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Snart kommer norsk webDewey
Elise Conradi er en bibliotekar som jobber daglig 
med noe som i bibliotekkretser gjerne omtales 
som en viktig del av kjernekompetansen vår. Men 
de fleste av oss har likevel en ganske overflatisk 
interesse for denne kompetansen. Det dreier seg 
om klassifikasjon. Nærmere bestemt Dewey.
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En uvanlig dag på jobben
Biblioteket på Malakoff videregående skole i 
Moss er en livlig arbeidsplass. Elever, lærere 
og bibliotekarer har likevel aldri hatt en 
arbeidsdag som torsdag 1. desember 2011, 
og vi får det neppe igjen.

 15
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Lederen har ordet
Godt nyttår!

Det nye året var ikke mange dagene 
gammelt før de fleste av oss tumlet 
tilbake til arbeidsplassen. Forhåpent-
ligvis oppladet og opplagte etter en 
god jule- og nyttårsfeiring. Eller kan-
skje ikke? For i år har høytidsdagene 
falt ”uheldig” ut for mange som har 
vakter å fylle og publikumsskranker å 
betjene. Med førstedag jul og første-
dag nyttår på søndag, er det duket 
for lite romjulsfri og kun en fridag til 
å komme til hektene etter fyrverke-
riet. Noen har kunnet ta ut ferie og 
avspasering. Men slettes ikke alle. 
For dersom biblioteket er åpent, skal 
publikum betjenes, slik er det med 
den saken. 

Vi liker liv og aktivitet rundt oss
Bibliotekarer flest har en arbeidsvir-

kelighet som er publikumsrelatert, vi 
arbeider i et serviceyrke. Og vi er vant 
til å betjene folk, vi er vel egentlig til 
og med glad i nettopp det aspektet, 
vi liker det. Vi liker lånere, brukere, liv 
og aktivitet rundt oss. For det betyr at 
tjenesten som vi tilbyr er etterspurt, 
den er verdsatt. Det innebærer en 

positiv tilbakemelding til oss som yr-
kesutøvere og til kvaliteten på vårt ar-
beid. Dette er sikkert en innfallsvinkel 
som vi deler med andre som jobber 
i serviceyrker. Og på linje med dem 
har bibliotekarer utfordringer i det 
nye, fleksible arbeids- og samfunns-
livet. Vi opplever et stadig økende 
press på utvidede åpningstider. Folk 
forventer etterhvert åpningstid langt 
utover vanlig kjernetid i de aller fleste 
virksomheter som tilbyr tjenester. 

Presset på bibliotekets åpningstider
Dette er en del av en trend, og det 

har ikke alltid vært slik. Jeg er gammel 
nok til å huske at butikkene stengte 
klokken fem, bortsett fra på torsdag. 
På torsdag var det langdag til klok-
ken sju! Dette er så gammeldags, at 
det for dagens ungdommer blir som 
å snakke om sort/hvitt-TV og tele-
fonkiosker på alle torg. (Jeg husker 
forresten det og!) Butikker i dag har 
åpent til klokken ti om kvelden eller 
elleve, om de da ikke er døgnåpne. 
Ikke så rart, kanskje at presset på 
bibliotekets åpningstider også brer 
om seg. Jeg har sagt det før, og jeg 
mener fortsatt, at et krav om økning 
i åpningstidene , enten det kommer 

fra beslutningstakere eller brukere 
er en positiv ting! Det er et utrykk 
for at man ønsker mer bibliotek. Og 
behovet for mer bibliotek følger av 
at man vil ha bibliotek, man trenger 
bibliotek. Bibliotek er positivt, det vil 
vi ha mer av. Kriminalitet er negativt, 
det vil vi ha mindre av. Dette er i sin 
skjønneste orden. Og vi bibliotekarer 
må bare være glad for det, ta det som 
et komplement og ønske det velkom-
men. Det tror jeg de fleste også gjør. 

Skvise personalet
Men det oppstår problemer der en 

forventning om økte åpningstider ikke 
ledsages av økte personalressurser. 
Der kan fristelser oppstå i forhold til 
å skvise personale på en slik måte 
at ansatte aldri får tid til annet enn å 
betjene publikum, og at tid til annet 
planleggings- og utviklingsarbeid, 
forberedelse og administrasjon blir 
ofret på åpningstidens alter. Det vil til 
syvende og sist føre til dårligere tje-
nester, så vel som utslitte og demoti-
verte bibliotekarer. Dersom dette skjer 
har vi blitt ofre for vår egen suksess, 
fordi det positive ønsket om å få mer 
av en populær og god tjeneste fører 
til utarming av den samme tjenesten. 
Jeg tror at dette av og til skjer. Jeg tror 
det skjer i bibliotek og jeg tror at det 
skjer i andre virksomheter. 

Hviletid
 Lov- og avtaleverkets bestemmelser 

om arbeidstid er vårt viktigste våpen 
i kampen for å unngå at bibliotekets 
popularitet sliter ut bibliotekarene. Det 
er langt lettere å argumentere med 
lovens bestemmelser om hviletid, enn 
å argumentere med hensynet til folks 

Det oppstår problemer der en forventning 
om økte åpningstider ikke ledsages av økte 
personalressurser. Der kan fristelser oppstå i 
forhold til å skvise personale. ”
”
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helse, familieliv og generelle velferd. 
Synd, men sant.  

Bibliotekarforbundet har i de senere 
årene hatt et fokus på arbeidstidsbe-
stemmelsene, og jeg mener at dette 
er et viktig arbeid. Viktig er det også 
å være klar over at arbeidsmiljølovens 
arbeidstidsbestemmelser kan komme 
til å trenge forsvar i de kommende 
tider. Høsten 2011 var det et visst me-
dietrykk på bestemmelsene som følge 
av det som fra enkelte hold ble omtalt 
som ”rigide” arbeidstidsordninger, 
som hindret både gode tjenester og 
fornøyde ansatte. Medieoppslagene 
kom i kjølvannet av omfattende avslø-
ringer om brudd på bestemmelsene i 
helsesektoren. Det har blitt hevdet fra 
arbeidsgiverhold at arbeidsmiljøloven 
skaper uønsket deltidsproblematikk 

Monica Deildok
Forbundsleder

i offentlig sektor. Det er, som sagt, 
særlig innenfor helsesektoren at ar-
beidstid har vært mye omtalt. 

Forsvar av opparbeidede 
rettigheter og arbeidstidsordninger

Det er tydelig uttalt fra flere politiske 
partier at man ønsker en «oppmyk-
ning» av arbeidsmiljølovens bestem-
melser om arbeidstid. Man ønsker 
at det skal gis anledning til å jobbe 
lenger og flere timer og dager sam-
menhengende enn hva som er tilfelle 
i dag. Dette blir utvilsomt solgt inn 
som både frihet og fleksibilitet, men 
jeg finner det vanskelig å se dette som 
noe annet enn et forsøk på å gjøre det 
enklere å få vaktplaner til å gå opp 
med bruk av færre ansatte. 

Debatten relaterer seg til en annen 

sektor enn vår og handler om andre 
yrkesgrupper. Men en eventuell 
lovendring som følge av at denne 
politikken vinner frem, vil selvfølgelig 
også gjelde for oss. Derfor må også 
vi arbeide for å forsvare opparbeidede 
rettigheter og arbeidstidsordninger vi 
kan leve med. 
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Det er noe stort på gang:

Dewey kommer snart i 
fullstendig norsk webversjon!
Jeg har oppsøkt Elise Conradi. Hun er en bibliotekar som jobber daglig med noe som i 
bibliotekkretser gjerne omtales som en viktig del av kjernekompetansen vår. Men de fleste 
av oss har likevel en ganske overflatisk interesse for denne kompetansen. Det dreier seg 
om klassifikasjon. Nærmere bestemt Dewey.

[ NORSK WEB-DEWEY ]

Tekst & foto:  Erling Bergan, redaktør

Elise møter meg langt inni Nasjonalbi-
bliotekets store bygning på Solli plass i 
Oslo. Her inne holder hun, sammen med 
flere andre, på med å utarbeide en norsk 
webDewey. Det er ingen hemmelighet, 
men lite kjent. 

Hun begynner med å fortelle meg om 
hvordan prosjektet legges opp, hva de 
holder på med. Det er lett for en tørrlagt 
bibliotekar å kjenne at kjernekompetan-
sen glipper.  Det er også påtrengende 
å måtte stille et høyst uprofesjonelt 
spørsmål i disse google-tider: 

- Hva er vitsen med en svær norsk 
Dewey i 2012? 

- Det er ikke noe dumt spørsmål. Det 
er faktisk et spørsmål jeg ofte stiller meg 
selv også, svarer Elise. 

Jeg er redd for at svaret bare er ut-
trykk for høflig behandling av en biblio-
tekfaglig slappfisk, og garderer meg litt: 

- Jeg mener selvfølgelig ikke å antyde 

at klassifisering i seg selv er menings-
løst. Det er mer uttrykk for tvil om nyt-
teverdien nå?

- Nei, men dette er gode spørsmål å 
stille seg. Hva er vitsen med klassifika-
sjon? Og hva er vitsen med Dewey-
klassifikasjon. 

Hun mener alvor. Selv med flere 
årsverk nedlagt i en ny norsk Dewey, 
lever tvilen side om side. Hun er ingen 
klassifikasjonsnerd, men en faglig 
reflektert klassifikasjonssystematiker. 
Dette lover bra. 

Stemoderlig bruk
Elise legger vekt på at ny norsk 

webDewey gir nye søkemuligheter, nye 
gjenfinningsmuligheter. Hun ser ikke 
bare uhåndterlig lange klassenummer 
og særere klassifikatorer i den andre 
enden av webDewey-prosjektet. Det er 
noe annet, noe mer, som skal komme 
ut av dette.

For selv om de aller fleste norske 
bibliotekarer i snart hundre år har klas-

sifisert sine samlinger etter Dewey, har 
vi vel behandlet disse klassenumrene, 
og det intellektuelle arbeidet som er 
nedlagt i dem, ganske stemoderlig. Har 
vi ikke brukt disse klassenumrene nesten 
utelukkende som hylleoppstilling? Er det 
ikke et potensial for gjenfinning gjen-
nom Dewey-systemet, et potensial som 
kanskje aldri er blitt forløst skikkelig? 

Jeg aner at det kan være noe nytt og 
frigjørende i Dewey, når han omsider 
kommer på web for oss. Med en omskri-
ving av Marx, fristes jeg til en foreløpig 
tese: “Dewey har hittil kun klassifisert 
for hylleoppstilling, men hva det kommer 
an på er å klassifisere for gjenfinning.” 
Jeg aner i hvert fall at det er grunn til å 
tenke litt utenfor boksen, og se ting på 
en annen måte. At det er sånn vi burde 
forholde oss til Dewey i sin kommende 
nye web-habitt. 

Elise Conradi viser meg skjermbilder i 
oversetterprogramvaren for webDewey. 
Og i de svenske og tyske webDewey-
utgavene som allerede er publisert, men 
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Elise Conradi er prosjektleder for utarbeidelsen av den norske webDewey, som kommer mot slutten av året. Skal bibliotekarers kløktige klassifikasjonsarbeid 
omsider utnyttes til fulle også i gjenfinningsarbeidet? 

som kun er tilgjengelig for de med lisens. 
Det er lett å se at Dewey fortjener å 

bli digital, og at det er lettere å håndtere 
strukturen i en web-versjon. Men hvor-
dan skal den menige bibliotekar kunne 
bruke dette hensiktsmessig, som et 
nyttig verktøy mellom en krevende låne-
forespørsel og en god treffliste? Jeg aner 
det, men det er ikke umiddelbart lett å 
se. Det må vel bli til gjennom en kobling 
mellom webDewey og søkemodulene 
i de eksisterende biblioteksystemene.

For første gang
Det er imidlertid viktig å minne om at 

den norske webDewey er nyskapende 
ikke bare fordi den kommer på web, 
og fordi den kan gi forbedrede gjenfin-
ningsmuligheter. Det er også en milepel 
fordi dette blir den første oversettelsen 
av den fullstendige Dewey Decimal 
Classification. Hele DDC 23 kommer 
nå på norsk! 

