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Logisk og brukervennlig

Rimelige priser på system 
og vedlikehold...

Rød anorakk møter Linked data
- Er bibliotekene til enhver tid styrt av trender? 
Og gjelder det også kat og klass? Man kan av 
og til lure. For det har blitt noen av dem opp 
gjennom årene, skriver spesialbibliotekar Sigrun 
Ask fra Universitetsbiblioteket i Bergen. Hun ser 
på hva Linked data kan bety for bibliotekene.
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Hva kan vi lære av Linné-
universitetets bibliotek
Susanne Daae-Qvale og Gerd Vik jobbar begge 
ved biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane. 
I Linnéuniversitetets bibliotek har dei funne rele-
vante erfaringar for eige høgskulebibliotek - og 
sikkert for kollegaer ved andre bibliotek også.  
Dei møtte mellom anna Lotta Gustafsson, som 
fortalde om eit heilstøpt designprogram.
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Lederen har ordet
Fjernlånssamarbeidet er for de fleste av 

oss en vesentlig del av biblioteksektorens 
ideologiske grunnlag.

Ideen om at bibliotekene inngår i en et 
landsomfattende nettverk som samarbei-
der til glede for sine brukere er en del av 
fundamentet for vår virksomhet. Og selv 
om sømløse bibliotektjenester og fjern-
lånssamarbeid er begreper som ikke på 
noen måte er allemannseie blant folk flest, 
er dette små hjertebarn for bibliotekarer. 
Og med god grunn. For tanken om at vi i 
et samarbeidende nettverk kan bidra med 
uendelig mye mer enn det enkelte biblio-
tek alene, uansett hvor stort dette måtte 
være, er jo ikke bare en logisk tanke om 
en praktisk og god ressursutnyttelse, det 
er også en nesten vakker tanke, solidarisk 
og uegennyttig. 

Restriksjoner ved
Bergen offentlige bibliotek

Derfor gjør det litt vondt når det frie 
fjernlånssamarbeidet trues av restriksjoner 
og innskrenkninger. Når Bergen offentlige 
bibliotek ser seg nødt til å innføre restrik-
sjoner for å få kontroll med en formidabel 
vekst i fjernlånet, og kunngjør dette på 

biblioteknorge-lista, slik biblioteksjef Lei-
kny Haga Indergaard gjorde for noen uker 
siden, lar heller ikke reaksjonene vente på 
seg. Flere ga uttrykk for både sorg, skuf-
felse og frustrasjon over dette. Foruten at 
det oppleves som et slag mot det sam-
arbeidende nettverket, mot hjertebarnet 
sømløse tjenester, får det naturligvis helt 
konkrete og problematiske konsekvenser 
for bibliotek at mulighetene for fjernlån 
begrenses. Og standpunkt i diskusjoner 
om fjernlån vil preges av hvor i landskapet 
man befinner seg. Det finnes både netto-
ytere og netto-nytere i dette landskapet. 
På begge sider av denne aksen er man 
naturligvis opptatt av egne brukere. Netto-
ytere ser at deres tilbud til brukerne som 
kommer på deres bibliotek blir dårligere 
av at samlingene er oppholdt i fjernlån. 
På den andre siden ser netto-nyterne at 
innskrenkninger fører til manglende evne 
til å betjene de brukerne som kommer til 
deres bibliotek og som har behov for de 
fjernlånstjenestene som begrenses. På 
begge sider av denne aksen tar bibliote-
karer stilling for sine brukere, det finnes 
ingen «snille» eller «slemme» stemmer i 
denne debatten, det er et spørsmål om 

ståsted og brukernes behov. Jeg synes 
det ser ut som om debatten oppstår av 
en årsak alene: ressursknapphet. 

Bevilgninger fra kommunen
Yterbibliotekene føler seg tvunget til å 

finne metoder for å benytte sine tildelte 
ressurser til brukerne i sitt nærmiljø, 
brukere som sokner til eget bibliotek. Og 
det er fornuftig, for Bergen offentlige bi-
bliotek mottar sine bevilgninger fra Bergen 
kommune. Og Bergen kommune bevilger 
penger for at Bergens innbyggere skal ha 
et godt bibliotektilbud. Dersom bibliotek-
tilbudet i Bergen ikke er godt, vil ganske 
sikkert dette føre til mindre interesse for 
å bevilge penger den veien. Kampen om 
de kommunale kronene er tøff, det vet vi. 
Behovet for å kunne vise til gode resul-
tater, økende aktivitet, besøk og utlån, 
er noe alle biblioteksjefer kjenner igjen 
fra kommunale budsjettprosesser. Det 
å sørge for at samlingene er tilgjengelig 
for bibliotekets brukere er fornuftig og 
nødvendig i denne sammenhengen. 

Går direkte utover tjenestetilbudet
For nyterbibliotekene vil restriksjoner av 

denne typen kunne få store konsekvenser. 
Også disse har behov for å kunne vise 
til blomstrende aktivitet, gjerne økende 
utlån og besøk. Og med begrensede 
ressurser er de avhengige av innlån fra 
andre. Når denne muligheten begrenses 
går det direkte utover tjenestetilbudet, 
og bibliotekenes muligheter for å levere 
godt. Dette vil naturligvis bli et problem 
for biblioteksjefene i kampen om de 
kommunale kronene i disse kommunene. 
Og nyterbibliotekene har et poeng i at 
selve ressursknappheten er et argument 
for hvorfor det er så viktig å hegne om 
fjernlånssamarbeidet. For fjernlån er 

Det kan se ut som om vi er på vei 
inn i en helt ny type tilgangsproblematikk, 
der ressursknapphet, lisensavtaler og 
pålagte begrensninger fra utgiveres side 
begrenser bibliotekenes tradisjonelle 
samarbeidsmønstre. ”

”
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Monica Deildok
Forbundsleder

god ressursutnyttelse. Gjennom et 
velfungerende fjernlånssamarbeid 
er vi sikret at alle brukere får tilgang 
til fellesskapets samlede ressurser, 
og dermed sikrer vi god ressursut-
nyttelse. 

Et spørsmål av høy 
politisk relevans

Ressursknapphet i biblioteksek-
toren burde altså være et argu-
ment for et enda bedre og tettere 
fjernlånssamarbeid, og ikke få som 
konsekvens at det innføres restrik-
sjoner. Fjernlånet og utvikling eller 
innskrenkning av dette, er egentlig 
et spørsmål av høy politisk relevans. 
Det handler om byggingen av kunn-
skapsnasjonen Norge, om demo-
kratiske prinsipper som lik tilgang til 
kunnskap og kultur, det handler om 
distriktspolitikk og opprettholdelse 
av bosettingsmønsteret i Norge. 
Således burde spørsmålet være av 
stor betydning for politikerne på 
Stortinget. Det at lokalpolitikere i 
vårt langstrakte land ikke har fokus 
på bibliotekenes fjernlånsvirksomhet 
kan ikke forventes, mener jeg. De 
har sitt mandat og utfører sitt virke 
med utgangspunkt i lokale forhold. 
Regjering og Storting derimot, burde 
i aller høyeste grad være opptatt av 
kunnskapssamfunnets infrastruktur. 

Dette kan det være god grunn til å 
utfordre sentrale politikere på. Hvis 
spørsmålet hadde vært begrenset 
til et spørsmål om ressurser alene, 
ville dette vært et klassisk eksempel 
på hvor uheldig det er når nasjonale 
oppgaver overlates til lokal finansier-
ing. Men dette er ikke bare et spørs-
mål om ressurser, selv om debatten 
rundt Bergen offentlige biblioteks 
innføring av restriksjoner har sitt ut-
gangspunkt i dette. Fjernlånssamar-
beidet burde diskuteres uavhengig av 
denne debatten om ressursknapphet. 
Det må diskuteres med utgangspunkt 
i digitaliseringen av bibliotekenes 
samlinger. Det er denne diskusjonen 
som er viktig med tanke på fremti-
dens biblioteklandskap. 

Fysiske eksemplarer og
digitale samlinger

Vi snakker egentlig om to ulike 
typer for lånesamarbeid. Fjern-
lånssamarbeidet som handler om 

transport av fysiske eksemplarer, 
og fremtidens lånesamarbeid som 
handler om hvordan biblioteknett-
verket skal se ut og samhandle i en 
situasjon der stadig større deler av 
samlingene er digitaliserte.

De henger naturligvis sammen. 
For dersom yterbibliotekene i 
større og større grad begrenser 
nyterbibliotekene sin tilgang til 
fjernlån, vil de bibliotekene som er 
avhengig av fjernlånssamarbeidet 
gradvis miste mulighetene til å 
opprettholde et godt tilbud, og vil 
stå dårligere rustet til å opprett-
holde grunnlaget for sin eksistens 
i framtiden. 

En ny type 
tilgangsproblematikk

Folkebibliotekene vokste fram i 
en tid der de økonomiske begren-
singene i husholdningene førte 
til at bibliotek var helt nødvendig 
for at mange skulle få tilgang til 
kunnskap og kultur. Vi har i mange 
år levd i et samfunn der tilgangs-
begrensningene for de aller fleste 
ikke har vært økonomisk motivert, 
men snarere et spørsmål om å 
finne frem og å navigere i en jungel 
med tilbud, og der folkebibliote-
kenes fortsatte suksess kanskje 
mer har dreid seg om et behov 
for bibliotekarenes kompetanse 
og formidlingsevne, enn et behov 
for å spare penger, for folk flest.

Det kan se ut som om vi er på vei 
inn i en helt ny type tilgangspro-
blematikk, der ressursknapphet, 
lisensavtaler og pålagte begrens-
ninger fra utgiveres side begrenser 
bibliotekenes tradisjonelle samar-
beidsmønstre, slik at tilgang be-
grenses til virksomhetens brukere 
eller kommunens innbyggere eller 
annen «geografi». Det er et stort 
paradoks at dette finner sted i 
en verden der både kunnskap og 
kultur i større og større grad kun 
er et tastetrykk unna, og der vi så-
ledes burde være mer uavhengig 
av geografi enn noen gang.

 

[ FJERNLÅN ]
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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

EDGE 2012 er en konferanse på høyt 
nivå, som utforsker hvordan offentlige 
tjenester kan dra nytte av den teknolo-
giske utvikling.

To-dagers konferansen i det flotte 
Roxburghe Hotel ved Charlotte Square 
i Edinburgh 1. og 2. mars vil samle 
ledende personer fra lokale myndighe-
ter i Storbritannia og USA for å se på 
hvordan bibliotek er nøkkelen til å levere 
kommunale tjenester, ”e-government”, 
læring og digital inkludering.

Delegatene vil bli kjent med de ny-
este ideene, få høre suksesshistorier 
og ”best practices” og møte kolleger fra 
Storbritannia og ellers i verden.

EDGE 2012-konferansen 
Edinburgh  1. – 2. mars
Med utgangspunkt i det fremste innen digital teknologi, vil konferansen ”Edge 2012” 
vise hvordan bibliotekene revolusjonerer levering av kommunale tjenester, både fysisk, 
virtuelt og sosialt. 

Tekst:  
Catherine Dhanjal
The Answer Ltd

Blant foredragsholderne er repre-
sentanter fra New York Public Library, 
kommunale ledere fra Edinburgh, Lester 
Madden fra ”Augmented Reality”, Judith 
St John fra Londons ”Idea Stores”, Na-
tasha Innocent fra ”Race Online 2012” 
og mange flere.