Forkortede norske utgaver har vært i 
bruk i norske bibliotek siden Arne Ar-

nesen ga ut heftet “Bøkenes opstilling 
og nummerering” i 1914. Den første 
regulære forkortede Dewey-utgave på 
norsk kom i 1920, den andre i 1955 
og den tredje i 1968. Alle disse hadde 
populærbetegnelsen “Arnesen” i biblio-
tekkretser. Så gikk det et drøyt tiår før 
man løftet ambisjonsnivået og utga en 
kraftig utvidet norsk 4. utgave i 1983. 
Men det var fremdeles snakk om en 
vesentlig kortere utgave enn den engel-
ske originalen. Det gjelder også den 
siste papirutgaven, 5. norske forkortede 
utgave, som kom i 2002. 

- Den nye norske webDewey blir den 
første fullstendige norske utgaven, og 
den vil kun være tilgjengelig på nett. 
Vi startet arbeidet sommeren 2010 og 
planlegger å være ferdig ved utgangen 
av 2012, forteller Elise, og legger til:  

- Norsk webDewey er ikke bare en 
fullstendig oversettelse på web, men 
kan også gi noe mer. Her kan vi få ny 
funksjonalitet ikke bare for klassifikato-
rer, men også for brukerne. 

- Har du eksempler på slik ny funk-
sjonalitet?

- WebDewey vil gi mulighet til å lagre 
sammensatte numre, etter at de er 
bygd én gang til ett formål. Altså en 
bedre gjenbruk av klassifikasjonsarbeid. 
WebDewey vil gi mulighet til bedre 
utnyttelse, i gjenfinningsprosessen, av 
informasjonen som gjemmer seg i et 
deweynummer. Her må biblioteksyste-
mene kommunisere med webDewey. Vi 
gir mulighet til parallell søking på flere 
språk, siden deweytermene kan map-
pes til de svenske, tyske og engelske 
utgavene av webDewey.

Folksonomi og klassifikasjon
Elise Conradi har gode språklige forut-

setninger for å oversette webDewey fra 
engelsk til norsk. Med amerikansk mor 
og norsk far er hun naturlig tospråklig. 
Og bibliotekfaglig står hun solid rustet, 
med sin masteroppgave fra 2009 om 
folksonomi-klassifikasjon. Her viser hun 
til filosofen David Weinbergers påstand  
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om at mens klassifikasjonssystem kan 
sammenlignes med trær, er folksonomier 
mer å regne som en haug med blader. 

- Mine undersøkelser viser at faset-
tanalyse er en teknikk som kan brukes 
til å rake folksonomi-tagger sammen til 

•	Født som Melville Louis Kossuth 
Dewey 10. desember 1851 i 
Adams Center, i delstaten New 
York.

•	Tidlig interessert i utdannings-
spørsmål, spesielt utvikling av 
biblioteksystem og forenkling av 
rettskrivingsnormen.

•	Etter college-eksamen ble han 
engasjert til å systematisere bi-
blioteksamlingen ved Amhurst 
College. Dette resulterte i desi-
malklassifikasjonssystemet han 
senere er mest berømt for. Dewey 
fikk copyright på systemet i 1876. 

•	Han tok initiativet til opprettelse 
av American Library Association 
(ALA) i 1876, og til tidsskriftet 
Library Journal samme år. Han var 
sekretær for ALA fra 1876 til 1891, 
og president i 1891 og i 1893.

•	Biblioteksjef ved Columbia Univer-
sity fra 1883 til 1888. Her eta-
blerte han i 1887 verdens første 

bibliotekskole (School of Library 
Economy).

•	Biblioteksjef ved New York State 
Library i Albany fra 1888 til 1906. 

•	Etablerte Library Bureau i Boston, 
et privat selskap som solgte biblio-
tekutstyr a la Biblioteksentralen. 

•	Direktør ved University of the State 
of New York fra 1888 til 1900.

•	 Stiftet i 1895 den eksklusive Lake 
Placid Club for kulturell, sosial og ån-
delig berikelse av dets medlemmer.

•	Han ble fratatt stillingen som 
biblioteksjef i New York, etter en 
konflikt om medlemskapsregler 
han hadde innført i Lake Placid 
Club. Reglene avgrenset medlem-
skap etter rase og religion. 

•	Sammen med sønnen Godfrey 
var han aktiv i å få de olympiske 
vinterleker til Lake Placid i 1932.

•	Etablerte i 1926 en filial av Lake 
Placid Club i Florida, der han døde 
26. desember 1931.

Melvil Louis Kossuth Dewey

fasetter, og samle fasetter sammen til 
begrepskategorier, oppsummerer hun i 
masteroppgaven sin. 

Hun har altså sett potensialet i en 
annen og mer anarkistisk, brukerstyrt 
klassifikasjonsverden enn det strikte 

Dewey-universet. Like fullt er hun pro-
sjektleder for norske webDewey, mens 
folksonomiene ruler elles på webben. 
Hva er det med gamle Dewey?  

Arven etter Melvil
Når dette skrives, har 160-årsdagen 

for Melvil Deweys fødsel nettopp pas-
sert. Og 80-årsdagen for hans død 
likeså. Begge deler ganske ubemerket. 
Sett med våre dagers øyne var han ikke 
noe forbilde.

- Han var det som kan kalles en litt 
arrogant WASP, altså en White Anglo-
Saxon Protestant. Melvil Dewey var 
en fyr som allerede fra 10-års-alderen 
hadde en visjon om at han skulle endre 
verden. Han utviklet tre kampsaker 
som han virkelig kjempet for gjennom 
tenårene, og som ble med ham gjen-
nom hele livet. Det ene var bibliotek-
system, altså klassifikasjonssystemet. 
Det andre var det metriske systemet, 
som han var overbevist om at USA 
burde gå over til. Og det tredje var 
staving. Han mente man sløste med tid 
ved å stave så rart på engelsk. 

Den unge Melville Louis Kossuth 
Dewey forkortet derfor sitt navn til 
Melvil Dewey, og for en periode til og 
med bare til Melvil Dui. Vi har altså å 
gjøre med en mann som tok sine ideer 
alvorlig. Det gjaldt også klassifisering 
av bibliotekbøker.

- Klassifikasjonssystemet han laget 
var opprinnelig på rundt 100 sider. 
Dette var hans ide om hvordan kunn-
skap i verden kunne inndeles, mye 
basert på hvordan biblioteksamlingen 
på hans universitet så ut den gang. 
Det ble et veldig etnisk-sentrert per-
spektiv. Han utviklet dette videre, og 
andre har tatt det videre etter hans 
død. Man har hele tiden prøvd å få 
Dewey-klassifikasjonen til å bli mer 
og mer universell. Spesielt redaksjo-
nen som er i OCLC nå, ser verdien i 
å gjøre dette til et flerspråklig kunn-
skapsorganiseringssystem.  Altså ikke 
bare et klassifikasjonssystem, men et 
kunnskapsorganiseringssystem, der 
man kan søke på dokumenter på tvers 
av land og språk, forteller Elise.   

De som eier Dewey
OCLC, ja. Denne giganten i verdens 

bibliotekmiljø, med 1200 ansatte og 
milliardomsetning i norske kroner, med 
BIBSYS på kundelista, med en kvart 

[ NORSK WEB-DEWEY ]
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milliard poster i sin WorldCat, osv. Det 
er altså denne organisasjonen som eier 
Deweys desimalklassifikasjon. Online 
Computer Library Center (OCLC) er 
riktignok non-profit. Men de gjør ikke 
redaksjonsarbeidet gratis. Så tilgangen 
til Dewey-tabellene, og retten til å bruke 
betegnelsen Dewey om klassifikasjons-
tabeller, tilbyr de til en pris. Man må 
kjøpe lisens. 

De har en høyst levende redaksjons-
gruppe på fem personer som jobber 
med daglig drift av Dewey. Jeg tror ikke 
OCLC tjener så mye på dette. Men re-
daksjonen består av smarte mennesker 
som forsker på klassifikasjonstabellen, 
og prøver å finne ut hvordan Dewey 
best kan utnyttes. De holder til i Dublin, 
Ohio, men noen sitter også sammen 
med dewey-klassifikatorene i Library 
of Congress i Washington DC. Dermed 
er det tett kontakt med folk som daglig 
praktiserer klassifikasjon av nye bøker 
etter Dewey. 

Elise Conradi har respekt for arbeidet 
som gjøres av redaksjonen i OCLC. Hun 
har også behov for å gi til kjenne sin 
respekt for de som klassifiserer i nor-
ske bibliotek. 

Jeg er mer en systematiker, en som 
jobber med selve systemet. Når jeg 
snakker om et emne med de som klas-
sifiserer til hverdags, og de tar klas-

senummeret på strak arm, er det veldig 
imponerende. Jeg har stor respekt for 
de som kan dette. 

Lisenser
Men så gjelder det å gi disse klas-

sifikatorene tilgang til herligheten, til 

webDewey, når prosjektet er fullført. 
Hvordan skal det gå til?

Når vi i Norge er ferdige med 
oversettelsen og har fått en norsk 
webDewey, må vi få en løsning på 
spørsmålet om lisens her. Nasjo-
nalbiblioteket har ikke ennå avklart 
hvordan vi skal ordne dette, dette 
er avtaler som ikke er ferdige ennå. 
Vi er i ferd med å kartlegge behovet 
for webDewey i Norge, hvem det er 
som faktisk klassifiserer, hvem som 
trenger adgang, hvor mange samti-
dige brukere vi kan forvente.  

Ingebjørg Rype, Elises kollega i 
webDewey-prosjektet, skal holde 
et foredrag om nettopp dette på 
bibliotekmøtet i Stavanger i år. Ar-
rangementet heter «Norsk webDe-
wey - springbrett for mer gjenbruk 
og samarbeid?» og går av stabelen 
onsdag 21. mars. Her skal også høg-
skolelektor Unni Knutsen ved HiOA 
og Elise selv i ilden, med svar på 
spørsmål om hvordan klassifikasjons-
arbeidet endres med webDewey, om 
det krever nye samarbeidsmåter og 
om det åpner for mer gjenbruk av 
data. 

Elise mener at OCLC blir mer og 
mer åpen med hensyn til sine Dewey-
data. 

De siste årene har man interes-

•	System for klassifisering av bibliotekmateriale.
•	Utarbeidet av Melvil Dewey i 1876.
•	Videreutviklet og kraftig utvidet gjennom  

23 utgaver i 
årene siden. 

•	Siste utgave kom i 2011 
(DDC 23). 

•	Brukes i 200 000 bi-
bliotek i minst 135 land. 

•	Nasjonale utgaver er 
utarbeidet i mange land.

•	Norsk Dewey er kommet 
i fem trykte utgaver, den 
siste i 2002.

•	WebDewey er den siste 
utviklingen av systemet.

•	Norsk versjon av Web-
Dewey ska l komme 
innen utgangen av 2012.

Dewey Decimal Classification

Norsk webDewey er forventet fer-
digstilt ved utgangen av dette året. 
Men ettersom OCLC eier Dewey-
klassifikasjonen, må noen betale for 
lisens til de som skal bruke dette 
verktøyet. Nasjonalbiblioteket har 
ennå ikke avklart hvordan dette skal 
ordnes. Ettersom det er bibliotekarer 
i norske offentlige bibliotek som er en 
viktig brukergruppe, kan et aktuelt 
alternativ være at Nasjonalbiblioteket 
betaler for en nasjonal lisens. Det vil 
i så fall kunne gi bibliotek i Norge 
gratis bruksrett til norsk webDe-
wey. Men det kan jo også tenkes 
bruksmønstre der både sluttbrukere 

(forskere, studenter, menigmann) 
og biblioteksystemene blir så viktige 
brukere av webDewey at betalingen 
må følge andre veier. Det er selv-
følgelig også mulig at webDewey 
legges ut som abonnementsordning, 
med betalingsbyrden fordelt på alle 
bibliotek som velger å bruke den, 
men dette er trolig en for sårbar og 
derfor lite aktuell løsning. Deltakere 
på arrangementet ”Norsk webDewey 
- springbrett for mer gjenbruk og 
samarbeid?” under bibliotekmøtet i 
Stavanger i mars, bør uansett stille 
spørsmålet til Nasjonalbibliotekets 
representanter der.

Gratis tilgang til 
norsk webDewey?

[ NORSK WEB-DEWEY ]
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sert seg mer og mer for Dewey som 
“Open linked data”, og tilgjengelig-
gjøre klassifikasjonstallene slik at 
man får brukt dem til noe annet enn 
hylleoppsett. Dette er en prosess 
som tar tid, men det kan også være 
noe intern strid om slik åpning av 
data. Dewey som klassifikatorverktøy 
kommer imidlertid alltid til å være 
lisensbetinget. 

Noe annet enn hylleoppsett, ja. Det 
er på dette punktet vi nå vil vente i 
spenning på norske webDewey. 

I bibliotekkatalogene på nettet kan 
man jo søke etter dewey-nummer. 
Men det er jo helt meningsløst, for 
brukerne går ikke rundt og husker 
dewey-nummer. Det er selvfølgelig 
bibliotekarer som kan dette, og bru-
ker det når de hjelper lånerne. Noen 
brukere har lært seg å ta utgangs-
punkt i dewey-nummeret på en bok 
de har og søke videre på dette num-
meret for å finne likeartede bøker. 

Den svenske versjonen av web-
Dewey ble lansert i januar 2011. 
Den er en blandet utgave, som 
betyr at de har oversatt deler av 
innholdet til svensk, mens resten 
er på engelsk. En slik hybrid-
løsningen ble også utredet i 
Norge, men forkastet til fordel 
for en helhetlig løsning på norsk. 
Kungliga biblioteket, Sveriges 
nasjonalbibliotek, begynte å klas-
sifisere svenske dokumenter etter 

sin nye webDewey fra 1. januar 
i fjor. Norske klassifikatorer har 
dermed fått en bedre hjelp til klas-
sifikasjon ved å sjekke hva som 
er gjort i Libris. Tilgang til svensk 
webDewey krever abonnement, 
men dette får det enkelte biblio-
tek i Sverige gratis fra Kungliga 
biblioteket. 

Se:  www.kb.se/bibliotek/dewey/ 

Svensk webDewey

Men det er ikke sånn det skal være. 
Det er veldig mye arbeid som legges 
i klassifisering, som ikke blir benyt-
tet pr i dag. Med trykte, forkortede, 
tilpassede norske Dewey-utgaver har 

dette i hovedsak vært et redskap for 
klassifikatorer. Med webDewey får 
vi en database hvor vi kobler klas-
sifikasjonsverktøyet til ord som er 
elektronisk maskinleselige og knyttet 
til deweynumrene. Det gir helt andre 
bruksmuligheter. 

Perfekt tidspunkt
Elise hevder at Norge ikke er spe-

sielt sent ute med å få en fullstendig 
webDewey til eget språkområde. 
Vi kommer egentlig på et perfekt 
tidspunkt, hevder hun. Bortsett fra 
den engelske originalen er det bare 
Sverige og Tyskland som har gjort 
det før oss. Og hun bruker disse 
oversettelsene flittig, i arbeidet med 
den norske utgaven. Men til vanlig 
sitter hun med en skjerm som viser 
den engelske originalen til venstre og 
et høyre skjermområde hvor den nor-
ske oversettelsen skal fylles inn. Det 
dreier seg om å oversette fagtermer, 
klassebetegnelser og andre tekster i 
tabellene, om hva som skal inn i noter 
av typen “Her”, “Inkluderer” og “Klas-
sifiser i”, osv.  

Svenskene har forresten en blandet 
webDewey. Den er mest på svensk, 
men har også en del klasser de ikke 
har oversatt, som forblir på engelsk. 
Den norske webDewey blir en ren 
oversettelse. Vi utvider en del norske 
geografiske steder, og utvider noe 
norsk historie, men ellers er det en ren 
oversettelse. Det gjelder hjelpetabellen 
for geografiske steder og for hoved-
tabellen med historiske navn.  Hele 
poenget er at vi skal kunne få inn en 

Kunnskapsorganisasjonsdagene 2012 går av stabelen 2. - 3. februar 
på Høgskolen i Oslo og Akershus, på Bislet. Hovedtema er ”Født digitalt 
eller blitt sånn?”. Som start på dag 2 kommer Elise Conradi og Ingebjørg 
Rype fra Nasjonalbibliotekets webDewey-prosjekt for å fortelle at Dewey 
er i ferd med å gjenfødes, denne gangen digitalt. 

Det 73. norske bibliotekmøtet går av stabelen 21. – 23. mars i Sta-
vanger. Hit kommer også Ingebjørg Rype og Elise Conradi, for å fordra 
på arrangementet ”Norsk webDewey - springbrett for mer gjenbruk og 
samarbeid?”. Det finner sted onsdag 21. mars. Her skal også høgsko-
lelektor Unni Knutsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus i ilden. Møtet 
skal også belyse spørsmål om hvordan klassifikasjonsarbeidet endres 
med webDewey, om det krever nye samarbeidsmåter og om det åpner 
for mer gjenbruk av data. 

Bloggen www.nb.no/nbdigital/deweyblogg/ er også et fint sted å følge med 
på webDewey. Her finner man alt fra drøftinger av om år 0 egentlig finnes i 
Deweys hjelpetabell 1, til artikler om maskinlesbare representasjoner av Dewey. 
Den siste innførselen handler om ” Hvordan katalogisere med Dewey for at 
det skal kunne brukes”, altså hva som skal til for at deweydata skal kunne 
benyttes i sluttbrukersystemer.

Treff folkene bak webDewey

[ NORSK WEB-DEWEY ]

 



11   Bibliotekaren 1/2012

bok fra USA, Tyskland eller Sverige og 
slippe å omklassifisere. Tidligere har 
ikke det vært mulig, selv om begge land 
bruker Dewey. 

Elise Conradi viser til bloggen som 
skrives av det norske webDewey-
prosjektet (www.nb.no/nbdigital/de-
weyblogg/) for de som ønsker å bli 

[ NORSK WEB-DEWEY ]

mer kjent med problemstillingene de 
tumler med. Dessuten skal Elise være 
en av bidragsyterne i en ny satsing 
Bibliotekaren har på KORG-fagene gjen-
nom 2012. Du vil finne tekster av henne 
utover våren og sommeren. 

Og så er det altså bare å glede seg til 
selve lanseringa av norske webDewey. 

Prosjektleder Elise Conradi hevder at Norge ikke er spesielt sent ute med å få en fullstendig webDewey til sitt eget språkområde. Vi 
kommer egentlig på et perfekt tidspunkt, hevder hun. Bortsett fra den engelske originalen er det bare Sverige og Tyskland som har 
gjort det før oss. 

Om cirka ett år. 
Hva som er korrekt klassenummer for 

denne artikkelen? Det er 025.43109481 
selvfølgelig! Man er da en profesjonell 
bibliotekar, med grep om kjernefagene, 
ikke sant? 
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Samarbejdsprojekt mellem dokvit 
og Troms fylkesbibliotek våren 2012.

”Det fysiske biblioteksrum 
i en digital tidsalder”. 

I de senere år har praksis-elementet i 
Tromsø-uddannelsen været flyttet til den 
professionsorientede master i dokument-
forvaltning, mens 6. og sidste semester i 
bachelor-programmet,  har været teoretisk 
orienteret med udgangspunkt i den tyske 
filosof Jürgen Habermas’s værk om den 
borgerlige offentlighed fra 1961, stadig 
aktuelt 50 år senere. Undervisningen i 
det afsluttende semester har været cen-
treret om at drøfte biblioteker og andre 
dokumentinstitutioners rolle som en del 
af den borgerlige offentligheds historiske 
udvikling og hvorledes situationen i dag 
ændres som følge af den digitale tekno-
logi, herunder hvilke konsekvenser det har 
for de offentlige fysiske rum som f.eks. 
folkebiblioteker. 

Praksisnær uddannelse
Samtidig med at der således er 

blevet arbejdet med at få profes-

sionsuddannelsen af bibliotekarer op 
på master-niveau  i forbindelse med 
etablering af den åbne studieretning i 
dokument-forvaltning, har faggruppen 
i dokumentationsvidenskab indset 
at der fortsat er et stort behov for 
at have en praksisnær uddannelse 
på bachelor-niveau i og med at flere 
BA-kandidater går ret ud i job efter 
fuldendt bachelor-uddannelse. Fag-
gruppen ønsker dog ikke at gå tilbage 
til det tidligere oplæg med et relativt 
frit praksis-oplæg m.h.t. valg af emne 
og valg af bibliotek, men ønsker at 
udvikle et mere fokuseret oplæg, som 
i højere grad kan skabe grundlag for 
både samarbejde med praksis-feltet 
og udvikling af praksis-baserte fors-
kningsprojekter. Dette er godt i tråd 
med HSL-fakultetets generelle strategi 
om tæt samarbejde med ”praksis- og 
yrkesfelt”, udvikling af FoU-projekter 

Tekst:  
Professor
Niels Windfeld Lund
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø

Arkitekt Mette Milling fra Danmark blir gjesteforeleser på bachelorstudiet i dokvitgæstelærer. Mette 
Milling har vært ansvarlig for utvikling av både store og små danske biblioteks fysiske innredning. 
Her fra Åbenrå bibliotek i Sønderjylland. (Foto: Privat)



Mikromarc 3
brukere ser
seg ikke tilbake!

NÅ ER DET DIN TUR TIL Å BLI KJENT MED
BIBLIOTEKENES BESTE VENN!

Stadig flere går over til Mikromarc 3 – det
helt nye og banebrytende systemet for
nordiske bibliotek.

Med et helt nytt og behagelig brukergrensesnitt
er Mikromarc 3 svært enkelt å forstå.
Den pedagogisk riktige oppbygningen leder
deg gjennom de ulike funksjonene på en
intuitiv og ukomplisert måte – nesten som
om systemet selv aner hva du ønsker eller
hvor du vil gå. Mikromarc 3 møter dine behov
på en enestående måte; helintegrert, intuitivt
og moderne.

TA KONTAKT MED OSS, SÅ FÅR DU VITE MER
OM BIBLIOTEKENES BESTE VENN!
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og efter-og videreuddannelse af personale i landsdelen. På 
tilsvarende vis fremhæves i den nye biblioteksplan for Troms 
fylke 2011-2014, vigtigheden af kompetence for udvikling af 
bibliotekstjenester af høj kvalitet, ikke mindst gennem FoU-
projekter i samarbejde med Universitetet i Tromsø. Samtidig 
har man i den nyligt vedtagne bibliotekplan for Troms fylke 
2011-2014 udvalgt bibliotekrummet som hovedtema m.h.t. 
sammenhæng mellem indretning og funktioner i et multime-
dialt lokalsamfund. 

Et opplegg med verksted
På denne baggrund er dokvit og fylkesbiblioteket i Troms, 

blevet enige om et fælles oplæg omkring et værksteds-forløb 
i våren 2012 om «bibliotekrommet – utvikling av et offentlig 
rom i det 21-århundredes Troms» med fælles seminarer og 
praksis-ophold og forsøg i udvalgte biblioteker efter nærmere 
aftale mellem dokvit og fylkesbiblioteket. 

Der regnes med ca. 10-12 studenter og ca. 10-11 biblio-
teker af forskellig størrelse og karakter i Troms fylke. 