Bystyremedlem Deidre Brock, ansvar-
lig for kultur og fritid, vil presentere 
andre spennende utviklingstrekk i 
Edinburghs folkebibliotek, og presentere 
tre priser:

1. Fysisk - Bygninger, utforming, 
målrettet arealbruk.

2. Virtuelt - Nettsteder, apps, virtu-
elle bibliotek, digitalisering

3. Sosialt - Arbeid med lokalsamfunn 
eller målgrupper, involvering, ar-
beid for endring. 

Bystyremedlem Brock sa: - Det har 
vært en undergangsstemning i britiske 
media den siste tiden, når det gjelder 
bibliotekenes framtidsutsikter. Men her 
i Edinburgh er vi glade for å gå mot 
denne trenden. Våre bibliotektjenester 
styrker seg hele tiden, og denne to-
dagers konferansen er en fantastisk mu-
lighet for våre medarbeidere til å dele 
sin store kompetanse og erfaring med 

alle dem som er villige til å ta et nytt 
steg fremover i offentlig tjenesteyting. 
Vi vil også kunngjøre noe spennende 
om bibliotekene, så følg med ... ”

De viktigste målene for Edge 2012 er:

•	Skjerpe virksomheter og tjenes-
ter, og gjøre dem mer kreative 
og kostnadseffektive i en verden 
som blir forvandlet av digitale og 
sosiale teknologier.

•	Lære hvordan bibliotek og infor-
masjon leverer ”regeneration”, 
”e-Government”, læring og digital 
inkludering.

•	Høre de nyeste ideene, dele suk-
sesshistorier, bli kjent med ”best 
practices” og møte kolleger fra fra 
Storbritannia og ellers i verden.

•	Åpne en arena for diskusjon om 
bibliotekenes fremtidige tjenes-
teyting.

•	Å tilby en arena for innovasjon og 
teknologi.

For mer informasjon, se:  www.edge-
conference.co.uk. 

[ BIBLIOTEK OG KOMMUNALE TJENESTER ]
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Moter og trender i kat og klass: 

Rød anorakk møter 
Linked data
Er bibliotekene til enhver tid styrt av trender? Og gjelder det også kat og klass? Man kan 
av og til lure. For det har blitt noen av dem opp gjennom årene. 

Tekst:  Sigrun Ask
          Spesialbibliotekar 
          Universitetsbiblioteket i Bergen

Jeg husker første gangen jeg så et 
flytdiagram.  Det ble laget da vi skulle 
omklassifisere etter de nye deweyta-
bellene.  Alle mulige alternativer til 
bokens gang i prosessen var pent 

satt opp i diagramform, og kunstneren 
var en ikke ukjent fylkesbiblioteksjef 
på Vestlandet.  Det var ikke det at 
det stod noe nytt der, det var måten 
det stod på.  Og plutselig ble alt på 
biblioteket tegnet ned i flytdiagram-
mer, en lang stund. 

Siden har det kommet trender hele 
tiden.  Vi hadde perioden med idé-
myldring på 80-tallet, og en stund 
handlet alt om kategorisering. På 
90-tallet var vi ivrige til å kvalitets-
sikre. Kvalitetssikringshåndbøkene 
feidet etter hvert ut av banen til fordel 
for PBL.  Men tanken lurte av og til: Var 
dette bare nye ord for ting vi egent-
lig hadde holdt på med hele tiden? 
Forskjellen var vel at det ble mer fa-
song på tingene, og de ble kalt med 
et fengende navn. Og alt ble bedre 
forankret hos lederne våre eller i 
moderinstitusjonen. Og det var jo bra. 

Så kom læringssentrene og så kom 
informasjonskompetansen. Vi kan 

finne, evaluere og bruke informasjon. 
Klær skaper folk sies det. Men er 

det trendene som former bibliotekene 
til enhver tid? Skifter vi identitet hele 
tiden, eller er kler vi oss bare i ny 
drakt stadig vekk?  En periode var 
det tagging alt handlet om.  Ikke ak-
kurat keiserens nye klær, men nå: 
vips, borte. 

Mot serendipitet
De fleste bibliotek har jevnt og trutt 

hele denne tiden jobbet med kat og 
klass.  Tanken med det er nok at vi må 
tilrettelegge litt. Før tilrettela vi kan-
skje for PBL (problembasert læring), 
nå for de informasjonskompetente… 
For kan de egentlig lære å finne noe 
som helst, om det ikke er brukt ett 
eller annet gjenfinningssystem de kan 
lære seg?  Riktignok var begrepet 
serendipitet populært en stund, men 
det fikk aldri helt innpass. Bibliote-
kene har forsøkt å snyte lånerne for 

[ LINKED DATA ]
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serendipitet-gleden og har fortsatt å 
katalogisere og klassifisere på tross 
av definisjonen i Wikipedia:

Serendipitet är en oavsiktlig  
upptäckt, en positiv överraskning 
vid sökandet efter något annat.   

Å arbeide med kunnskapsorganise-
ring har, for å være ærlig, noen ganger 
føltes litt utrendy.  Men vi har ikke firt 
en tomme. Og nå har bildet endret seg 
totalt. For nå er det endelig kommet en 
trend for oss kat- og klassere. Det dreier 
seg om Linked data.

Ikke helt «ute» selv om 
man går med rød anorakk

Jeg husker en gang jeg vandret rett fra 
fjelltur og inn på Stravinsky i rød anorakk 
en gang på 80-tallet.  Det var midt i 
jappetiden, og Stravinsky var eksklusiv, 
også blant de nye barene. Det var vanlig 
med en viss klesstil, og det var desidert 
ikke rød anorakk. 

Når man sier katalog, og ikke data-
base, føler man seg litt rød anorakk. Kat 
og klass er selvsagt helt rød anorakk, 
men vi sier det sannelig likevel.  I dag 
heter det metadata og ikke katalogdata, 
selv om dataene (i alle fall av og til) kan 
se helt like ut. 

Mye er annerledes enn før, men kan-
skje ikke så mye som man skulle tro?  
Det er lett å bli blendet av fine ord og 
av framskrittet, det vet alle som var 
med på å konvertere kortkatalogene 
til edb.

Semantisk web og Linked data, 
eller Web 3.0

Semantikk handler om betydning, 
innhold. Semantisk web handler om å 
gjøre datamaskiner i stand til å trekke 
mening ut av informasjonen på nettet. 
En tekststreng, som en setning, kan gi 
mening for et menneske. Vi kan tolke 
et bilde og vi kan få mening ut av lyd.  
Sånn sett er webben semantisk for 
oss. Men den er ikke semantisk for en 
datamaskin.  Når Gro Dahle har anbefalt 
boka «Idioten», finner du henne i neste 
omgang i billedgalleriet til Google når 
du søker etter bilder av Dostojevskij. 
Datamaskinen har ikke skjønt ordet 
«anbefaler». 

Tanken bak Web 3.0, eller den seman-
tiske web, er at dette ikke er godt nok. 
Informasjonen vi legger ut bør strukture-
res og kodes og tilpasses nettet, slik at 
datamaskinene kan presentere tingene 
på en mer meningsfull måte for oss, ikke 
hulter til bulter. Dette høres kjent ut. Den 
samme tankegangen har ført til at vi har 
katalogisert og klassifisert i bibliotekene 
i mange hundre år. Vi kan bli litt fristet 
til å si: Velkommen etter… 

Tripler
Samtidig er det ambisjoner rundt 

Linked data, som overgår våre villeste 
fantasier.  Ideen er å få alt på webben 
i system. Her er RDF-modellen sentral. 
Forkortelsen RDF står for Resource 
Description Framework.  Modellen er 
en standard for dataflyt på web. Den 

muliggjør datautveksling på nettet selv 
mellom ulike skjema (formater).  Det 
er på nettets premisser, og det er nett-
samfunnet som setter premissene. (Se 
mer informasjon f.eks. her: http://www.
w3.org/RDF/).

RDF-modellen opererer med data 
i såkalte tripler: subjekt – predikat – 
objekt. Tanken er at det alltid er slik at 
en Ting står i en relasjon til en Annen 
Ting. For eksempel: Idioten (subjekt) – 
Er anbefalt av (predikat) – Gro Dahle 
(objekt).   

Bildene over kunne vært registrert 
slik, i tripler: 

Dostojevskij_1.jpg – er et portrett 
av – Fjodor Mikhailovitsj Dosto-
jevskij 
Gro_Dahle.jpg – er et portrett 
av – Gro Dahle

Hvert element i dette utsagnet kan 
med fordel byttes ut med en URL . 
Personnavn får ofte URL fra det inter-
nasjonale registeret over personnavn 
VIAF (Virtual International Authority 
File). Hit er også norske autoritetsdata 
på vei inn.

Jeg anbefaler gjerne Karen Coyle, 
om man vil lese mer om dette. Se 
”Karen Coyle’s Recent Presentations” 
(http://kcoyle.net/presentations). Jeg 
kan også anbefale foredraget ”RDF og 
Linked data – en praktisk innføring” 
av Kim Tallerås og David Massey fra 
KORG-dagene i fjor. (http://tinyurl.
com/7mlntkq) 

Er FRBR helt «ute» 
i og med Linked data?

Nei. FRBR-modellen er også en modell 
for relasjoner mellom entiteter, men 
den er først og fremst designet som 
en modell for å håndtere dokumenter i 
ulike oversettelser, utgaver osv. FRBR er 
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minst like gyldig i Linked data-bølgen, 
som den har vært før. 

Men er ikke Linked data 
noe helt nytt?

Ja og nei. Sett med mine øyne er 
ikke tankegangen bak Linked data helt 
ny for oss. Det er det samme konsep-
tet vi har jobbet med i bibliotekene i 
årevis: godt strukturerte og pålitelige 
data. Linked data handler riktignok om 
at all informasjon ute på nettet skal 
kunne håndteres på en meningsfull 
måte mens vi har konsentrert oss om 
for eksempel bøker, artikler, musikk 
og bilder i biblioteket. 

Men det er jo mye nytt med dette 
likevel. For eksempel at dataene nå 
blir enda bedre tilpasset nettet. I til-
legg legges det opp til at dataene 
blir bedre utnyttet av datamaskinene, 
de kan nærmest bruke dataene til å 
programmere på direkten.  

Det enorme antallet dokumenter 
som skal organiseres har vi jo visst om 
en stund. Men nytt er den kollektive 
erkjennelsen blant alle Web 3.0-entu-
siaster av at man trenger ontologier. I 
motsetning til våre tesauri, kan dagens 
nett-ontologier definere både Ting 
og Egenskaper og sette dem i (et 
hierarkisk) system. 

Det er fokus på at kvalitetssikrete 
offentlige dokumenter skal være fritt 
tilgjengelige for alle, og stort fokus 
på gjenbruk og dele-kultur. Og ikke 
minst: det vil bli mye nytt for oss i 
forhold til selve kodingen av biblio-
grafiske data.  

Lenking og ontologier
Lenking er naturlig nok sentralt i 

Linked data. På nettet er vi vant til at 
lenker sørger for koblinger mellom 
dokumenter. I Linked data sørger len-
kingen for koblinger mellom struktu-
rerte, kvalitetssikrete og etterprøvbare 
(meta)data. Kildekontroll og kildeangi-
velse for dataenes opprinnelse vil bli 
en viktig del av Web 3.0.  

Men tankene bak hele konseptet er 
kjent for oss: Inn med eksakte, presise 
og entydige data. Tekst er ikke entydig 
for maskiner og ord kan misforståes 
av oss også.  Det vrimler av synony-
mer og ulike stavemåter, og vi har 
ulike språk og skrifttegn.  Vi trenger 
ontologier som samler alle uttrykk for 
de samme begrepene, og vi trenger 

at begrepene står i en meningsfull 
sammenheng. Vi må vite sikkert hva 
det er snakk om.

Ontologiene hjelper deg med å skille 
mellom Lotus (plante), Lotus (bil-
merke) og Lotus (meditasjonsstilling).  
Ikke nytt for oss. Ontologiene kan være 
flerspråklige, der alle oversettelser av 
et begrep er knyttet til et felles ID, eller 
en felles URI. Da «skjønner» datamas-
kinene hva du mener uansett om du 
skriver «dog» eller «hund».  I ontologi-
ene kan vi lenke til annen informasjon 
vi mener er nyttig. Da kan maskinene 
sende tilbake tips til deg: Vil du se det 
som finnes av Hundedressurkurs i ditt 
nærområde? Vil du se noe om Valpe-
oppdragelse, Hundemat?  

Nettet blir på en måte gjort om til 
et slags flipperspill…? Du kaster ut 
en kule (les: et søkeord), og det blir 
lynraskt tatt imot, og sendt videre. I 
et vanlig flipperspill kan du ikke styre 
kulen ordentlig selv. Men Web 3.0 
kan bli et flipperspill der du hele tiden 
selv har kontrollen.  Vil du hit? Eller 
dit?  Det ligner på mange måter se 
også-henvisninger, ja, men litt mer 
avanserte enn før…

Og ikke minst: Når vi får maskinlese-
lige data som beskriver informasjonen 
på nettet entydig og etter samme mal, 
kan dataene bli bearbeidet videre på 
direkten. De kan bli sortert ut, etter 
visse kriterier. Da kan man sende 
spørsmål ut på weben, og få svar… 

Som man roper 
i skogen

På bildet har Google kastet spørsmålet 
”When was the birthday of John Lennon?” 
ut på nettet og det har fart rundt i full fart 
der ute. Klikk «vis kilder» så ser du hvor.  
Datamaskinen har gått til flere kilder, 
som alle har (ordentlige) data om John 
Lennons bursdag. Den har sammenstilt 
dataene, og den har gitt deg en antyd-
ning til et svar. Det er lurt at Google er 
forsiktige. Om en eller flere kilder endrer 
på sine data, vil det føre til at du får et 

annet svar, her blir dataene behandlet 
på direkten.  Dette er et eksempel på 
semantisk web, eller Web 3.0.

Et annet eksempel er Yummly  
(http://www.yummly.com/). Her kan  
du angi kriterier for hva slags matopp-
skrifter du vil ha. Oppskriftene blir hen-
tet fra forskjellige nettsteder.  Du styrer 
”kulen” i flipperspillet ved å angi kriterier, 
og det hentes oppskrifter til deg fra ulike 
nettsteder, alt etter hva du ønsker. 

Lokalhistorie som eksempel
Skal vi satse på Linked data i biblio-

tekene fremover, og hva kan vi i tilfelle 
gjøre? Mitt svar er: Ja, Linked data er 
verdt å satse på. Bibliotekenes formål 
er å stille sine ressurser til disposisjon. 
Linked data kan gjøre samlingene våre 
lettere å finne for alle.

Vi kan gjøre lokalhistorisk materiale 
bedre tilgjengelig på nettet, det gjøres i 
andre land. Tyskland har nettopp lagt ut 
deler av et avis-arkiv.  De har scannet 
inn 250 000 avisartikler og gjort om 
de bibliografiske dataene til RDF. Hele 
arkivet heter 20th Century Press Archi-
ves, men du må bruke denne adressen: 
http://zbw.eu/beta/p20/about.en.html.  
Velg Biographical Archives og prøv å 
finne Roald Amundsen.  Du kan ta med 
deg søket ditt til flere andre relevante 
steder, bl.a. til det tyske nasjonalbiblio-
teket sin katalog.  

Hva med å gjøre noe mer med 
lokalhistoriske databaser i Norge?  
Artikkelen «Folketannrøkta i Gloppen 
gjennom 40 år» ligger i ”Fjognedok”, 
(http://www.sf.fylkesbibl.no/cgi-bin/
websok-fjognedok?tnr=13380).

Denne artikkelen er garantert inter-
essant for odontologer ved UiB som 
driver med forskning på tannhelse i 
Norge.  Om den blir scannet inn som 
fulltekst og dataene blir tilgjengelig-
gjort som Linked data, blir det veldig 
mye enklere å finne den både for 
odontologene på UiB og andre inter-
esserte. Og hva med å koble artikler 
i databasen til og fra NORART?  Med  
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Linked data kan du stå i Fjognedok 
sitt skjermbilde og samtidig få vite at 
det IKKE er noen historiske artikler om 
Gloppen i NORART, men at det er over 
60 om Nordfjord.  Slike muligheter 
gjør Linked data til noe mer enn bare 
videresøk i andre baser.

Man må ha både Linked data og et 
felles koblingspunkt i en ontologi for at 
dette skal kunne gå automatisk.  Både 
NORART og Fjognedok bruker Dewey, 
her er det muligheter. 

Dewey er forhåpentligvis på vei inn i 
den semantiske web, dvs vi er mange 
som håper at den er det. Tyskland er 
igjen i teten i kunnskapsorganisasjon, 
og har fått Dewey som Linked data. 

Å få det samme i Norge, med norsk 
Dewey, vil kunne gi gevinst.  Nå er de 
tre øverste nivåene i Dewey lagt ut som 
linked data på 11 språk. Det er en start. 
Og hjelpetabell 2 kommer også snart 
på  http://dewey.info/.  OCLC jobber nå 
med å koble hjelpetabell 2 til Geona-
mes, noe som virkelig plasserer Dewey 
på kartet. Se presentasjon om dette på 
http://tinyurl.com/83a4xha.

Felles deweyløp 
og norsk terminologi

Fordelen med Deweynumre er at de 
er språkuavhengige og brukt i mange 
biblioteksystemer verden over.  Det kan 
åpne for meningsfull ”automatisk” kommu-
nikasjon mellom veldig mange databaser.  
Men da blir det viktig at hvert bibliotek ikke 
kjører sitt eget deweyløp. Det er en fordel 
med samme deweynummer for samme 
emne.  Og viktig at vi koder klassenumre 
med deweyutgave.  Når det er sagt, så 

 

åpner Linked data for at det blir enklere 
å henvise låneren opp et nivå i hierarkiet, 
dersom presise søk gir dårlige resultat. 

Et annet satsingsområde i denne for-
bindelse er norsk terminologi.  Det ligger 
en stor gevinst i å bli del av flerspråklige 

tesauri, eller ontologier. Oversettelse av 
MeSH tesaurus er i gang, og går jevnt og 
trutt, og på sikt vil vi kunne nyte godt av 
fellesløsninger som utvikles av NLM. 

Det er mye å holde rede på.  Universi-
tetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap 
var kanskje først ute av alle her i landet. 
De har vært med på å videreutvikle 
landbrukstesaurusen AGROVOC, som 
nå foreligger som moderne ontologi. 
Musikkbibliotekene er i gang med egne 
Linked data-prosjekter.  Vi har Sublima 
emneportalverktøy som ble laget etter 
oppdrag fra ABM-utvikling, og som nå får 
støtte fra Nasjonalbiblioteket. Her lagres 
alle data i RDF-format. De som bruker 
denne er Detektor, SMIL og Juridisk nett-
viser. Deichman har hatt Pode-prosjektet, 
nå er de i gang med å RDF-isere katalogen 
sin.  Og UBB, NTNUs universitetsbibliotek 
og UBO er i gang med prosjekter. Er det 
flere også? 

Alt dette er nesten som å se seg rundt 
og konstatere, at nå går plutselig mange 
rundt med rød anorakk…? 

Kva er Fjognedok?
”Fjognedok” er ein bibliografisk database der det er registrert lokalhistorisk 

litteratur frå Sogn og Fjordane utgitt i perioden frå 1865 og fram til i dag. 
Det er registrert artiklar frå lokalhistoriske tidsskrift, årbøker, sogeskrift, jule-
hefte, artikkelsamlingar mm. I tillegg kjem artiklar av lokalhistorisk interesse 
henta frå diverse tidsskrift og bøker. Til no (juli 2011) er det registrert nesten  
16 000 artiklar.

Arbeidet med artikkelregistrering i Fjognedok starta som eit prosjekt i 1999, 
og har sidan blitt ein fast del av fylkesbiblioteket sitt arbeid. Til no er det berre 
registrert data om artiklane, men fylkesbiblioteket ynskjer etter kvart å få lagt 
inn fulltekstversjonar. Brukarane vil då kunne søkje opp artiklar og få dei opp 
direkte på skjermen, og evt laste dei ned for utskrift.

(Frå nettsidene til Sogn og Fjordane fylkesbibliotek)
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Gravid – og redd for å 
miste jobben

SPØRSMÅL:
Jeg har akkurat begynt i et ett 

års vikariat. To uker at jeg hadde 
startet, fant jeg ut at jeg var 
gravid. Noe som absolutt ikke 
var planlagt. Jeg har vært veldig 
kvalm i flere dager og har blant 
annet måtte være hjemme fra 
jobb en dag. 

Jeg er redd for hva arbeidsgiver 
kommer til å gjøre når jeg sier i 

fra og lurer på hvilke rettigheter 
jeg har. Venner har fortalt om folk 
som har blitt sagt opp fordi de ikke 
kunne komme på jobb på grunn av 
plager knyttet til graviditet. 

SVAR:
Diskriminering på grunn av 

graviditet er det enkeltområdet 
ombudet mottar flest henvendel-
ser om. 

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

Gravide og ansatte i foreldre-
permisjon er lovbeskyttet mot 
diskriminering i arbeidslivet. Like-
stillingsloven § 3 forbyr direkte og 
indirekte forskjellsbehandling av 
kvinner og menn. 

Hvis en kvinne behandles dårli-
gere enn ellers på grunn av gra-
viditet, regnes dette som direkte 
forskjellsbehandling. Forbudet mot 
å vektlegge graviditet, amming og 
foreldrepermisjon gjelder både 
fast ansatte, vikarer og andre 
midlertidig ansatte.  

Vernet omfatter også gravidi-
tetsrelatert sykdom. Arbeidsgiver 
kan derfor ikke si deg opp selv 
om graviditeten fører til fravær. 
Arbeidsgiver vil tvert i mot ha tilret-
teleggingsplikt for deg på grunn av 
graviditeten. Det forutsetter selv-
sagt at du informerer arbeidsgiver 
om at du er gravid. 

Det er jo slett ikke sikkert at din 
arbeidsgiver vil reagere negativt, 
men ta kontakt med tillitsvalgt og 
informere om situasjonen. På den 
måten får du støtte hvis du skulle 
trenge det. 