•	Lavangen (kombinasjonsbibliotek)
•	Skjervøy
•	Kvæfjord
•	Lenvik (vertskommuneprosjektet)
•	Harstad
•	Tromsø (hovedbibliotek og to filialer)
•	Bardu
•	Sørreisa
•	Målselv
•	Gratangen
•	Storfjord

Arkitekt Mette Milling
Som en slags garanti for at dette projekt får en reel betyd-

ning og udfordrer såvel studenter som biblioteker på reelle 
problemer er dokvit og fylkesbiblioteket blevet enige om 
at få arkitekt Mette Milling fra Danmark til at komme som 
gæstelærer. Mette Milling har været ansvarlig for udvikling 
af både store og små danske bibliotekers fysiske indret-
ning.  Hun har særlig fokuseret på at igangsætte denne 
type udviklingsprocesser med at stille de grundlæggende 
spørgsmål om hvad vi vil med vores biblioteker og specielt 
med vores biblioteksrum inden vi begynder at bestille møbler 
som måske slet ikke passer til de funktioner og behov, som 
vi ønsker skal tilfredsstilles i et moderne bibliotek tilpasset 
den digitale verden. 

Mangeårig samarbeid
Dette samarbejde kan ses i forlængelse af mangeårigt 

samarbejde mellem Troms fylkesbibliotek og Universitetet i 
Tromsø omkring biblioteksudvikling, helt tilbage til ”Senja-
projektet” fra 1993, siden etableringen af dokvit-uddannel-
sen i ’96, hvor det har været centralt at kombinere praksis, 
kompetence og teoretisk forskning med hinanden. Samtidig 
lover det godt for fremtiden at dette projekt har klaret at få 
støtte fra HSL-fakultetets utdanningsfond på 30.000 kr. og 
at fylkesbiblioteket har fået 3 millioner kroner fra nasjonale 
prosjektmidler til at sætte biblioteksplanen for Troms ud i 
livet, herunder 550.000 kr. til bibliotekromprojektet.   

[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]
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BF-sekretariatet svarer

Vaktplaner og kveldsvakt
SPØRSMÅL:

Har et spørsmål knyttet til regler 
og lovverk rundt det å sette opp 
vaktplaner hvor ansatte må gå 
alene, for eksempel på kveldsvakt.

Det dreier seg om en folkebi-
bliotekavdeling som ligger i et 
kjøpesenter. På biblioteket her skal 
vi ha to kveldsvakter i uka. Vi er 
kun tre ansatte og to av oss skal 
være på jobb alene fra kl 15.00 til 
kl 18.00. Den ene dagen stenger 
nabobutikkene kl 17.00.  Det vil si 
at i en time er en av oss helt alene 
på vakt, uten muligheter til å tilkalle 
hjelp. Det var en avtale med Secu-
ritas om vakthold her, med den er 
nå sagt opp fordi det er et for lite 
kundegrunnlag på stedet. Dermed 
mister vi også alarmen og en vakt 
som sjekker innom oss.

SVAR:
Her er det grunn til å se på hva 

en av paragrafene i arbeidsmiljø-
loven sier: 

§ 4-1. Generelle krav til arbeids-
miljøet
(1) Arbeidsmiljøet i virksom-
heten skal være fullt forsvarlig 
ut fra en enkeltvis og samlet 
vurdering av faktorer i arbeids-
miljøet som kan innvirke på 

arbeidstakernes fysiske og 
psykiske helse og velferd. Stan-
darden for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø skal til enhver tid 
utvikles og forbedres i samsvar 
med utviklingen i samfunnet.
(2) Ved planlegging og utfor-
ming av arbeidet skal det 
legges vekt på å forebygge ska-
der og sykdommer. Arbeidets 
organisering, tilrettelegging og 
ledelse, arbeidstidsordninger, 
lønnssystemer, herunder bruk 
av prestasjonslønn, teknologi 
mv. skal være slik at arbeidsta-
kerne ikke utsettes for uheldige 
fysiske eller psykiske belastnin-
ger og slik at sikkerhetshensyn 
ivaretas.
(3) Det skal vurderes om det er 
særlig risiko knyttet til alenear-
beid i virksomheten. Tiltak som 
er nødvendig for å forebygge 
og redusere eventuell risiko ved 
alenearbeid skal iverksettes, 
slik at lovens krav til et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.

Her står det ganske tydelig at 
arbeidsgiver har ansvar for å sørge 
for en trygg arbeidsplass.

Om du ser i Kommunenes per-
sonalhåndbok, så kan du i kapittel 
14 Arbeidsmiljø og HMS se at det 

er arbeidsgivers plikt å sørge for 
at det utføres systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid på alle 
plan i virksomheten i samarbeid 
med arbeidstakerne og deres til-
litsvalgte.

Derfor bør de tillitsvalgte (inklu-
dert verneombud) sammen med 
arbeidsgiver finne løsninger som 
ivaretar sikkerheten for de som skal 
betjene biblioteket fra kl 17.00 til 
kl 18.00. 

Med vennlig hilsen 
 

Kari S. Lifjell 
Rådgiver i BF

5.-6. mars:    Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer
7.-8.mars:      Forhandlingskurs – alle sektorer
28.-29. mars: Kurs for fylkeslagsledere

Påmelding sendes bf@bibforb.no senest 14 dager før kursstart. NB! Det er viktig at du oppgir 
epostadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi om du trenger hotell, har 
eventuelle matallergier eller det er andre hensyn vi skal ta. Bibliotekarforbundet dekker alle utgif-
ter for medlemmer. Du bestiller selv reise, enten direkte eller fra Via travel. Bibliotekarforbundet 
bestiller hotell.

Kontakt sekretariatet om det er noe du lurer på i forbindelse med kurset, tlf 48 02 09 00

Bibliotekarforbundets kurs 1. halvår 2012
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En uvanlig dag på jobben
Biblioteket på Malakoff videregående skole i Moss er en livlig arbeidsplass. Elever, lærere 
og bibliotekarer har likevel aldri hatt en arbeidsdag som torsdag 1. desember 2011, og vi 
får det neppe igjen.

Tekst:  Lone Gregersen Johansen
           Faglig leder for biblioteket ved 
           Malakoff videregående skole i Moss

Da kom dronning Sonja på besøk til bi-
blioteket. Med henne kom kunnskapsminis-
teren, Fylkesmannen i Østfold, ordføreren i 
Moss og mange andre prominente gjester 
– og pressen, som skapte liv og røre mel-
lom bord og reoler. Det må med en gang 
sies at bibliotekbesøket var en del av et 
større program. Som første videregående 
skole ble Malakoff i 2011 tildelt Dronning 
Sonjas skolepris for inkludering og likeverd. 

Prisen deles ut til skoler som utmerker 
seg på dette området, ved at: 

•	Skolen arbeider langsiktig, systematisk 
og kunnskapsbasert med elevenes 
læringsmiljø.

•	Skolen praktiserer likeverd og inklude-
ring på en slik måte at hver enkelt elev 
opplever å bli verdsatt i et miljø preget 
av medvirkning, trygghet og fellesskap.

•	Skolen kjennetegnes ved positive rela-

sjoner mellom elevene og de ansatte, 
og elevene imellom - og ved et godt 
samarbeid mellom skole og hjem.

Juryen legger blant annet vekt på at 
Malakoff videregående skole har utviklet et 
omfattende opplærings- og støtteprogram 
for en mangfoldig ungdomsgruppe. I be-
grunnelsen sies det også at innsatsen for 
å gi unge mennesker med en mangfoldig 
flerkulturell bakgrunn en god framtid preger 
hele skolens arbeidsprogram.

En ellers grå og våt 1. desember ble en 
festdag på Malakoff, med kongelig besøk 
og høytidelig overrekkelse av prisen. Etter 
prisseremonien og et møte med skolens 
mange Utøya-elever ønsket Dronningen å 
se seg rundt på skolen, og biblioteket ble 
det første stoppestedet på programmet. 

 Malakoff videregående skole har ca 
1000 elever. Biblioteket ligger vegg i vegg 
med ”Oasen”, skolens alternative læringsa-
rena. Overgangen mellom ”Oasen” og 
biblioteket skal ikke være synlig for øyet, 
og det legges vekt på å viske ut grensene 
mellom elever som av ulike årsaker er plas-

sert i ”Oasen” og skolens øvrige elever. 
Biblioteket har fokus på å tilby lettlestlit-
teratur og bøker på mange språk. Skolens 
innføringsklasse (for minoritetsspråklige 
elever som skal forberedes på videregå-
ende skole) har flere av timene sine lagt 
hit. Det var også biblioteket som for seks år 
siden tok initiativet til å arrangere en egen 
kulturfest for Malakoff. Festen arrangeres 
årlig, den har forankring i skolens verdisyn 
og er en suksess fordi den i dag ikke er 
bibliotekets, men hele skolens fest.

Dronningen fikk en liten innføring i sko-
lebibliotekets viktigste arbeidsoppgaver 
; lesestimulering og informasjonskompe-
tanse. Deretter hilste hun på elever fra 
innføringsklassen og fra en klasse på Vg2 
Studiespesialisering, som begge hadde 
timene sine lagt til biblioteket. Dronning 
Sonja var en interessert og kunnskapsrik 
gjest, nervene roet seg raskt hos både 
personale og elever – og før vi visste ordet 
av det var det slutt på bibliotekets ”fifteen 
minutes of fame”. 

En ikke helt vanlig dag på jobben for en skolebibliotekar: Fra venstre: Beate Gangås (politimester i Østfold politidistrikt), Kristin Halvorsen (kunnskaps-
minister), Bente Lis Larsen (rektor ved Malakoff videregående skole), Anne Enger (fylkesmann i Østfold), Sonja (dronning), Tage Pettersen (ordfører i 
Moss) og Lone Gregersen Johansen (faglig leder for biblioteket ved Malakoff videregående skole). (Foto: Østfold fylkeskommune)
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Hvordan kan bibliotekarer drive kunnskapsbasert praksis?

Til EBLIP6 på jakt etter ny kunnskap!
Andrew Booth skriver i en artikkel om evidence based practice: : ”Above all, our mantra 
should be ‘don’t work harder, work smarter’.”(1) Godt skrevet - men hvordan kan dette 
gjennomføres i praksis? Dette spørsmålet håpet jeg blant annet å få svar på etter å ha 
deltatt på EBLIP, en konferanse som arrangeres annen hvert år og som handler om kunn-
skapsbasert praksis. Eblip står for ”Evidence based Library and Information Practice Con-
ference”. Det skulle handle om kunnskapsbasert praksis 5 dager til ende, og jeg deltok 
på konferansen som spent og forventningsfull ”First Time Delegate”. I denne artikkelen 
presenterer jeg et innlegg som Ib Lundgren, bibliotekar ved Malmø Universitetsbibliotek, 
holdt på konferansen. Tittelen på innlegget var: “The student and the information search 
process: library development using student voices”. 

Bakgrunn
Med stipend fra BF åpnet muligheten 

seg for at jeg kunne delta på konferansen 
EBLIP som ble arrangert for sjette gang, 
denne gang ved University of Salford i 
Manchester. Jeg er ansatt som spesi-
albibliotekar på avdeling for helse- og 
sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 
Til daglig har jeg blant annet ansvaret 
for å holde undervisning og søkekurs 
for studenter.  Jeg fikk lyst til å delta på 
konferansen fordi programmet så relevant 
ut i forhold til dette. 

Om EBLIP og mitt utgangspunkt
Hva er EBLIP? EBLIP står for “Evidence 

Based Library and Information Practice 
Conference”, oversatt til godt norsk en 

konferanse om kunnskapsbasert biblio-
tek- og informasjonspraksis. Den holdes 
annet hvert år, og det er en internasjonal 
konferanse som har vokst fram ut fra en 
økende interesse i forhold til å benytte den 
best tilgjengelige kunnskapen (evidence) 
i helsebibliotek for å forbedre bibliotekets 
tilbud generelt. Det overordnede tema 
for konferansen i år var ”Valuing Know-
ledge and Expertise”, å øke kunnskap 
og ekspertise på feltet kunnskapsba-
sert praksis er altså hovedmålsettingen 
for konferansen.  Komiteen som satte 
sammen årets program ønsket spesielt 
å nå og appellere til de som arbeider i 
biblioteks- og informasjonsbransjen som 
tenker at kunnskapsbasert praksis ikke 
er relevant eller interessant for dem. Jeg 
hører på mange måter hjemme i den 
kategorien som ikke helt føler jeg vet 
nok om hva kunnskapsbasert praksis 
er i teorien og hva det innebærer rent 
praktisk å jobbe kunnskapsbasert. Dette 
var derfor en unik mulighet for meg til å 

prøve å forstå relevansen og nytteverdien 
av det litt slitte(!) honnørordet ‘evidence-
based practice’. Jeg har deltatt på kurs 
om kunnskapsbasert praksis og hørt mye 
snakk om det, og stilte meg spørsmålet før 
konferansen: Er kunnskapsbasert praksis 
relevant for meg? 