På ldo.no finner du mer informa-
sjon om rettigheter ved graviditet 
og foreldrepermisjon. Du bør reise 
saken som en klagesak til LDO om 
den ikke løses lokalt. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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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

Bibliotekarforbundets 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 
bibliotekbransjen.
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

GOD
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[ IBSEN ]

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Nora tenner fortsatt 
verdens teaterpublikum

Nasjonalbiblioteket har verdens 
største samling av materiale av 
og om Henrik Ibsen. Samlingene 
inneholder blant annet forfatterens 
notater, brev, bilder, avisartikler, 
originalmanuskripter, oversettelser, 
faglitteratur, filmatiseringer og tea-
terprogrammer. Henrik Ibsens gate 
lever absolutt opp til navnet sitt! 

Ved hvert årsskifte ser Ibsen.net 
på hvilke av Ibsens dramaer som 
er spilt på verdens teaterscener og 
hvilke nye former dramaene har fått i 
året som gikk. Ibsens betydning som 
verdensdramatiker bevises gjennom 
en stadig vid og variert utbredelse 
av hans verker. 2011 ble et variert 
Ibsenår og som vanlig er seks kon-
tinenter representert i oversikten på 
den trespråklige portalen som har 
brukere over hele verden.

166 Ibsen-oppsetninger hadde 
premiere i løpet av kalenderåret 
2011. Oppsetningene fordeler seg 
på 35 land. Ikke overraskende ble 
Et dukkehjem mest spilt på ver-
densbasis og bekrefter sin status 
i verdensdramatikken, mens Peer 

Et søk på ”Ibsen” i Nasjonalbiblioteket vil gjøre selv den mest 
rutinerte bibliotekar svimmel: Man får 96653 treff! Her gjelder 
til fulle avgrensningens kunst, for eksempel på år, digitalt innhold 
eller materialtype. NBdigital inneholder Ibsens verker digitalt 
tilgjengelige på 30 språk.

Gynt ble mest spilt i Norge. USA, 
Tyskland og Norge peker seg ut som 
de førende Ibsen-nasjonene. I fjor var 
det 43 Ibsen-premierer i USA, 34 i 
Tyskland og 17 i Norge. 

Ibsens mest spilte i 2011
Et dukkehjem ble 2011s mest spilte 

Ibsen-stykke med 37 oppsetninger 
fordelt på 13 land. Nora er 132 år 
men evig ung og beholder posisjonen 
som det moderne teatrets heltinne. 
Det ser ikke ut som vi blir ferdige 
med Helmers kjærlighetshistorie - 
eller misoppfattelsen av denne - på 
en lang stund ennå. I løpet av fjoråret 
feiret Nora jul i Jakarta og den jødiske 
høytiden Purim i New York. 

Nest mest spilt ble vår vinglete ver-
densborger. Året bød på 27 nye opp-
setninger av Peer Gynt i blant annet 
Moskva, Dublin, Kansas City, Chicago, 
London og Gøteborg. En tradisjon i 
Norge er utendørsforestillingen i Peers 
originale hjemtrakter på Gålå, i fjor 
med omkring 12 000 solgte billetter! 
I høst turnerte stadig energiske Toralv 
Maurstad (85!) land og strand i Norge 
med sin forestilling En aften med Peer 
Gynt. Peer Gynt er Norges mest spilte 
Ibsen-stykke, langt foretrukket her på 
berget fremfor Et dukkehjem.

På tredjeplassen i 2011 kom Gen-
gangere med 24 oppsetninger. Det 
uhyggelige familiedramaet om skam og 
fortid ble vist blant annet i Argentina og 
Brasil, og både i Italia og Hellas gikk 
Gengangere som turnéforestillinger.

Hedda Gabler fortsatte sin despe-
rate ferd over teaterscenene med 23 
premierer i året som gikk. I januar 
ble en oppsetning av stykket i Iran 
stoppet av religiøse årsaker. Myn-
dighetene fremholdt at oppsetningen 
skapte et ”usunt kulturelt miljø” i Iran. 
Så kan man jo reflektere som man vil 
om hvordan vår tid behandler Ibsens 
idé om stykket slik han la den fram i et 
brev fra 1890: ”Hovedsagen har for 
mig været at skildre mennesker, men-
neskestemninger og menneskeskæb-
ner på grundlag af visse gældende 
samfundsforholde og anskuelser.” 

Nye bearbeidelser 
av Ibsens klassikere

Fruen fra havet ble til to operaversjo-
ner i 2011, henholdsvis i Heidelberg og 
Oslo. I februar dukket konsul Bernick 
opp som Stanely Baneki i Strathmore 
Drama Society’s Pillars of Society i 
Nairobi, Kenya. Handlingen ble natur-
lig nok sammenlignet med utbredt 
korrupsjon i Kenya, men en anmelder 

Tekst:  Benedikte Berntzen
          Nasjonalbiblioteket
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Nora tenner ilden igjen og igjen. Matthew Maher (Dr. Rank) og Lily Rabe (Nora) i Williamstown Theatre Festivals A Doll’s House fra juli 2011. (Foto: T. 
Charles Erickson, Williamstown Theatre Festival.)

pekte på at man kun kjemper for en 
plettfri fasade slik Bernick må gjøre 
dersom trusselen om sosial skandale 
er reell, noe den nettopp ikke er for 
korrupsjonsanklagede i dagens Kenya.

I Berlin vistes i oktober Vegard 
Vinge/ Ida Müllers John Gabriel Bork-
man i en nykonstruert oppsetning 
som strakk seg over elleve timer, 
der publikum ikke fikk anledning til å 
være pripne. Vinge/Müllers frodige 
estetiske univers struttet av referanser 
og kroppslige ekstremiteter: ”Dette 
er kunst som bærer i seg sin egen 
kritikk. Det er scenekunst som er him-
melropende hemningsløs i ett og alt”, 
står det i Ibsen.nets anmeldelse. Kejser 
og Galilæer ble satt opp i England for 
første gang, på Royal National Theatre 
i London med over femti medvirkende 
på scenen. 40 forestillinger ble det 
om fyrst Julians odyssé gjennom tro, 
seier og tvil.

En av årets siste Ibsen-premierer ble 
Hedda Gabler på Dramaten i Stock-

holm med erfarne Maria Bonnevie i 
hovedrollen. Kritikkene sier at Bon-
nevie spiller med en rå styrke og er 
”en blixtrande Hedda”. Oppsetningen 
fortsetter på Sveriges hovedscene 
våren 2012.

FAKTA
•	Nasjonalbiblioteket har verdens største samling av materiale knyttet 

til Henrik Ibsen.
•	Antall brukere på Ibsen.net i 2011: 167035 unike brukere, 757088 

sidehenvisninger.
•	Ibsen.net holder oversikt over aktuelle Ibsen-oppsetninger fra hele 

verden, og det er gjerne 100 aktuelle produksjoner i hver teater-
sesong.

•	I Ibsen.nets repertoardatabase kan man søke blant 8100 registrerte 
Ibsen-oppsetninger fra 1850 og fram til i dag. Basen inneholder navn 
på aktører, kreativ stab, bilder og anmeldelser. 

•	Ibsen er trolig verdens mest spilte dramatiker etter William Shake-
speare.

•	Ibsens dramaer er oversatt til 79 språk, men ikke til samisk.

Du kan lese mer om verdens største 
Ibsensamling på nb.no: 
•	http://www.nb.no/ibsen 

og orientere deg om stadig aktuelle 
Henrik Ibsen på:
•	http://Ibsen.net. 



•  Helautomatisk – la maskinen gjøre jobben
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– navnet på god service

•  Passer for alle moderne biblioteksystem/Bibsys

•  Produksjon, salg, service og support i Norge

•  Klare svar og rask hjelp når du trenger det

•  Strekkodebasert og klargjort for RFID

•  Eller RFID basert med RFID brikker

•  Svært brukervennlig og driftssikker

•  Ergonomisk avrundet arbeidsplate

•  Slank, stilrent og elegant design

•  Ingen løse deler eller ledninger

•  Enkle og logiske skjermbilder

•  Trenger minimalt med plass

•  Lagervare/Kort leveringstid

•  Skjult kabelføring

•  Norsk produkt

•  Plug and play

•  Støyfri

Utlånsautomat
Selvbetjeningsautomat med touchscreen

– til en rimelig pris!
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Hva kan vi lære av 
Linnéuniversitetets bibliotek?
Susanne Daae-Qvale og Gerd Vik jobbar begge ved biblioteket i Høgskulen i Sogn og 
Fjordane. Dei ønska å utvide horisonten og sjå kva eit anna bibliotek kunne lære dei. 
Dei søkte mot Sverige og valde eit universitetsbibliotek som låg utanfor dei største 
byane. I Linnéuniversitetets bibliotek fann dei mange relevante erfaringar, som sikkert 
også andre høgskulebibliotekarar i Norge kan ha nytte av. Her er deira rapport frå 
studieturen som dei gjennomførde i desember i fjor. 

Tekst & foto:  
Susanne Daae-Qvale og Gerd Vik
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Biblioteket

Innleiing
Vi ønska å besøke eit universitetsbi-

bliotek som låg utanfor dei største byane. 
At Linnéuniversitetet (LNU) er delt på 2 
studiestader og byar – Kalmar og Växjö 
– gjer det også relevant for oss, sjølv om 
universitetsbiblioteket (UB) er mange 
gonger så stort som vårt eige bibliotek.  Ut 
frå LNU sine heimesider, såg vi klart at det 
har vore ei offensiv og medviten satsing 
på formidling og gode digitale tenester. 
Vi ønska å få ein brei presentasjon av 
tenestene deira - då vi som arbeider ved 
ein relativt liten utdanningsinstitusjon, må 
vera all-round bibliotekarar og ivareta eit 
utal ulike oppgåver. 

Studieturen vart finansiert ved Erasmus-
stipend, reisestipend frå Bibliotekarfor-
bundet og av vår eigen arbeidsgjevar. Vår 
kontaktperson ved LNU var bibliotekar 
Kristina Blomqvist. 

Vi hadde i forkant meldt inn tema vi 
gjerne ville høyre meir om og vår kon-
taktbibliotekar ved LNU utarbeidde eit 
fyldig program etter våre ønskje. Vi gjen-
nomførte også presentasjonar av HiSF og 

regionen vår for bibliotekarane på begge 
studiestadene. Vi besøkte først Kalmar, 
deretter Växjö der bibliotekets adminis-
trasjon ligg.

Om LNU og UB
Växjö universitet og Högskolan i Kalmar 

vart samanslegne til Linnéuniversitetet i 
2010. Det er no eit av dei største uni-
versiteta i Sverige og har om lag 35.000 
studentar (cirka halvparten er heiltids-
studentar) og 2000 tilsette. Om lag 30 
prosent (målt i heiltidsstudentar) var 
fjernstudentar i 2010. 

LNU tilbyr 138 ulike utdanningar, svært 
mange av dei same som oss: sosialarbei-
dar, lærar, sjukelpleiar, helse, samfunnsvit-
skap, økonomi, turisme og naturvitenskap 
m.fl. I tillegg har dei utdanningar innan 
sjøfart, datavitskap, fysikk, matematikk, 
design, kulturvitskap, språk og litteratur, 
politi, bibliotekar og journalistikk. 

Biblioteket har eit personale på 51 
personar, 20 av dei har arbeidsoppgåver 
som kontaktbibliotekarar. Biblioteka har 
om lag 3500 besøkande pr dag, og dei er 
opne 80 timar for veka, også laurdag og 
søndag. Utlånstal for 2010 var 159 000 
dokument. Nedlasta fulltekstdokument låg 
på om lag 355 000.

Biblioteket har scora svært godt på 

studentundersøkingar – både med omsyn 
til heimesider og til bibliotekpersonalet. 
Heile 95 prosent av studentane var for-
nøgde med tenestene!

Omvising i biblioteka
I Kalmar er biblioteket i bygg frå 2001 

og disponerer 3500m2.  Vi fekk omvising 
av Ann Liljeström som har vore med på 
planlegging, innflytting og tilpassing av 
lokala. 

Dei har eit stort luftig inngangsparti 
med kafé og utstilling av populære tids-
skrift og aviser. Ein “bokspiral” med bøker 
av glas gjekk heilt opp i taket og gav 
eit flott kunstinntrykk. Mange lese- og 
arbeidsplassar var plassert på det dei 
kalla “lesebrygger”, mesaninar, eller 2.etg. 
Dette ga eit luftig inntrykk. Her var det 
populært å vere! Mange publikums-PC’ar 
og utskriftsstasjonar fanst i tilknyting til 
arbeidsplassane. Dei treng no å auke 
kapasiteten på grupperom og ville difor 
prøve ut rom med fleire sitjegrupper. Her 
ville kome stolar med høge ryggar – noko 
som forhåpentleg kunne gi betre avskjer-
ming mellom gruppene. 

Biblioteket hadde eit auditorium som 
vart nytta av heile universitetet til popu-
lærforelesningar mm. I tillegg hadde dei 
fleire ulike undervisningsrom. Vi såg ei 

[ BIBLIOTEK I HØGARE UTDANNING ]
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stor flott skipsklokke på veggen som dei 
ringjer med eitt kvarter før stengjetid. Alle 
kontor var på same nivå som utlånslokalet. 
Vi var også innom personalrom med kjøk-
ken, samt kvilerom for dei tilsette.

Växjö hadde fått utviding og ombygging 
frå 2006. Det opphavlege biblioteket var i 
eit bygg frå 1995, og dei har no eit areal 
på i alt 9300 m2. Vi fekk omvising av Berit 
Linden. Også her var det kafé ved inngan-
gen og utstilling av populære tidsskrift og 
aviser. Flott glaskunst fanst i dette biblio-
teket også, då ein er midt i området for 
produksjon av glaskunst i Sverige. Biblio-
teket var romsleg fordelt på 3 heile etasjar 
og hadde 50 grupperom, 950 lese- og 
arbeidsplassar og 75 publikums-PC’ar. 
Det var mange undervisningsrom og fleire 
lesesalar i tillegg. Fargeval var gule veggar 
og raudt i skranke- / informasjonsområde. 
Vi fekk “fika” (kaffepause) på eit stort flott 
personalrom. Elles merka vi oss dei fine 
tavlene utanfor kvart kontor der ein kan 
skrive korte meldingar og info med tusj.

Også det som vert kalla studieverkstad 
låg i biblioteklokala. Her kan studentane 
få rettleiing, råd og hjelp med akademisk 
skriving – på alle plan. Dette har vore ei 
sjølvstendig eining – som tidlegare ikkje 
høyrde til bibliotekverksemda, men som 
jo supplerer bibliotektilbodet på ein god 

måte. Frå 2012 blir dette også organisert 
som ein del av UB. Det finst websider og 
ein grei film som fortel kva verkstaden 
tilbyr: http://lnu.se/ub/studieverkstaden.

 
Informasjonskompetanse

Vi møtte Anna Wolke og Gisela Kjellberg.  
Begge er kontaktbibliotekarar med lang 
erfaring frå undervisning. Anna er einings-
ansvarleg for eininga for læringsstøtte. 
Det vanlege er at studentane får bibliotek-
undervisning om lag 3 gonger i løpet av eit 
bachelorstudium. 

Anna og Gisela fortalde at LNU arbeider 
systematisk med å betre sitt undervisnings-
arbeid. For tida held dei på med å formulere 
ein pedagogisk plattform med omsyn til 

læringsstøtte både når det gjeld informa-
sjonssøking og –handtering. Dei har nedsett 
ei gruppe på 5 av kontaktbibliotekarane som 
koordinerer og er i front i dette arbeidet. 

Arbeidet som kontaktbibliotekar er fast-
sett til ein eksakt prosent av arbeidstida.  Pr 
i dag er det store skilnader: frå 4 til 34% 
– ut frå tilbakemelding frå den einskilde om 
behovet.

“Ämnesguide” 
Til arbeidet som kontaktbibliotekar 

ligg mellom anna arbeidet med å utvikle 
emneguidar. I alt ligg det no ute 63 slike 
guidar. Dette er ein blanding av tradisjonelle 
websider og bloggar med mykje informa-
sjon - spissa mot ulike studentgrupper. Det 

”Kontaktbibliotekarie” - hva er det?
 

”Kontaktbibliotekarien utgör en personlig kontakt för institutionens studenter och 
personal med uppgift att förankra och integrera bibliotekets verksamhet i universi-
tetets undervisning och forskning. 

Kontaktbibliotekariens huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och hand-
ledning i informationssökning och informationsanvändning, liksom förvärvs- och 
mediafrågor, där kontaktbibliotekarien är en viktig kanal mellan institution och 
förvärvsavdelning.”

(Frå nettsidene til Linnéuniversitetets bibliotek)

[ BIBLIOTEK I HØGARE UTDANNING ]

Linnéuniversitetet holder til både i Kalmar og Växjö, med bibliotek på begge studiesteder. Her viser bibliotekar Ann Liljeström rundt i Kalmar-bibliotekets 
3500 kvadratmeter. Hun har vært med på hele prosessen fra planlegging og innflytting i 2001. 
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  vert nytta eit enkelt verktøy som heiter “lib-
guides” for å opprette og utvikle websider 
retta mot ulike studium.

Her viser dei til relevante ressursar 
som websider frå LNU-biblioteket, digitale 
læringsressursar, eksterne nettsider og 
databasar. Dei kan også ta imot spørsmål 
og nokon la ut evalueringsskjema etter 
sine undervisningsøkter. Lærarutdanninga 
si side ligg her http://libguides.lnu.se/
lararutbildning  

På same måte som personalressursen 
som vart brukt til kontaktbibliotekar varierte 
mykje, var også innhaldet og omfanget av 
dei ulike emneguidane svært ulike. 

Under overskrifta “Søk och skrivhjelp” låg 
dessutan ein generell webguide med nyttig 
informasjon for studentane når dei skulle i 
gang med oppgåveskriving. Også her var 
instruksjonsfilmar med nyttige tips fletta inn.

Anna og Gisela var svært opptekne av å 
tenkje nytt i høve til den tradisjonelle klas-
seromsundervisninga som bibliotekarane 
har drive med i mange år. Dei ønska å 
legge til rette og bruke langt fleire digitale 
læringsobjekt og meir digital formidling. 
Også einskilde førelesingar dei har gjen-
nomført, ønska dei at skulle bli gjort digitalt 
tilgjengeleg for studentane. Til den faste 
undervisninga møter kanskje ikkje studen-
tane opp, dei har kanskje ikkje fått den 

oppgåva som skulle bidra til motivasjon for 
å lære informasjonssøking – slik biblioteket 
føreset. Nokon lærarar bestiller heller aldri 
undervisning.  Ein slik innføringsleksjon kan 
dessutan bli for overlessa med detaljar. Det 
er også svært mykje stoff dei må gå gjennom 
på introduksjonsforelesninga.  Dette vert 
ikkje ein ideell situasjon for å lære verktøyet. 

Anna har drive tradisjonell undervisning 
i om lag 25 år og har såleis godt grunnlag 
for å hevde at mykje av det biblioteket treng 
å nå ut med til studentane bør kome som 
korte instruksjonsfilmar, tilgjengeleg via hei-
mesidene. Dette gir også ei betre ressurs-
disponering. Bibliotekarane treng ikkje halde 
same undervisningsopplegg gong på gong. 
Dei når ut til alle, uavhengig av faglærar sin 
motivasjon for informasjonskompetanse. Det 
er også positivt for studentane at dei kan 
repetere og lære i eige tempo.  

Slike digitale læringsobjekt har dei laga for 
ganske mange tema, og dei er lette å finne 
på websidene deira. Men dei meiner at dei 
treng mange fleire. Ein del slikt materiale kan 
sjølvsagt også verte laga på nasjonalt nivå, 
men det vil stadig vera behov for informasjon 
som er utvikla og tilpassa situasjonen lokalt.

Ein oversikt over slike digitale læringsres-
sursar som dei har utvikla finst her http://
lnu.se/ub/soka/ljud--bild/digitala-larresurser 

Filmar om Google Scholar, nyttige tips om 

biblioteket sine tenester og søking er greitt 
presentert her. 

Dersom dei får laga fleire slike digitale 
læringsobjekt, kan bibliotekarane konsen-
trere seg meir om den overordna teorien 
rundt informasjonskompetanse – mindre for 
eksempel om kva knappar studentane skal 
trykke på i dei ulike programma. Studentane 
skal framleis få undervisning og kontinuerlig 
oppfølgjing. Ei introduksjonsførelesing kan 
seinare følgjast opp ved ein såkalla open 
søkeverkstad – der bibliotekaren innleiar 
og studentane i neste omgang jobbar 
sjølvstendig.

Vi fekk seinare i veka vera med på ein slik 
open søkeverkstad med Mattias Rieloff. Her 
hadde han først ein 15 minutts introduksjon 
om forskingsprosessen og søking etter 
vitskapelege artiklar. Så fekk dei om lag 15 
studentane søke og jobbe medan Mattias 
gjekk rundt og rettleia dei. Han la seinare 
ut materialet frå undervisninga som pdf-fil 
for studentane i emneguiden deira.

Studentlab’ane ved LNU gir høve til “låse” 
pc-ane slik at studentane berre kan sjå dei 
sidene som det vert undervist i – ikkje surfe 
rundt eller bruke sosiale medier.

Fjernstudentar
Ein stor del av studentane er fjernstu-

dentar, og dette skaper andre utfordringar 
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I Kalmar-biblioteket er mange lese- og arbeidsplassar plassert på det dei kalla “lesebrygger”, eller mesaninar i 2. etasje. Dette ga eit luftig inntrykk, 
skriv Susanne Daae-Qvale og Gerd Vik fra sitt besøk.
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for bibliotekundervisninga. Gisela Kjellberg 
hadde lagt ut nokon av førelesingane til sine 
fjernstudentar via emneguiden. Dette var 
kortare filmar, på 6-7 minutt, for første års 
studentar. Så hadde ho digitaliserte førele-
singar av ulik lengde, opp mot 30 minutt, 
til vidarekomne studentar.  Døme på slike 
lengre undervisningstimar har ho sendt oss 
på mail. Me har sett filmane i etterkant og er 
blitt svært imponert over den høge faglege 
kvaliteten på dette materialet. 

Programvare
Bibliotekarane hadde lært seg program-

varen og styrte opptaka sjølve. Dei brukte 
programvare Adobe Connect og Camtasia. 

Biblioteket organiserer elles kurs i End-
Note, doktorandkurs og kurs i akademisk 
skriving.