Kunnskapsbasert praksis 
– hva er det?

Finnes det en klar definisjon av hva 
kunnskapsbasert praksis betyr? Den mest 
kjente definisjonen er den som Sacket et 
al. publiserte i 1996: “Evidence Based 
Practice is the conscientious, explicit and 
judicious use of current best evidence 
in making decisions about the care of 
individual patients” (s. 71). (2) En annen 
mye brukt definisjon er: “Å utøve kunn-
skapsbasert praksis er å ta faglige avgjø-
relser basert på systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, erfaringsba-
sert kunnskap og pasientenes ønsker og 
behov i den gitte situasjonen.” Nortvedt 

[ KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS ]

Tekst:  
Hilde Kaalvik
Spesialbibliotekar ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
Avdeling for helse- og sosialfag
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MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 
2007. (3) Essensen i kunnskapsbasert 
praksis blir da å kombinere klinisk erfa-
ring og ekspertise med best tilgjengelig 
kunnskap fra forskning. Videre blir da 
spørsmålet, hva har dette med bibliotek 
og bibliotekpraksis å gjøre? 

Kunnskapsbasert praksis 
i bibliotekpraksis

Er det noen sammenheng mellom 
kunnskapsbasert praksis og biblio-
tekpraksis? Svaret er ja. Bibliotekarer 
blir viktige medspillere for å fremme 
kunnskapsbasert praksis i tjenestene, 
fordi kunnskapsbasert praksis krever at 
utøverne i helse- og sosialtjenesten er 
informasjonskompetente. Informasjons-
kompetanse kan defineres som evnen 
til å erkjenne et informasjonsbehov og 
formulere spørsmål, og til å finne, vurdere 
og anvende informasjon på en effektiv 
måte. Informasjonskompetanse innebærer 
også å kunne vurdere om ulike kilder er 

pålitelige. Dette kalles for kildekritikk. Vår 
ekspertise ligger nettopp her. Studenter, 
som senere skal ut i arbeidslivet, mangler 
ofte kjennskap til relevant forskningsba-
sert informasjon. De har problemer med å 
finne, vurdere og anvende slik informasjon 
på en hensiktsmessig måte. Manglende 
kunnskap på dette området gjelder ikke 
bare for studenter, men også for mange 
helsefaglig ansatte. Dette innebærer at 
vi må evaluere vår egen praksis og tenke 
kunnskapsbasert i arbeidshverdagen og i 
forhold til prioriteringer og valg vi foretar. 
Vi må stille oss spørsmålet: Hvordan kan 
bibliotekarer bruke resultater fra bibliotek- 
og informasjonsfaglig forskning til å infor-
mere om og evaluere sin egen praksis? 

Om Ib Lundgrens innlegg på konferansen: 
“The student and the information search 
process: library development using student 
voices”

Lundgren er ansatt som bibliotekar 
ved Malmø Universitetsbibliotek. Han 

arbeider først og fremst med å utvikle 
tjenester til brukerne.

Lundgren holdt et innlegg på konfe-
ransen med tittelen: “The student and 
the information search process: library 
development using student voices”. Han 
er med på et prosjekt der målet er å 
se nærmere på informasjonssøkepro-
sessen og bibliotekutvikling ved å ta 
utgangspunkt i søkeprosessen til stu-
dentene og problemer og utfordringer 
knyttet til dette. Slik bruker han resulta-
ter fra bibliotekfaglig forskning til både 
å informere om og samtidig evaluere 
egen praksis.

Bakgrunn for studien
Studien er en del av et toårig pågå-

ende prosjekt ved Malmø universitet. 
Ett av de langsiktige målene til pro-
sjektet er å bidra til å hjelpe og ivareta 
studentene ved å være med på å skape 
et godt og inkluderende læringsmiljø.  
Målet er videre å bli mer profesjonelle 

Hvordan kan bibliotekarer utvikle tjenestene basert på tilgjengelig kunnskap? Metoden kalles Evidence based Library and Information Practice, eller 
på norsk: Kunnskapsbasert praksis. Hilde Kaalvik skriver fra konferansen EBLIP, som dreier seg om nettopp dette. (Illustrasjonsfoto fra Høgskolen i 
Finnmark. Foto: Erling Bergan) 
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i hvordan de nærmer seg og arbeider 
med en økende heterogen (uensartet) 
studentmasse. De ønsker med studien 
å klargjøre hva som er bibliotekets og 
bibliotekarens rolle i arbeidet med å 
skape et inkluderende læringsmiljø. De 
ønsker å tilegne seg en bedre forstå-
else av studentenes søkeprosess ved 
å ta utgangspunkt i studentenes pro-
blemer og spørsmål knyttet til det og 
bruke dette som utgangspunkt for vi-
dereutvikling og endring av bibliotekets 
tjenester; dette gjelder så vel hvordan 
man holder søkekurs og hvordan det 
fysiske biblioteket bør utformes og 
kanskje endres – til det bedre.

Prosjektets bakenforliggende ønske 
er altså å gi de ansatte i biblioteket og 
- ikke minst - de ansatte ved høgskolen 
ny og økt kunnskap om studentenes 
informasjonssøkeprosess. Prosjektets 
utgangspunkt er: Hva blir høgskole-
bibliotekets rolle i det å skulle skape 
et inkluderende læringsmiljø? Hva 
kan biblioteket bidra med for å støtte 
opp under dette? Målet om å skape 
et inkluderende læringsmiljø nevnes 
også i universitets- og høgskoleloven 
i Norge. Det handler om at universitet 
og høgskoler skal ha et lett tilgjenge-
lig læringsmiljø for alle studenter. Et 
godt og inkluderende læringsmiljø skal 
bidra til positiv læring og utvikling for 
den enkelte student.  Betydningen av 
et godt læringsmiljø henger sammen 
med læringsutbytte og læringsmiljø 
handler mye om undervisning og un-
dervisningsmetoder. Forskningsbasert 
kunnskap betyr at den kunnskapen som 
formidles, er utviklet og/eller basert på 
forskning, og at den relatert til peda-
gogisk praksis, øker sannsynligheten 
for ønskede resultater. På en litt bred 
måte kan man si det slik at evidens 
handler om at noe virker bedre enn 
noe annet i den pedagogiske praksis. 
I læringsmiljøsammenheng vil dette 
innebære at det er noen tilnærminger 
som sannsynliggjør et bedre lærings-
miljø enn andre tilnærminger. 

Om prosjektet
Lundgren skriver i Mötesplats inför 

framtiden: “Biblioteket kan vara en plats 
där studenten känner sig ovan, otrygg 
och i underläge. Biblioteket kan också 
vara en plats där man får hjälp och stöd 
att knäcka den akademiska koden, där 
man kan ställa frågor utan att bli be-

dömd och där man kan finna en trygg 
och utvecklande studiemiljö. Väljar vi 
att vara medskapare av goda läran-
demiljöer måste vi kritiskt granska vår 
roll i detta sammanhang. Vad betyder 
en bred rekrytering och en mångfald 
av studenter med olika bakgrund, er-
farenheter och behov, för biblioteken? 
Främjar den miljö vi erbjuder inklude-
ring och likabehandling? Antar vi den 
pedagogiska utmaning som en allt mer 
heterogen studentgrupp innebär?” 

Sentrale spørsmål studien konsen-
trerer seg om er: Hvordan formulerer 
studentene problemene sine som om-
handler informasjonskompetanse? Hva 
er studentenes kunnskap når det gjel-
der egen informasjonssøkeprosess? 
Nøyaktig hva består problemene deres 
av når det dreier seg om litteratursøking 
og kildekritikk? Ved å analysere nett-
tjenesten “Book-en-bibliotekar” som 
biblioteket tilbyr, håper de å få svar på 
noen av disse spørsmålene og dermed 
økt kunnskap om litteratursøkeproses-
sen til studentene. Studentene kan altså 
booke en bibliotekar og be om å få en 
times guiding i informasjonssøking. 
De booker timen online ved å fylle ut 
et skjema der de blir bedt om å svare 
på konkrete spørsmål. De må oppgi 
hvilke emner de søker informasjon 

om og beskrive spørsmålene de har 
knyttet til emnet. De blir videre bedt 
om å beskrive hvilke problemer de har 
støtt på underveis. Hvilke søketermer 
de har brukt og hvor de har søkt er 
også noe de må gjøre rede for. Studien 
gjennomgår 599 bookinger gjort fra 
2007 til 2009. Prosjektgruppen gjør 
en kvalitativ innholdsanalyse av alt ma-
terialet og identifiserer 25 ulike typer 
problemer. Hvert problem blir deretter 
gitt en “tag” (merket). Deretter ble hver 
booking tagget og en booking kunne 
ofte få flere tagger knyttet til seg.  Til 
slutt ble resultatet analysert. Man kan si 
at spørsmålene både avslører og samti-
dig klargjør problemene studentene har 
som gjelder informasjonskompetanse. 
Det viser seg, ikke overraskende, at det 
er et stort gap mellom den “hjelpeløse 
studenten” som føler seg helt “lost”, 
og som stiller spørsmål som hun selv 
føler er dumme og den informasjons-
kompetente studenten som behersker 
litteratursøk. Lundgren trekker fram 
et eksempel der en student som skal 
booke time skriver: “I’m lost. I wan’t to 
know how you search a subject. How can 
I know what has already been done and 
what kind of literature I have to read. It 
might be silly to ask questions like this 
but as I said I’m lost”. Denne studentens 

Hilde Kaalvik i Manchester under den sjette EBLIP-konferansen, om kunnskapsbasert praksis for 
bibliotekarer. Hilde er til daglig spesialbibliotekar ved Høgskolen i Sør-Trøndelag på avdeling for 
helse- og sosialfag, og har lærerutdanning i tillegg til bibliotekarutdanningen. Hun har blant blant 
annet ansvaret for å holde undervisning og søkekurs for studenter.  
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rake motsetning skriver: “Having trouble 
finding scientific articles, I’m mostly fin-
ding reviews”. 

Det er viktig å huske på at det her 
dreier seg om kompetanse i informa-
sjonskunnskap og ikke fagkunnskapen 
studentene sitter inne med. 

Analysen viser at det er en svært stor 
variasjonsbredde mellom den drevne 
studenten og den mer hjelpeløse stu-
denten når det handler om kunnskap 
de har tilegnet seg om informasjons-
kompetanse og søkestrategi. Lundgren 
diskuterer hvor viktig det er å merke 
seg og ta hensyn til at begge typer 
studenter eksisterer side om side, de 
er i samme klasserom og de bruker 
og tilhører samme bibliotek. Lundgren 
mener at dette mangfoldet og ulikhe-
tene blant studentene representerer en 
pedagogisk utfordring for biblioteket.  
Det handler om hvordan biblioteket 
kan møte utfordringene med tanke på 
de forskjellige behovene til en stadig 
mer heterogen studentmasse. Basert 
på resultatene av analysen, konklu-
derer Lundgrens prosjektgruppe med 
at biblioteket bør strebe etter å tilby 
et mangfold av tjenester og løsninger 
for å kunne tilfredsstille de ulike beho-
vene studentene har. Basert på denne 
analysen har de som mål å endre på 

undervisning og læringsmetoder i sø-
kekurs om informasjonskompetanse. 
Design og utforming av det fysiske 
bibliotekmiljøet skal også endres med 
tanke på mangfold og ulike behov blant 
studentene. Tjenestene som tilbys på 
web blir også utviklet med tanke på 
at hver enkelt student er forskjellig 
og har svært ulik type kunnskap om 
informasjonskompetanse. Dette er et 
pågående prosjekt som avsluttes først 
i 2012. Derfor er tilbud i fortløpende 
endring.