PR / formidling / design / skilting 
Vi fekk ei orientering av Anna Wolke og 

Lotta Gustafsson. Dei fortalde om eit nytt 
einsarta designprogram som heile LNU 
skal bruke og som vert strengt handheva.  
LNU-logoen skal vere med på absolutt alt 
materiell og synleg på all skilting. Inspira-
sjonen til dette designprogrammet er henta 
frå ein av Linné sine teikningar av eit tre. 
Treet symboliserer vekst og er brukt som 
logo i kombinasjon med eit meir moderne 

fargeuttrykk inspirert av studentane sine 
markeringstusjar.  Alt materiell har same 
design, frå bokstikker og opningstider, til 
skilt og rapportar. Små kort (ikkje større 
enn eit kredittkort) med opningstidene var 
fine å plukke med seg og ha i lommeboka.  
Personalet i Kalmar har flotte namneskilt 
med logoen og det er vanleg at tilsette 
har på seg pins med logoen når dei er 
på reise! Designprogrammet vert vurdert 
som særs viktig for marknadsføringa, og 
LNU hadde til dømes kjøpt annonseplass 
både på mjølkekartongar og på rutebussar 
i Stockholmsregionen! 

Ei pressemelding frå LNU den 2011-10-
27 fortel at Linnéuniversitetet vart kåra til 
Årets marknadsförare i Sverige med denne 
kommentaren: ”En väl genomtänkt strategi 
och ett strålande på exempel på konsekvent 
agerande från idé till genomförande där 
man använt marknadsförarens hela palett. 
Linnéuniversitetet har skapat ett nytt starkt 
varumärke och visat att man med mar-
knadsföring på hög nivå kan få 1+1 att bli 3. 
Resultatet är ett väl sammanhållet koncept 
som lett till ett fantastiskt resultat för såväl 
produkten som regionen.”

Heimesida http://lnu.se/ følgjer det same 
designprogrammet. Her er to flotte presen-
tasjonsfilmar på ca 1.5 minutt kvar som 
tiltrekkjer mykje fokus og merksemd. Den 

eine av Linnéuniversitetets parkourfilmar 
fekk pris for beste film i Norden i en nordisk 
kortfilmkonkurranse. Parkour er ein måte å 
ta seg forbi hindringar og appellerer særleg 
til den yngre målgruppa opp til 22/25 år. 
Ein mister nesten pusten av å sjå impone-
rande hopp og sprang i biblioteklokale og 
undervisningsrom! http://lnu.se/bli-student/
linneuniversitetets-filmer. 

Det er laga omfattande informasjon om 
bibliotektenestene. Både ein eigen web-
guide med 15 punkt og ein film om å vere 
ny på biblioteket: “UB på 4 minuter och 43 
sekunder”.  Dei har også ei kommentarside, 
“Tyck till om UB”, der dei legg ut spørsmål 
og svar om bibliotektenestene.

Sosiale media vert også nytta: Facbook 
og Twitter for korte innlegg med informa-
sjon som skal raskt ut. Dei har òg ein eigen 
blogg med Nyheter & tips, der dei prøver å 
ha 2 nyheiter i veka, det er 3-4 personar i 
biblioteket som jobbar med dette. 

I tillegg tilbyr biblioteket chatteteneste 
(nettprat) for brukarane sine: “UB’s chat!” 

Dette fekk vi demonstrert i skranken av 
Ann-Louise Larsson. Her var det ikkje noko 
fast opningstid, men ei gruppe bibliotekarar 
hadde ansvar for å drifte tenesta. Når ein av 
dei var tilgjengeleg, viste knappen for spør-
jetenesta seg øvst på heimesida. Dersom 
ingen var til stades, var den usynleg. Når 
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Bibliotekar Lotta Gustafsson er ansvarlig for kundeservice i universitetsbiblioteket. Ho fortel om eit nytt einsarta designprogram som heile Linnéuniver-
sitetet skal bruke og som vert strengt handheva. Logoen skal vere med på absolutt alt materiell og synleg på all skilting.
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  spørsmål kom inn og ein av bibliotekarane 
svarte, medførte dette at dei andre kunne 
sjå at nokon hadde tatt seg av spørsmålet.

LNU arrangerer fleire opne forelesingar, 
m.a. frukostarrangement, og desse vert 
mykje besøkt. 

“Fokus Linneuniversitetet” er eit magasin 
om utdanning og forsking ved LNU som 
kjem med 3 nr i året.

Det nye universitetet har verkeleg lukkast 
med å rekruttere studentar! Ei samla og 
tydeleg utoverretta verksemd har ført til 
at talet på studentar som vel å søkje seg 
til LNU stadig er aukande. Til samanlikning 
med andre universitet i Sverige har LNU den 
største prosentvise auken av søkjarar. Vek-
sten har vore rekordarta heilt sidan januar 
2010 og held seg, for vårsemesteret 2012 
er auken på heile 8,3 prosent samanlikna 
med våren 2011.

Samlingsutvikling og digitale ressursar
Vi møtte Tommy Johansson som presen-

terte dette temaet for oss. Han er einings-
ansvarleg for eininga Media.

Ein offisiell strategi for samlingsutvikling 
- policy for medieforsörjning - som dei kalla 
det, var nylig vedteke av styret for biblio-
teket. Her vert bakgrunn og formalitetar 
konkretisert, og mål og retningsliner lista 
opp. Samtidig heiter det at behovet for og 

krava til ressursane – også heile medi-
esituasjonen – er i rask endring, og at ein 
difor må sjå på dette som eit dokument i 
utvikling.  Dei 11 punkta med retningsliner 
er generelle og vil for ein stor del vera 
samanfallande med HiSF-biblioteket sin 
strategi, jfr kvalitetshandboka hjå oss. 
Men hjå oss er denne ikkje vedteken eller 
behandla av noko overordna styre.  

LNU-biblioteket presiserer at elektroniske 
utgåver skal prioriterast når slike finst. Dette 
er nok eit sterkare krav enn kva HiSF-
biblioteket har. På den andre sida anslo 
han at dei kun nytta om lag 75.000 skr 
til einskildtitlar av ebøker. Dei har ebøker 
i pakker, Ebrary bl.a., og her var utgiftene 
på over 400.000 skr. Tommy sa vidare at 
det er unaturleg å skilje mellom innkjøp av 
trykt og digitalt materiale. Den som kjenner 
det trykte materialet må også kjenne det 
digitale. LNU brukar vel 8 millionar skr på 
digitalt materiale og - som hjå oss - var det 
tidsskrift i fulltekst som utgjorde den største 
delen av kostnadene - med om lag 65 %.

Skranke / Utlånsarbeid / Søkehjelp 
I Kalmar hadde dei 2 skranker (diskar), 

den eine med studentvakter, for meir prak-
tiske oppgåver og denne var open heile 
tida. ”Søkhjelp” med bibliotekar var open 
måndag-torsdag 8-17 og fredag 10-17. Dei 

trakk ned ei rullgardin med opningstidene 
når denne skranken var stengt!

I Växjö hadde dei 3 skranker, ein sentral 
”reception” var open heile tida medan 
”Søkhjelp” (både i 1. og 2.etasje) var open 
måndag-fredag 9-18 og lørdag 11-14.

Dei har sjølvbetjent utlån, og skal gå over 
til RFID kommande år.

Kalmar har 2 utlånsautomatar som også 
vert nytta til innlevering (men all innlevering 
manuelt i tillegg).

Växjö har 4 utlånsautomatar og 1 for 
innlevering (automatisk sortering på 5 tral-
ler), men innlevering av bøker frå Kalmar 
skjer manuelt.

Reserverte bøker står på open hylle 
i Vâxjö, men det er mogleg å reservere 
seg mot dette når ein søkjer om lånekort. 
I Kalmar står reserverte bøker frå eigne 
samlingar på open hylle for sjølvbetjening 
medan fjernlån må hentast i studentvakt-
skranken. 

Til arbeidet med søkehjelp har dei ut-
arbeidd eigne reglar for kundebehandling 
- korleis møte brukarar og kollegaer: http://
lnu.se/polopoly_fs/1.46384!Bemotande_
policy.pdf

I starten ligg ei morsom teikneseriestripe 
som representerer det motsette av innhal-
det elles.

Dei har også nytta same handteikna 

[ BIBLIOTEK I HØGARE UTDANNING ]

Projektsamordnare Kristina Blomqvist fortel, 
artikkelforfattar Susanne Daae-Qvale noterer.

Open søkeverkstad med kontaktbibliotekar Mattias Rieloff:  Først ein introduksjon om forskings-
prosessen og søking etter vitskapelege artiklar. Så går Mattias rundt og rettleiar. 
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symbol på skiltinga for søkehjelp. 
Dei vurderer om dei må redusere beman-

ninga i dei til saman 5 skrankane då dette 
bind opp 5 personar. Det er oppnemnt 
ei eiga arbeidsgruppe som skal sjå på 
bemanninga i skranken. I Kalmar har dei 
gjennomført såkalla ønsketurnus. Det vil si 
at dei fyller ut vaktplanen sjølv, og denne 
går over 6 veker.

Organisering av verksemda
Det var biblioteksjef Catta Thorell som 

orienterte oss om dette. Ho viste også 
til verksemdsplanen deira for 2012 og 
framlegget til ny organisasjonsplan datert 
7.12.11.

Catta tok til i stillinga si som biblioteksjef 
1.mars 2011 (kom frå tilsvarande stilling 
ved høgskulen i Borås). Det hadde vore ein 
litt uavklart eller vanskeleg situasjon ved 
biblioteket i samband med samanslåings-
prosessen fordi hennar forgjengar slutta 
midt i perioden. Dei hadde etablert ein 
mellombels organisasjon for 1 år.

2011 er altså berre 2.året for LNU si verk-
semd – etter samanslåing av universiteta i 
Växjö og Kalmar. Desse to åra har gått med 
til å bygge opp felles rutinar, likeverdige 
tenester og utvikle det felles elektroniske 
bibliotektilbodet. Då me besøkte dei stod 
biblioteket midt oppe i sluttføringa av ny 

organisasjonsplan. Denne skal gjelde frå 
2012.

Biblioteksjefen er no blitt organisert med 
ein universitetsdirektør som sin adminis-
trative leiar. I tillegg finst eit bibliotekråd 
(styre) som har eit overordna fagleg ansvar 
for verksemda. Her er faglege nøkkelper-
sonar representert. Catta meiner dette er 
bra og gjer det enklare å forankre biblio-
tekverksemda både i det faglege miljøet 
og i den administrative verksemda ved 
universitetet. Tidlegare har hennar stilling 
sortert direkte under rektor. 

I den nye organisasjonen vil verksemda 
bli organisert i 3 seksjonar med kvar 
sine sjefar med desse ansvarsområda: 
informasjonsformidling, samlingsutvikling 
(informationsförsörjning) og infrastruktur. 

I tillegg vil dei få ei ny rolle som plass-
koordinator (platssamordnare) på kvar 
studiestad. Dei skal ha ansvar for lokale, 
arrangement, brukarundersøkingar m.m. 
Endeleg finst to tilsette i stab – som har 
ansvar for personale og økonomi.

Andre tema
Frå 1.1.2012 går biblioteket over til nytt 

samsøk som er utvikla av Ebsco: OneSe-
arch. Vi ser at dei allereie har lagt ut eigne 
instruksjonsfilmar om dette – der LNU sitt 
materiale er synlig.

Bibliotekarutdanning
I Växjö tek dei opp om lag 30 studentar i 

året, og dette er ei pedagogiske retta utdan-
ning. Det er også mogeleg å ta studiet som 
fjernstudent.  Studentane der arbeidde som 
studentvakter ved UB i Växjö.

Overgang til Dewey
Dei svenske biblioteka er frå 2011 i ferd 

med å gå over frå sitt unike svenske klas-
sifikasjonssystem, SAB, til Dewey. Ved LNU 
konverterer dei ikkje den eldre litteraturen, 
men har vald å gå over til Dewey for den nye 
litteraturen. Såleis vil samlingane deira vera 
todelt i nokre år framover. Også om dette 
hadde dei lagt ut ein kort informasjonfilm, 
sjå  http://lnu.se/ub/soka/ljud--bild/digitala-
larresurser/dewey.

 
Oppsummering

Gjennom vår kontaktbibliotekar Kristina 
Blomqvist fekk vi sett opp eit rikhaldig 
program for denne veka. Bibliotekarane vi 
møtte var godt førebudde, delte villig av 
sine erfaringar og svarte på våre spørsmål. 
Det var sett av romslig med tid, og vi fekk 
kome med alle våre problemstillingar. Vi 
fekk gode arbeidsforhold undervegs – 
med tilgang til kontor og datautstyr. Sjølv 
om vi nordmenn og svenskar forstår 
kvarandre godt, hadde vi også nokre mo-
rosame språklege forviklingar undervegs,  

[ BIBLIOTEK I HØGARE UTDANNING ]

Designprogrammet er inspirert av Linné sine 
teikningar av eit tre, og går igjen i alt materiell.

I open søkeverkstad får studentane jobbe medan 
bibliotekaren rettleiar.

Biblioteket i studiestaden Växjö har eit areal på 
9300 kvadratmeter etter ombygging i 2006.
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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 vi fekk oppklart mistydingar både rundt skrankevakter og 
lathundar! 

Emna for studiebesøket var mange, og vi ønska å få eit 
breitt innblikk i korleis universitetsbiblioteket ved Linnéuniver-
sitetet fungerer. Vi fekk då også informasjon på ulike nivå og 
synspunkt frå mange – alt frå å snakke med biblioteksjefen, 
observere arbeidet i infodisken og snakke med studentvakter. 
For oss vart tema rundt undervisning og PR og formidling 
særleg nyttige å ta med heim. Studieturen har dessutan gitt 
oss mange små “bibliotekariske” tips å ta med heim og til det 
nye felles høgskulebiblioteket i Sogndal.

Når det gjeld informasjonskompetanse, fekk vi eit nytt og 
friskt blikk på korleis dette kan utviklast og gjerast betre. Her 
er også LNU i ein utviklingsprosess, og vi fekk i innblikk i deira 
problemstillingar og korleis dei tenkjer. At tradisjonell klasse-
romsundervisning ikkje kan vera den einaste måten å fremje 
slik kompetanse på, vart ein viktig impuls å ta med heim. Det å 
utvikle eigne digitale læringsobjekt eller små instruksjonsfilmar 
er svært nyttig og dette er noko vi vonar vår eigen institusjon 
også vil satse på. Anna, Gisela og resten av ei arbeidsgruppe 
var i ferd med å sluttføre forslag til ein ny pedagogisk platt-
form for LNU-biblioteket. Denne vil vi få tilsendt no på nyåret. 
Kanskje kan vi også få invitere til dømes Anna Wolke hit slik 
at vi kan lære meir og bli inspirert i dette arbeidet?

Vi vart verkeleg imponerte over å sjå auken av studentar som 
søkjer seg til LNU. At dei ligg langt framom dei sentrale og meir 
kjende universiteta var overraskande. Arbeidet som er lagt ned i 
samband med PR og utoverretta verksemd har gitt gode resultat. 
Dei når særleg godt ut til den yngre søkjargruppa, både med 
spenstige filmar, med moderne fargebruk i logoar og informasjon. 
Sist, men ikkje minst har dei eit breitt spekter av utdanningar og 
fagområde. I Kalmar kunne dei også tilby bustadgaranti innan 2 
månader etter studiestart. Det er ikkje negativt å vere lokalisert  
utanfor dei største byane/pressområda. Denne erfaringa var 
oppmuntrande å ta med seg heim til Sogn og Fjordane!

Fellesskap og avmakt
Vi følte oss ofte på bølgjelengde med våre svenske kollegaer 

og at vi er del av ein felles, internasjonal bibliotekarprofesjon. 
Samstundes følte vi litt avmakt ved på sjå det høge fagleg 
nivået til tenestene ved LNU. Her må vi jo samstundes ha i 
mente at dette er eit bibliotek med minst 5 gonger så mange 
bibliotekarar som hjå oss – noko som gir større høve til spe-
sialisering.  

Vi syntes vi har fått med oss mykje nyttig lærdom ved å kome 
ut av kvardagen vår og erfare andre måtar å løyse oppgåver 
på. Det har vore eit privilegium å få ein slik studietur og få 
bruke av LNU-biblioteket si tid og innsats for forhåpentleg å 
bli flinkare sjølve. 
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[ BIBLIOTEK I HØGARE UTDANNING ]
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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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Jeg er en stor fan av fjernlån, en blodfan 
som gjerne låner inn fra andre bibliotek og 
som uten problemer sender en bok eller 
film både til den blå byen og til Lyngdal. 
Lånere blir lært opp til å benytte seg av 
muligheten til å fjernlåne selv, og jeg er 
rett og slett ganske stolt av Norgeslånet 
og alle de mulighetene som følger med 
det! Jeg er kanskje ikke helt klar for den 
frie flyten av bøker de har mellom biblio-
tekene i København, men at det flyter 
ganske bra mellom oss, det syns jeg er 
kult. At man kan bestille en fantasybok 
fra BoB (som i mine øyne har den beste 
fantasysamlingen i Norge) og få den 
tilsendt i løpet av noen dager eller en 
uke er supert. Spesielt når alternativet vil 
være å forsøke å bestille den fra ymse 
bokhandlere, vente tre ganger så lenge på 
å få den i hendene, katalogisere/plaste/
merke/prege/osv. den, og så se at den 
har tre utlån det neste årene.  

Det jeg prøver å si er at selv om fjernlån 

Fjern-hva?

ikke er en erstatning for innkjøp, så er det 
jo idiotisk at alle bibliotek skal måtte kjøpe 
inn de samme bøkene/filmene/osv., fordi 
man føler at man kaster bort utlånstid på 
transporten! En bok kan jo være veldig 
populær ved et bibliotek, fordi de har en 
del entusiaster, mens ved et annet er det 
kun en låner som er interessert. 

Noe jeg lurer på, og er litt redd for, er: 
Hva skjer hvis flere bibliotek, både store 
og små, hiver seg på dette? Da kan man 
jo i prinsippet fjerne Norgeslånet igjen, 
hele poenget med det vil jo forsvinne. 
Hvordan skal vi forsvare dette for våre 
lånere? Skal vi si at: ”Jeg beklager virkelig, 
men vi kan ikke låne inn den boken der. Du 
skjønner at selv om det andre biblioteket 
har to eksemplarer inne, så er dessverre 
fjernlånseksemplaret deres ute. Beklager, 
så mye, men jeg trur du kan få den i løpet 
av de neste månedene.” Kanskje satt litt 
på spissen, men likevel. 

Når det gjelder transportkostnadene så 
vet jeg ikke nok til å si så mye, men det 
jeg vet er at vi betaler en fast sum i året 
for vår ordning. Jobben med fjernlånet er 
minimal egentlig, så fort vi får en bestilling 
blir boken hentet frem, en lapp blir lagt i, 
og boken lagt i en plastboks. Boksen blir 
så hentet av transportfirmaet, og vi trenger 
ikke tenke mer på den før vi får den i retur. 
Easy-peasy, og det tar ikke lengre tid å 
fikse enn en vanlig reserveringsbestilling.

Norgeslån, og at det er lett å låne 
fra andre bibliotek, er noe av det beste 
som har skjedd i bibliotek-Norge i følge 
mange lånere. De har nå vent seg til at 
de kan låne fra hvor som helst, og de er 
superfornøyde! Hvordan de vil reagere 
på restriksjonene blir spennende å se, 
spesielt hvis andre velger å følge BoBs 
eksempel. 
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Jeg tror, etter å ha lest det som har 
kommet av respons så langt, at en grunn 
til at mange reagerer sterkt på dette, er 
at de føler det vil gå utover er lånerne. Og 
hvis det er en grunn til at vi eksisterer så 
er det for lånerne våre. Kanskje det også 
har noe med at med fjernlån så får man 
følelsen av å hjelpe hverandre, og at det 
bidrar til å stille bibliotekene i Norge på 
lik fot. Uansett størrelse.

Vil dette kanskje være et spark bak, for 
oss til å kreve litt mer på bibliotekenes 
vegne? Som flere av responsene nevner, 
er biblioteket den instansen folk er mest 
fornøyd med.  Det hjelper ikke i budsjett-
samtaler i kommunene, men burde det 
ikke ha litt å si høyere opp? Bør vi ikke 
spørre våre lånere, de som faktisk benyt-
ter seg av dette tilbudet, om hva de syns? 
Bør vi ikke be dem om hjelp til å gjøre 
det synlig i norsk kulturpolitikk? Jeg håper 
også at vår interesseorganisasjon griper 
tak i dette så fort som mulig. Selv er jeg 
spent på hvordan fortsettelsen blir, men 
jeg krysser fingrene for at jeg fortsatt skal 
kunne låne fra BoBs store samling, uten 
å måtte vente i månedsvis! 

[ BLODFAN AV FJERNLÅN ]

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

Bare et par dager før denne spalten gikk i trykk ramlet 
det inn en mail fra Leikny Haga Indergaard via Bibliotek-
Norge-lista. Bergen offentlige Bibliotek, også kjent som 
BoB , innfører restriksjoner på fjernlån. De sender flere 
bøker ut til andre bibliotek enn de selv låner inn, og de 
bruker mye tid og penger på dette her. Fra et rent øko-
nomisk ståsted så er det jo fornuftig å sette inn restrik-
sjoner, så hvorfor ble reaksjonene så sterke? 
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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



27   Bibliotekaren 2/2012

Barbro Bakken 
16/3-1961 – 4/1-2012

Barbro Bakken begynte i Voksenavdelingen ved  Deichmanske bibliotek den 3. april i 2002.
Hun var en typisk referansebibliotekar, og framhevet bibliotekarkompetansen,  og hvor viktig den var, også i 

fremtidens bibliotek. 
Jobben betydde mye for Barbro. Hun engasjerte seg i bibliotekpolitikk, og var en periode leder for tillitsutvalget 

i BF på Deichman. Hun har også sittet i tariffutvalget for YS.K – Oslo for BF.
Barbro engasjerte seg særlig i arbeidsoppgaver som hadde med utvikling og utadrettet virksomhet å gjøre. Hun 

likte å jobbe med faglige prosjekter, omlegging av rutiner og utvikling av nye tjenester som krevde systematisk 
tenking. Her var hun blant de beste.

Hun hadde også medansvar for opplæring av praktikantene, og hun hadde omvisninger og diverse kursing 
av elever i vgs.

Framfor alt hadde Barbro ansvaret for å bygge opp miljøsamlingen til det den er blitt i dag, og  hun startet 
den første bloggen ved Deichman.