Refleksjoner rundt prosjektet
Hvorfor synes jeg denne studien er 

interessant?  Det er velkjent at som 
lærer må du være klar over forskjellene 
i kunnskap blant dem du underviser for. 
Nivådifferensiering og individualisering 
av undervisninga er en velkjent disku-
sjon vi har hatt i mange år i utdanning 
og pedagogikk i Norge og i mange 
andre land. Hvordan man skal lykkes 
med å sette dette ut i praksis er ikke 
alltid like enkelt å gi noe godt svar på. 
Hvilke løsninger vil fungere? Hva vil 
kunne være en smartere måte å jobbe 
på enn en annen? Hvordan gjør man 
det rent praktisk? Dette er spørsmål 
som ikke nødvendigvis har så enkle 
svar. Lundgrens studie viser meg at 

bibliotekarer kan og bør gjøre flere end-
ringer enn å være bevisst på å tilpasse 
og nivådifferensiere undervisninga i 
informasjonskompetanse. Studien viser 
at vi må tenke bredere og at det også 
er viktig å gjøre endringer for å tilpasse 
bibliotekets tjenester mer generelt til de 
store forskjellene som fins i kunnskap 
om bibliotekbruk blant studentene. 

Jeg synes det er en fornuftig strategi 
å innhente informasjon blant brukerne 
av biblioteket før man bestemmer seg 
for å innføre endringer i håp om å for-
bedre servicen. Jeg tror det er viktig og 
riktig å la studentene selv uttale seg 
og være det som avgjør for hvordan vi 
tenker i forhold til hva som kan være 
fornuftige endringer i biblioteket. I de 
599 bookingene kommer man tett på 
studenten og dette gir rom for å kunne 
reflektere over hvordan de tenker rundt 
litteratursøk og hva problemene deres 
faktisk består i. 

Det kan være komfortabelt å fort-
sette i det samme sporet som før og 
gjøre ting som man alltid har gjort. 
Men – det kan umulig være en smart 
tanke i det lange løp! Det noen med et 
litt negativt ladet ord kaller “den store 
informasjonskrisen” som vi er vitne til 
på internett i dag, viser meg at biblio-
tekarens oppgave mye mer enn før blir 
å være en slags guide for studentene 
og ha som et overordnet mål å yte hjelp 
til selvhjelp.

I artikkelen: “Eleven steps to EBLIP 
service” (2009) konkluderer Andrew 
Booth ved å si: “Above all, our mantra 
should be ‘don’t work harder, work 
smarter’ – where smart means using 
your time and other resources more 
efficiently, more effectively and more 
economically”. Jeg tror kanskje det er 
dette Lundgrens prosjekt kan oppnå 
blant annet fordi studien lar studentene 
være i sentrum.

Jeg arbeider som spesialbibliotekar 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag på av-
deling for helse- og sosialfag, og har 
lærerutdanning i tillegg til biblioteka-
rutdanningen. Jeg underviser studen-
tene i informasjonskompetanse og jeg 
forsøker å stille meg selv spørsmålene: 
Gjør jeg det rette når jeg underviser? 
Hva kan jeg endre på slik at det blir 
bedre? Hva virker - og ikke minst - hva 
virker ikke? Jeg diskuterer ofte med min 
kollega som også underviser i informa-
sjonskompetanse om vi bør endre på 

Poster sessions, eller plakatpresentasjoner, er en viktig faglig del av mange internasjonale bibliotek-
konferanser. Så også i Manchester under EBLIP6. (Foto: Hilde Kaalvik)  

[ KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS ]
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noe i måten vi underviser på. Vi har 
tenkt på utfordringen det store gapet 
mellom kunnskapen studentene har i 
informasjonskompetanse skaper. Jeg 
tror at man bør undervise med dette 
som utgangspunkt. Hvordan kan jeg 
oppnå suksess med undervisning i 
informasjonskompetanse? Her fins det 
ingen fasit. Det vi har endret på nylig 
er at vi istedenfor å ha ett oppgavesett, 
har laget forskjellige typer oppgavesett 
studentene gjør underveis på pc. Noen 
enkle, andre mer utfordrende i forhold 
til vanskelighetsgrad. På denne måten 
slipper den informasjonskompetente 
studenten å sitte og gjespe og kanskje 
oppdatere facebookprofilen sin fordi 
hun allerede er ferdig med oppgavene 
og bare sitter og venter på han som 
er “helt lost” og som virkelig trenger 
tid for å få gjort ferdig oppgavene for 
å henge med videre. Dette er en enkel 
ting å gjøre, men ikke helt opplagt 
når du ikke har gjort det tidligere eller 
hvis du ikke vet eller er klar over hvor 
forskjellig kunnskapsnivået er blant 
studentene når det gjelder informa-
sjonskompetanse. 

Lære å lære bort
Hvordan lære bort så det virker? 

Dette er et spørsmål jeg mener biblio-
tekarer som jobber med undervisning 
bør tenke nøye over. Er vi alle gode 
lærere? Hvordan kan man undervise 
slik at man faktisk oppnår å overføre 
ny kunnskap til studentene i informa-
sjonskompetanse? Lærer de virkelig 
noe eller er undervisningen din lagt 
opp slik at du underviser uten å tenke 
på læringsprosessen til studentene?  
Om du erfarer at de ser ut til å kjede 
seg eller ikke hører på hva du har å si 
– kan det kanskje ha noe å gjøre med 

Litteratur:
1. Booth A. Eleven steps to EBLIP service. Health Info Libr J. 2009;26(1):81-4.
2. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. 

BMJ. 1996;312(7023):71-2. Epub 1996/01/13.
3. Nortvedt MW. Å arbeide og undervise kunnskapsbasert: en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk sykepleierforbund; 

2007. 224 s. p.
4. Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet; 2009.

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/10805/motesplats.pdf?sequence=1
http://www.eblip6.salford.ac.uk/presentations/PS1IbLundgren.pdf
http://perspektiv.bf.dk/~/media/Bibliotekspressen/bladet/PDF/Perspektiv280411.ashx

måten du underviser på? Man må lære 
å lære bort. Å reflektere over hvorfor, 
hva og hvordan man skal gjøre ting 
både i klasserommet og i biblioteket 
er essensielt mener jeg for å kunne si 
at man jobber kunnskapsbasert. I det 
danske Bibliotekarforbundets fagma-
gasin, bibliotektidsskriftet “Perspektiv”, 
er tema i aprilutgaven 2011 formidling. 
Her diskuteres det å formidle, altså 
hvordan man kan lykkes med å videre-
bringe noe (for eksempel ny kunnskap) 
ved å fungere som forbindelsesledd. 
Her kan man lese at god formidling 
ikke handler om kontroll og ikke kan 
planlegges. Formidling handler mer om 
å sette noe i gang og veien er viktigst. 
Det handler om å se hva som skjer. 
Ser man på formidling som en lineær 
prosess der du som formidler har et 
budskap som en mottaker mottar? Får 
mottakeren (i vårt tilfelle studenten) 
det ut av det som du hadde tenkt 
deg? Jens Gudiksen, lektor ved Det 
Informationsvidenskabelige Akademi 
(IVA) mener formidlingsprosesser, i lik-
het med alle sosiale relasjoner, ikke er 
lineære, men flertydige og komplekse. 
Med det som utgangspunkt mener han 
man ikke kan styre formidlingsproses-
ser instrumentalt og at formidlingspro-
sesser ikke er metodisk forutsigbare. 
(Perspektiv, 2011)

Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjo-
ner for høyere utdanning (2009) (4) 
skal innføres i alle norske universitets- 
og høgskoler innen utgangen av 2012. 
Ved å innføre dette rammeverket er 
ønsket at man skal kunne vise det to-
tale læringsutbytte definert i kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse 
som en kandidat med fullført kvalifi-
kasjon skal ha etter endt utdanning. 
Derfor er det nødvendig å blant annet 

beskrive i detalj det læringsutbyttet 
studentene skal ha på ulike nivå i stu-
dieforløpet. Her står det eksplisitt at 
studentene skal kunne «finne, vurdere 
og henvise til informasjon og fagstoff 
og framstille dette slik at det belyser 
en problemstilling. Det står også at de 
skal kunne «oppdatere sin kunnskap 
innenfor fagområdet.» Med andre ord 
stilles det direkte krav om at studentene 
skal være informasjonskompetente 
etter endt utdanning. Dette vil - håper 
jeg - føre til en bedre og mer naturlig 
integrering av undervisning i informa-
sjonskompetanse i utdanningsforløpet 
til studentene.  

I mai 2012 arrangerer Danmarks 
Forskningsbiblioteksforenings Forum 
for Brugeruddannelse en konferanse 
de har kalt “Informationskompetence 
– en livsstil?” Målet for konferansen er 
å gi en bedre forståelse av en helhets-
orientert tilgang til det å utvikle elvers, 
studenters, borgere og forskeres infor-
masjonskompetanse, og samtidig få en 
bedre forståelse for hva som foregår av 
informasjonskompetansetiltak på tvers 
av utdannelsesnivåer og -sektorer. 
Arrangøren spør seg: Er informasjons-
kompetanse en livsstil? Og er det en 
livsstil som kun bibliotekarer dyrker? 

Konferansen ser ut til å ta det jeg skriver 
om et skritt videre. Jeg synes konferan-
sen har en spennende vinkling og det er  
fornuftig at den retter seg mot både  
folke- og fagbiblioteksektoren. 

 

[ KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS ]
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga ved 
Høgskolen i Oslo og Akerhus

[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Nytt om navn på ABI

På en stor arbeidsplass som institutt 
ABI, med over 40 faglig tilsatte, er det 
hvert semester endringer i staben. 

I høst ble Gerd Berget  PhD-stipen-
diat ved Institutt for informasjonstekno-
logi  ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA) på et prosjekt om universell 
utforming. Berget skal undersøke hvor-
dan studenter med dysleksi opptrer i 
interaksjon med søkesystemer, og har 
permisjon fra sin lektorstilling ved ABI i 
fire år. Jørn Helge Dahl, som nå er på 
Nasjonalbiblioteket, er tilsatt som hennes 
vikar, og skal undervise i blant annet 
referansefag.

Kim Tallerås har nettopp tatt fatt på 
sitt PhD-prosjekt hvor han analyserer 
muligheter og utfordringer ved etablering 
av interoprabiblitet mellom materialer og 
metadata fra flere digitale kilder gjen-
nom prinsippet linked data. Prosjektet 
omfatter samlinger innen arkiv, bibliotek 
og museer.

Åse Kristine Tveit starter på sitt doktor-
gradsprosjekt 1. januar. Det har tittelen 
«Barnebibliotek i Norge. En faghistorisk 
framstilling». Tonje Vold er engasjert 
som hennes vikar.  Vold er litteraturviter 
med  PhD-grad på avhandlingen “Read-
ing J.M. Coetzee and South African 
Literature in the northern European 
academy” fra Universitetet i Oslo i 2010.

Svanhild Aabø ble nylig utnevnt til 
professor i bibliotek- og informasjons-

vitenskap, og er  vår første kvinnelige 
professor. Aabø har vært ansatt ved 
bibliotekutdanningen som lærer og for-
sker siden 1992, og hennes forskning 
konsentrerer seg i hovedsak om verdset-
ting av bibliotek og folkebibliotekets rolle 
som møteplass.

På siste styremøte (15. 12) ved fakul-
tet for samfunnsfag ble medlemmene 
av ABIs instituttråd oppnevnt. Rådet 

består av studenter, faglig og administra-
tivt tilsatte, eksterne representanter og 
instituttleder, til sammen 9 medlemmer. 
Svein Arne Tinnesand, påtroppende 
stabssjef på Nasjonalbiblioteket, og 
Vilde Ronge, leder av arkivet i NRK og 
leder for Norsk Arkivråd, er oppnevnt 
som eksterne medlemmer av institut-
trådet.  Line Nybakk Akerholt,  Real-
fagsbiblioteket ved UBO, er vara.

Rådets oppgave er å gi innspill til in-
stituttleder i alle store saker som berører 
arkiv- og bibliotekutdanningen. Første 
møte blir  19. januar, og viktigste punkt 
på agendaen da blir å diskutere hva som 
skal være instituttets satsningsområder 
i kommende strategiperiode. Høgskolen 
i Oslo og Akershus har nettopp startet 
arbeidet med ny strategiplan for perio-
den 2012-2020. Det store målet i denne 
perioden, er at høgskolen skal bli et 
profesjonsuniversitet.  

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

Vilde Ronge, leder av arkivet i NRK og leder for 
Norsk Arkivråd, er oppnevnt som den ene av to 
eksterne medlemmer av instituttrådet ved ABI.  

Stabssjef Svein Arne Tinnesand ved Nasjonal- 
biblioteket er også oppnevnt som eksternt 
medlem av instituttrådet ved ABI. 
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Ho ho ho! Nei, nå er det 
slutt med det, jula er jo 
over og et nytt år har 
startet. Blanke ark og far-
gestifter tell, og alle andre 
uttrykk vi bruker for å si at 
det er et nytt år med nye 
muligheter. 

Nyttårsforsett har blitt uttalt, hvor 
de fleste vil forsvinne i stillhet etter en 
måneds tid, nye planer legges og ønsker 
ytres i håp om at de som styrer penge-
sekken kanskje vil ta til fornuft og høre 
på oss. Jeg mener, selvfølgelig bruker de 
ikke fornuften hvis de ikke hører på oss! 
Det sier seg jo selv. 

Selv har jeg tenkt å prøve noe nytt 
denne gangen, nemlig ikke ha et nytt-
årsforsett. Verken privat eller for jobb. 
Jeg tror heller jeg satser på å jobbe 
hardt med utvikling, både når det gjelder 
avdelingen og når det gjelder meg. Dette 
er jo uansett noe jeg prøver å gjøre året 
igjennom, så da gidder vi ikke å sette det 
ned som et nyttårsforsett. Planer derimot, 
det har jeg. I massevis! Store planer, små 
planer og de midt i mellom. Planer jeg 
vet kommer til å fungere og planer jeg 
vet kun kommer til å fungere hvis Olav 
Thon bestemmer seg for å donere store 

Wish upon a star

pengesummer til oss. Uansett er bra med 
slike tankeeksperiment, selv om man vet 
at man nok aldri får gjennomført dem.  
Man vet aldri hvilke geniale ideer som vil 
springe ut av det.

Så kommer jeg til ønskene. Jeg har 
mange ønsker, enda flere enn planer til og 
med! Det er dog et ønske når det gjelder 
biblioteket som stikker seg ut. Kanskje 
vil det endre status fra ønske til plan ved 
en senere anledning, men enn så lenge 
ligger den under kategorien ønsker. Jeg 
ønsker meg rett og slett en ekstra person, 
og da mener jeg ikke en bibliotekar til. 
Ikke at jeg hadde sagt nei til det heller, 
det er alltid bruk for ekstra hender. Nei, 
det jeg tenker på da er en person med 
bakgrunn som sosialarbeider, pedagog, 
psykolog eller lignende. En som faktisk 
har kompetanse til å snakke med og 
kanskje til og med hjelpe noen av de 
barna som nærmest har biblioteket som 
sitt andre hjem. Jeg vet at det ikke bare 
er hos oss at disse finnes, barna som 
kommer til oss fordi vi er et trygt sted 
å være. Et varmt sted, hvor de slipper å 
betale noe for å oppholde seg. 

Jeg bruker mye tid på å snakke med 
disse barna, for det er tydelig at de ofte 
ikke er vant til å ha en voksen å snakke 
med. En som har et par minutter til overs 
for å veksle noen ord, høre hvordan de 
har hatt det den dagen, hvordan det 
har gått på skolen og så videre. Og ikke 
minst en som setter grenser for dem. En 
som viser dem at handlinger har konse-
kvenser, og at hvis regler brytes så vil 
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det også ha konsekvenser. Man skulle 
kanskje tro at det ville skremt de vekk, 
men ofte viser det seg at det motsatte 
skjer, mange føler seg tryggere.  Jeg sa 
jeg bruker mye tid på å snakke med disse 
barna, men skal jeg være helt korrekt 
så bruker jeg nesten mer tid på å lytte 
til dem.  De forteller om usikkerhet, om 
at de har blitt mobbet, om hvordan det 
er med foreldre som sliter med psykiske 
problemer, om hvordan det er skummelt 
å ikke vite helt hvor man hører hjemme i 
verden. Jeg har ikke vært borti noen som 
har trengt bekymringsmeldinger, men det 
betyr ikke at det ikke er vanskelig. Jeg er 
utdannet bibliotekar, og ofte føler jeg at 
jeg burde bygd på med utdanning som 
barne- og ungdomsarbeider, eller noe i 
den duren. 

Dette er ting jeg har nevnt for personer 
i instanser som burde kunne hjelpe, og 
de blir overrasket over at biblioteket er et 
sted hvor man kan finne dem. Men enn 
så lenge har ikke noe skjedd, ikke at jeg 
har tenkt å la det stoppe meg!

Uansett, der har dere mitt ønske for 
fremtiden. Ett av dem i hvert fall, ett av 
de viktigste. Så er det bare å jobbe med 
å overføre det fra ønske til plan. Det er 
jo et nytt år, kanskje det er plass til det 
på de blanke arka? 

[ ET ANNET HJEM ]

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber nå som avdelingsleder på 
barneavdelingen ved Horten bibliotek.
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[ SØKEPORTAL FOR FILM ]

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

European Film Gateway 
- en nettportal for den europeiske filmarven

Dette er første gang filmarkiv, bibliotek, 
cinematek og institusjoner over hele Eu-
ropa samarbeider om en felles søkeportal, 
som gir brukere gratis tilgang til digitalisert 
filmmateriale (500.000 digitale objekter) 
deriblant levende bilder, plakater, stillbil-
der, sensurkort, og programka-
taloger. European Film Gateway 
ble lansert i juni 2011, og Nasjo-
nalbiblioteket er en av 22 institu-
sjoner fra 16 europeisk land som 
bidrar med materiale til portalen: 
europeanfilmgateway.eu. Det 
store mangfoldet i materialet gjør 
at det er interessant både for 
forskere, historikere, studenter, 
og den filminteresserte allmenn-
heten, som gjennom portalen 
får tilgang til store deler av den 
europeiske filmarven. Prosjektet 
ble initiert av Association des 
Cinémathèques Européennes og 
ledes av Deutsches Filminstitut i 
Frankfurt. Et omfattende restau-
rerings-, registrerings-, og ret-
tighetsarbeide ligger til grunn for 
innholdet i portalen. Det norske bidraget 
til European Film Gateway er filmer som 
har stor kulturhistorisk interesse, også 
utenfor landets grenser. Bidraget består i 
hovedsak av fem samlinger: 

”Gamle kulturminner”-filmene er re-
gissert av Olav Kyrre Grepp for Statens 
Filmsentral, og var en del av folkeopplys-
ningprosjektet i etterkrigstiden. Filmene 
viser en klokkertro på bruken av film 

European Film Gateway er en ny og omfattende nettportal som tilrettelegger for søk i digi-
talisert filmmateriale, som tidligere har vært så spredt at det meste har forblitt skjulte skat-
ter i den digitale jungelen.

som opplæringsverktøy, og er grundige, 
didaktiske filmer som gir underholdende 
og nostalgiske innblikk i gamle tradisjoner 
og håndverk.

Olje ble for første gang funnet på norsk 
sektor samme år som første mann ble 
satt på månen, og Ekofiskfilmene bærer 
tydelig preg av periodens teknologiske 
entusiasme og fremtidsoptimisme. Phillips 
Petroleum Company fulgte en amerikansk 

tradisjon med å filme sine prosjekter som 
en viktig del av opplysnings- og doku-
mentasjonsarbeidet, og Ekofiskfilmene 
er unike dokumenter fra pionérperioden i 
Nordsjøen. Filmene ble hovedsakelig brukt 
i presentasjoner, opplysningsarbeid, som 
dokumentasjon, og til pressebruk. 

Det største, norske bidraget til EFG-
portalen består av om lag hundre rekla-
mefilmer. I dag utgjør disse morsomme 

og sjarmerende tidsbilder fra en periode 
da den jevne nordmann hadde råd til å 
kjøpe produktene det ble annonsert for. 
Reklamefilmindustrien var en viktig opp-
læringsarena for skuespillere så vel som 
regissører og fotografer, og filmene viser 
flere kjente fjes, deriblant Leif Juster og 
Wenche Foss.

Blant polarfilmene finner man oppta-
kene fra ekspedisjonen da Roald Amund-

sen nådde Sydpolen i 1911 da 
ekspedisjonsmedlemmene selv 
stod for amatøropptakene. De 
senere ekspedisjonsfilmene 
viser økende grad av profesjo-
nalitet, samt større bevissthet 
rundt filmmediets muligheter 
til å mediere de strabasiøse 
ekspedisjonene.   

I stumfilmsamlingen finner 
man både Norges eldste bevarte 
spillefilm, Under forvandlingens 
lov fra 1911, samt reportasje-
filmer og amatøropptak, blant 
annet opptak av den 13 år gamle 
Sonja Henie som trener på Frog-
ner stadion. Nasjonalbiblioteket 
vil fylle på med mer materiale i 
samlingene i tiden fremover. Det 
ligger også materiale som rela-

terer seg til den norske filmarven i andre 
europeiske filmarkiv, som publikum får til-
gang til via EFG-portalen. Blant annet kan 
man se glimt av Sonja Henie i både finske 
og italienske filmaviser, eller fotografier 
av stumfilmstjernen Aud Egede-Nissen i 
arkivet til Deutsches Filminstitut. 

Tekst:  Kristin Hagelid 
          Nasjonalbiblioteket
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Over svenskegrensa for å dele erfaringer:

Idéutveksling om arrangementer
Utveksling av erfaringer rundt arrangementer var tema for et treff mellom biblioteksjefene 
i Arvika og Rygge kommune i Arvika bibliotek fredag 4. november 2011.

Tekst:  Svein Bendik Hansen
          Biblioteksjef i Rygge
Foto:   Katarina Kristoffersson

I perioder med trange bibliotekbudsjetter 
er det viktig å trekke veksler på hverandre 
nettopp for å kunne ta initiativ til nye arrange-
menter som nødvendigvis ikke koster så mye. 

Et særtrekk ved en del svenske byer og 
tettsteder er ulike litterære selskaper som 
biblioteket kan samarbeide med. Det er ikke 
så overførbart til våre forhold, men at man 
knytter arrangementer til lokale forhold er 
mer interessent. 

Sterkt lokalt preg
”Lit terära strövtåg i Arvika-Norden-

Världen, då och nu.” Hva leste man for 
100 år siden? Det tema har man laget en 
egen foredragskveld rundt. ”Arvika i tiden” 
er et jubileumsprogram i samarbeid med 
Musikkskolen, med allsang og bildekåseri. 
”Glimtar ur Arvikas historie” er foredrag 
med bilder av Jan Sandström. ”Bestigning av 

Mount Everest!” høres ikke så lokalt ut, men 
foredragsholder Peter Adolfssson kommer 
fra et sted ikke langt fra Arvika. Andre ek-
sempler: ”Bibliotekhuset 25 år” og ”Arvikas 
föreningsfanor – en kulturskatt.”

De har til og med et kåseri med en forfatter 
med lokal tilknytning som har skrevet en bok 
med tittelen ”Koketta kaffekoppar”, som ble 
presentert på ”Kanelbullens dag”. I det hele 
tatt er det lokale tilsnittet et særpreg, ikke 
bare for dette biblioteket, men det har jeg 
også observert ved besøk i andre svenske 
bibliotek av sammenlignbar størrelse. De 
knytter til seg lokale foredragsholdere som 
ikke nødvendigvis koster så mye. Det har 
også trekk av hva et folkeakademi arbeider 
med i Norge. Når jeg spurte om programmet 
hadde likheter med et folkeakademi, så forsto 
de ikke hva jeg mente for noe tilsvarende 
kjente de ikke til i Sverige.

Kjente forfattere og satsing på 
barnearrangementer

I høsthalvåret 2011 hadde Arvika bibliotek 
2 store forfatterkvelder. Barne- og ung-

domsbokforfatteren Martin Widmark var på 
et fellesarrangement med ”Rum för Poesi og 
Prosa”. Voksenbokforfatteren Majgull Axels-
son presenterte sin roman ”Moderspassion” 
på den andre forfatterkvelden denne høsten. 
Disse arrangementene kostet rundt 21 000 
kroner, hvor forfatterhonorarene var høyere 
enn i Norge.

Når man snakker budsjett, forstår man 
at man at det er forskjeller. Arvika bibliotek 
hadde fått overført 70 000 kroner fra kultur-
tjenesten til å avholde tre barnearrangement, 
hvorav to var barneteater.

Andre ideer
”Korsordshörna”, hvor man treffer andre 

kryssordsløsere. ”IT-hörna” hvor du får hjelp 
med IT og internett. Lesesirkel med bak-
grunn i Majgull Axelssons roman ”Moder-
passion”. ”Bibliotekets tipshörna”, der noen 
av de ansatte hver fredag i tidsrommet kl. 
12-12.30 presenterer tips om bøker, filmer 
osv. Her kom det ikke så mange og de hadde 
sans for å blinke ut noen målgrupper som 
kunne gi større frammøte. Det gjør vi i Rygge 
i forbindelse med ”Litterær matpakke”, som 
vi arrangerer hver sjette tirsdag.

Vi hadde også en åpen diskusjon om 
litteraturhus-tanken som kanskje ikke er 
like utbredd i Sverige. De fant ideen god, 
men hvis de gode arrangementene som 
det må betales for blir forbeholdt litteratur-
husene, og det som det ikke kan tas betalt 
for og som private ikke er interesserte i 
overlates til folkebibliotekene, blir det fort 
en skjevhet. 

Lenke:
http://www.arvika.se/levabo/bibliotek

Et særtrekk ved en del svenske byer og tettsteder er ulike litterære selskaper som biblioteket kan 
samarbeide med. Det gjelder også Arvika bibliotek.

Svein Bendik Hansen skrev denne 
artikkelen og godkjente den for tryk-
king like før han døde. Vi vil savne 
hans fagkunnskap og engasjement, 
også i Bibliotekarens spalter.

Erling Bergan
Redaktør

[ ARRANGEMENT I BIBLIOTEK ]
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Biblioteksjef i Rygge, Svein Bendik Hansen, døde brått fredag 16. desember.
Av år ble han bare 62 år gammel. I levd liv rakk han mer enn de fleste.
Han var aktiv på mange områder, som politiker i hjemkommunen Fredrikstad og som en aktiv deltaker i for-

eningsliv og interesseorganisasjoner. Han var livsnytende, og en mann opptatt av nær familie og gode venner.
Han hegnet om sitt privatliv, og satte klart skille mellom det private og det profesjonelle.  

Det er som mangeårig fagmann og kollega vi vil minnes ham.  Hans engasjement og innsats for biblioteket 
i Rygge er uten sidestykke.  Service og kvalitet var viktig for Svein Bendik og det å være der for låneren var 
viktigst av alt.

Han så alle og han behandle alle mennesker likt. Han klarte å skape det rommet mellom seg og låneren som 
gjorde at hver og en opplevde personlig service, og gjennom årene åpnet han døren for gode og nye leseopp-
levelser for mange mennesker.  Han var jovial, trivelig og høyt verdsatt, og fikk som fortjent mange hyggelige 
tilbakemeldinger fra bibliotekets faste lånere. 

Svein Bendik kunne være kompromissløs når det kom til fag. Han visste godt hva han ville, og han ga uttrykk 
for det.  Det var aldri tvil om hva han mente når det kom til sak.  Det er noe trygt med mennesker som er tyde-
lige og vet hva de vil. For biblioteket og dets ansatte sto han fjellstøtt.

Svein Bendik var en nær og god sjef. Gjennom årene har det, i tillegg til faste ansatte, vært mange mennesker 
på ulike typer engasjementer innom biblioteket. Han stilte krav, men ga alle en sjanse. Det er flere som nå gir 
ham ros for akkurat det. Han så folk. Han sørget for at ansatte fikk utviklingsmuligheter framfor ”langtidsparke-
ring” som han kalte det.

Det siste viktige arbeidet Svein Bendik rakk å være med på, etter tjuefire års tjeneste, var utredning av nytt 
bibliotek.  Han var opptatt av fremtidsbiblioteket og dets viktige rolle som allmenn og kulturell arena.  Her gjorde 
han en strålende jobb.  

Han rakk også å glede seg over kommunestyrets beslutning om økt bokbudsjett for 2012.
Kollegaer som sto ham nær vil forsøke å videreføre planer og holdninger i hans gode ånd. 
Våre tanker går til alle dem som sto ham nær, til hans kjære Unni og til barna Marianne og Stian. 
Fred over Svein Bendiks gode minne.

På vegne av kollegaer i bibliotek- og kulturtjenesten
Trude Larsen Vold 

Minneord

[ SVEIN BENDIK HANSEN ]
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for medlemmer av BF i 
2012 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

FylkesbiblioteksjeF 

Vi har ledig stilling som fylkesbiblioteksjef. 

Fylkesbiblioteksjefen leiar arbeidet ved fylkesbiblioteket 
med til saman åtte tilsette. Fylkesbiblioteket arbeider 
aktivt med utvikling av bibliotektenestene i Sogn og 
Fjordane. 

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema finn du på 
vår heimeside: www.sfj.no

Utfyllande opplysningar får du ved å vende deg til 
fylkesdirektøren for kultur Ingebjørg Erikstad, mobil  
415 30 941 eller fylkesbiblioteksjef Ágúst Magnússon, 
tlf. 57 72 18 88 eller mobil 902 83 243.

www.sfj.no

Bibliotekar forbundets forbunds-
styre setter av midler til stipend for  
studentmedlemmer av BF ved Høg-
skolen i Oslo og Universitetet i Tromsø 
i 2012. 
Stipendet skal brukes til deltakelse på 
konferanser og seminar innen biblio-
tekbransjen.
Forbundsstyret skal ha kortfattet rap-
port 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 student-
medlemmer
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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



Bibliotekaren 12/201130   Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk. tlf: 02360 www.xtra.no

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

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

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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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
Margunn Haugland
Mobil:     95 78 92 89
E-post:    margunn.haugland@bibforb.no

Styremedlemmer
Elisabeth Bergstrøm, Longyearbyen bibliotek
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Monica Roos, Høgskolen i Bergen

Varamedlemmer
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Anne Husøy, Molde bibliotek
Kari Angelsen, Bodin videregående skole
Gro F. Haugastuen, Statoil
Arild Skalmeraas, Høgskolen i Telemark

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

”Et tysk vitenskapelig tidsskrift om 
matematikk koster oss 26.000 
kroner i året å abonnere på. Det 
aller dyreste tidsskriftet vi har, som 
vi ikke en gang har på papir men 
bare skjerm, koster 150.000 kroner i 
året. Tidsskriftene kan vanskelig bare 
kuttes ut. De er nemlig opphavet til 
viktig informasjon. ... Vi prøvde en 
gang å vise litt markedsmakt overfor 
forlagene ved å si opp avtalen. Det 
førte til store protester fra forskerne 
og det vet forlagene selvfølgelig.”

Randi Elisabeth Taxt, bibliotek-
direktør ved Universitetet i Bergen, 
til TV2  2. januar 2012, som en kom-
mentar til saken ”Rådyre tidsskrifter 
kveler økonomien til universiteter og 
høyskoler”. 

Dette skal handle om bibliotekarer som 
ypper seg mot forlag. Amerikanske kolleger 
som tøffer seg mot storforlaget HarperCollins, 
eid av Rupert Murdochs News Corporation. De 
har holdt det gående i snart ett år nå, med en 
boikott-kampanje mot HarperCollins.

Det var i februar i fjor at en av de store leve-
randørene av e-bøker til amerikanske bibliotek, 
sendte ut følgende melding: ”We have been 
required to accept and accommodate new 
terms for eBook lending as established by 
certain publishers. Next week, OverDrive 
will communicate a licensing change from 
a publisher that, while still operating under 
the one-copy/one-user model, will include a 
checkout limit for each eBook licensed. Under 
this publisher’s requirement, for every new 
eBook licensed, the library (and the OverDrive 
platform) will make the eBook available to one 
customer at a time until the total number of 
permitted checkouts is reached.” Det tok ikke 
mange timene før den anonyme forleggeren 
var identifisert som HarperCollins. Det ble også 
raskt klart at antall utlån ble satt til 26, før en 
innlagt DRM selvdestruerte boka. Ebøkene 
til HarperCollins hadde fått en slags kunstig 
levealder, en slags slitasjeskatt på digitale filer 
som langt fra er utslitt.  

Mange bibliotekarer i USA reagerte kraftig 
på dette. Riktignok hadde man sett dilemma-
ene som bibliotekutlån av e-bøker innebærer, 
og at det kan være behov for å lage kunstige 
køer foran bibliotekenes gratis ebokutlån for å 
unngå at beina sparkes under bokøkonomien. 
Men tiltaket fra HarperCollins ble oppfattet som 
å ta betalt med begge hender.  

Presidenten i American Library Association 
(ALA) ga uttrykk for alvorlig bekymring over 
forlagets tiltak, som hun mente ”truet biblio-
tekenes muligheter til å sørge for tilgang til 
informasjon”. ALA-president Roberta Stevens 
sa også: ”Utvikling av det 21. århundres løsnin-
ger på rettferdig informasjonstilgang, samtidig 
som man sikrer forfattere og forlag rimelig 
avkastning på sine investeringer, er vårt felles 

Tøffe og analytiske bibliotekarer?
mål. Overgangen til ebok-formatet bør ikke føre 
til dårligere tilgang.”

Men dette var ikke sterk nok lut for mange 
bibliotekarer i USA. Selvdestruering av bøker 
etter 26 utlån ble oppfattet som en provoka-
sjon. Resultatet ble: http://boycottharpercollins.
com/. Og mange bibliotek og biblioteksammen-
slutninger har sluttet seg til boikott-kampanjen. 
Fylkesbiblioteksjef Jo Buder i Kansas har sluttet 
seg til med alle 330 bibliotek i delstaten. ”Hva 
gjør vi for en låner som har reservert en bok, 
når han ble nr 27 på lista? Hva betyr dette for 
katalogisering? Alt dette er simpelthen dårlige 
kundebehandling.”

Per Kristian Bjørkeng viste på BFs landsmø-
teseminar i november, at man har to hovedmo-
deller for ebok-utlån i bibliotek. En ”leiemodell” 
innebærer at biblioteket ikke kjøper ebøker, 
men tilbyr mange ebok-titler, og betaler forla-
get kun for hvert utlån. En drøm for lånerne, 
vanskelig for biblioteket å budsjettere, sa han 
om denne modellen. Så har man eksemplar-
modellen, der biblioteket kjøper  ebøker som 
simulerte eksemplar, og låner dem ut til en 
låner av gangen, i en slags etterligning av 
papirbøkenes begrensninger. – Bibliotekarene 
må akseptere at man er nødt til å finne opp 
hele finansieringsmodellen for bokdistribu-
sjon på nytt. Slitasjeskatten til HarperCollins 
er i realiteten en slags hybrid mellom leie- og 
eksemplarmodell. Og det kan godt være at det 
er der man ender til slutt, sa Bjørkeng. 

Her er det grunn til å la seg inspirere i to 
retninger: Tøffe bibliotekarer som bruker sin 
markedsmakt! Kan vi lære noe av det? Og: 
Ebokdistribusjon gjennom bibliotekene bør 
analyseres og diskuteres fordomsfritt. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

B-PostAbonnement

Redaktør
Erling Bergan
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