Barbro var svært talefør, hun hadde humor og var skarp og presis i faglige diskusjoner.
Hun var modig, og likte godt å presentere ting. På biblioteklandsmøtet på Hamar møtte hun som fagbokgrup-

pas representant og snakket om hvordan vår avdeling jobbet med og satset på sakprosa.
Barbro var en elegant dame. Hun var vakker, bestandig velkledd – og vi så henne sjelden i olabukser og jog-

gesko på jobb. 
Det er uvirkelig at Barbro ikke skal være blant oss lenger. 
Vi vil huske Barbro Bakken som en dyktig og engasjert medarbeider som vil bli  dypt savnet i personalgruppa vår.

For personalet ved Voksenavdelingen på Deichman
Berit Undheim

Minneord

[ BARBRO BAKKEN TIL MINNE ]
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FORSIKRING
YS BASIS-FORSIKRINGER
YS har fremforhandlet svært gunstige priser på fire kollektive forsikrin-
ger. Her kan det være flere tusen kroner å spare for deg som er medlem 
i en YS-organisasjon.

Du velger selg om du vil kjøpe en eller flere av disse forsikringene: 
•	 YS	Innbo
•	 YS	Reise
•	 YS	Gruppelivsforsikring	som	inneholder	både	uføreforsikring	og	

dødsfallsforsikring
•	 YS	Familieulykkesforsikring.

YS RABATTER
Utover muligheten til å kjøpe de gunstige kollektive forsikringene, kan 
du	som	medlem	i	YS	få	rabatter	på	dine	private	forsikringer	som	bil,	båt,	
hus,	fritidsbolig	m.fl.	Du	får:
•	 16 % rabatt ved å samle 1-2 skadeforsikringer 
•	 20 % rabatt ved 3 eller flere skadeforsikringer 
	 Rabatten	forutsetter	samtykke	til	å	motta	avtaledokumenter	 

elektronisk og kommunikasjon via epost
•	 12 % ekstrarabatt på Husforsikring
•	 15 % ekstrarabatt på Bilforsikring for deg under 30 år
•	 10 % ekstrarabatt	på	Kritisk	Sykdom-	forsikring

Fast	prisede	forsikringer	som	for	eksempel	YS	Innbo,	dødsfalls-	og	
uføreforsikring,	familieulykke	og	individuelle	personforsikringer	teller	
med	for	å	oppnå	maksimal	rabatt.

YS INNBO
Gjensidige	tilbyr	en	meget	prisgunstig	og	god	kollektiv	innboforsikring	
for YS medlemmer. 81 000 medlemmer har valgt den, og forsikringen 
bygger	på	Gjensidiges	beste	innboforsikringsvilkår,	Innbo	Pluss.

ID-tyverisikring	er	inkludert	i	YS	Innbo,	og	du	kan	få	opptil	60	%	sik-
kerhetsrabatt.

Forsikringen dekker
•	 Plutselige	og	uforutsette	skader	på	ting	på	forsikringsstedet	med	

inntil den valgte forsikringssummen.
•	 Plutselige	og	uforutsette	skader	på	ting	utenfor	forsikringsstedet,	i	

hele	verden	(unntatt	tyveri)	med	inntil	25	000	kroner.	
•	 Flytteforsikring	–	Skader	som	oppstår	under	privat	transport	i	egen,	

lånt	eller	leid	bil	i	forbindelse	med	flytting	til	ny	bolig.	Dekker	også	
inn-	og	utbæring	mellom	bolig	og	bil.		Forsikringen	gjelder	inntil	den	
valgte forsikringssummen.

•	 Tyveri	fra	låst	bod	i	felles	kjeller/loft	med	inntil	50	000	kroner.

Pris 2012
Forsikringssum Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3

300.000 698 544 488

2.000.000 1	416 1 108 996

Distrikt 1: Oslo • Distrikt 2: Asker, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristian-
sand, Drammen, Ski, Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Nesodden, 
Trondheim,	Tromsø	• Distrikt 3: Landets øvrige kommuner

FORDELER	FOR
YS-MEDLEMMER	2012
FORSIKRING – BANK – PENSJON 
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29   Bibliotekaren 2/2012Dette	er	betingelser	gjeldende	per	1.1.2012.

YS GRUPPELIV 
Det	er	to	typer	spesialprisede	personforsikringer	som	trygger	deg	og	dine.
•	 Dødsfallsforsikring	–	engangsutbetaling	til	etterlatte	ved	dødsfall.	

Forsikringssum	12	G	eller	24	G	(950	592	eller	1	901	184	kroner).
•	 Uføreforsikring	Pluss	–	uføreforsikring	med	forskuttering.	 

Forsikringssum	5	G	eller	10	G	(396	080	eller	792	160	kroner).

Forsikringssummene	trappes	gradvis	ned	fra	og	med	51	år

Pristabell dødsfallsforsikring 2012  
Alder Menn Kvinner Alder Menn Kvinner

18-35 468 288 51-55 2	500 1	697

36-40 814 522 56-60 2	997 2	014

41-45 1 282 864 61-65 3	174 2	093

46-50 1	985 1	293 66-70 4	070 2	539
Tabellen	viser	priser	for	12G.	Ved	dobbel	forsikringssum	dobles	prisen. 
1	G	er	Folketrygdens	grunnbeløp	som	1.1.2012	er	på	79	216	kroner.

Uføreforsikring Pluss
Forsikringen	består	av	to	deler:
•	 Månedlige	forskudd	dersom	forsikrede	har	vært	minst	50	%	ar-

beidsufør	sammenhengende	i	12	måneder.	Månedsbeløpet	utgjør	
1	%	av	forsikringssummen	dersom	uføregraden	er	100	%.	Ved	lavere	
uføregrad	reduseres	utbetalingene	tilsvarende	(for	eksempel	0,5	%	
ved	50	%	uførhet).

•	 Engangsutbetaling	ved	minst	50	%	uførhet	sammenhengende	i	24	
måneder.	Uførheten	må	være	vurdert	som	varig.	Engangsbeløpet	
tilsvarer	forsikringssummen	fratrukket	eventuelt	tidligere	utbetalte	
forskudd.

YS FAMILIEULYKKESFORSIKRING
Forsikringen	dekker	hele	familien	ved	medisinsk	invaliditet	og	behand-
lingsutgifter	etter	en	ulykke	24	timer	i	døgnet.	Forsikringssummen	
bestemmes	av	graden	av	medisinsk	invaliditet	og	familiesammensetning	
på skadetidspunktet. 

Forsikringssum
Enslig	medlem 38	G
Med	ektefelle/samboer: 18	G	hver
Med	barn: 18	G	til	medlem	24	G	pr	barn
Med	ektefelle/samboer	og	barn 12	G	hver		 	 	18	G	pr	barn

Du	kan	velge	hel	eller	halv	forsikringssum	i	tabellen	ovenfor.
1	G	er	Folketrygdens	grunnbeløp	som	1.1.2012	er	på	79	216	kroner.

Pris 2012
Hel forsikringssum: 1	085	kroner
Halv forsikringssum: 	 	612	kroner

YS reise
YS	Reise	er	en	helt	ny	kollektiv	forsikring	for	deg	som	medlem.	 
Du	kan	velge	om	den	bare	skal	gjelde	deg,	eller	om	den	skal	gjelde	
hele	familien.	Det	er	krav	om	en	overnatting	borte	fra	hjemmet	for	at	
YS	Reise	skal	gjelde.	Unntak	fra	dette	er	reiser	gjort	med	fly	og	reiser	
med offentlig transport av minst fem timer sammenhengende varighet. 
Egenandelen	er	på	1	000	kroner.

Forsikringen dekker:
•	 Alle	ferie-	og	yrkesreiser	med	varighet	inntil	7	uker
•	 Tap	av	reisegods
•	 Utgifter	i	forbindelse	med	sykehusopphold,	legebesøk,	medisiner	og	

lignende
•	 Økonomisk	kompensasjon	ved	forsinkelse
•	 Kostnader	i	forbindelse	med	hjemtransport
•	 Avbestillingsforsikring
•	 Heltidsulykkesforsikring	med	følgende	forsikringssummer
	 –	Voksne:	 100	000	kroner	ved	medisinsk	invaliditet	og	
  100 000 kroner ved dødsfall
	 –	Barn:		 500	000	kroner	ved	medisinsk	invaliditet	og	
	 	 50	000	kroner	ved	dødsfall

Pris 2012
En	person	 630	kroner
Familie	 963	kroner

GJENSIDIGE BANK
Som	medlem	kan	du	få	de	beste	vilkårene	i	Gjensidige	Bank.	Gjensidige	
Bank	leverer	alle	tjenestene	gjennom	nettbankløsninger	og	kan	dekke	
alle	dine	behov	for	private	dagligbank-,	spare-	og	finansieringstjenester.

PENSJON OG SPARING
Samle fripolisene dine
Vi	hjelper	deg	med	å	finne	og	flytte	fripolisene	dine,	og	vi	flytter	kun	
hvis	du	får	like	gode	eller	bedre	betingelser.

Individuelle pensjonsavtaler (IPA)
Flytt	dine	IPA-er	til	oss.	Som	medlem	i	YS	betaler	du	kun	0,65	%	i	admi-
nistrasjonskostnad på dine individuelle pensjonsavtaler.

Pensjonskapitalbevis 
La	oss	hjelpe	deg	å	finne	og	samle	dine	pensjonskapitalbevis.	Slik	får	du	
enkelt oversikt over alt du måtte ha av pensjonssparing.

KONTAKT OSS
Fullstendig informasjon om medlemstilbudene og gjeldende priser 
finner du på gjensidige.no/ys, ved å ringe 03100 og på ditt nærmeste 
Gjensidige-kontor.

Dette	er	betingelser	gjeldende	per	1.1.2012.
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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:      bokmorten@gmail.com

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:     99 01 44 19
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
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Sekretariatet

Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema
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Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver
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Postnr.                            Poststed

Stilling
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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

- 460 kvadratmeter tilgjengelig areal 
med lesesal og multimedierom, listet 
ordføreren opp og skrøt av innsatsen 
til biblioteksjef Marit Rønnevik (bildet).

Ordfører Sigve Sørheim til Hauge-
sunds Avis på nett 28. januar, etter at 
innbyggerne i Etne myldret inn i det 
nye Skakkesentret som åpnet samme 
dag, og rommer nye lyse og trive-
lige biblioteklokaler, som også skal 
fungere som skolebibliotek og kom-
petansesenter for skolene i bygda. 

Da jeg var student på bibliotekarutdanninga, 
diskuterte vi naturlig nok medlemskap i fag-
foreninger. Dette var før BF ble stiftet, og da 
var det en del alternativer å velge i, for å si det 
sånn. Det er det for så vidt fremdeles, men de 
fleste bibliotekarene velger jo Bibliotekarfor-
bundet. Vi har aldri hatt så mange medlemmer 
som nå. Bibliotekarer får hjelp når de trenger 
det, de får informasjon og kursing å bryne 
seg på, de får rett til lønnsforhandlinger med 
egne tillitsvalgte, og så videre. Og i bunnen av 
det hele ligger en forståelse av solidaritet: Jeg 
betaler min kontingent – om ikke med glede 
– så i hvert fall med en slags selvfølgelighet. 
Om jeg ikke trenger spesiell hjelp fra forbun-
det i år, kan det være noen av mine kollegaer 
som gjør det. Og neste år er det kanskje min 
tur til å prise meg lykkelig over at forbundet 
stiller med arbeidslivskompetanse, veiledning 
og involvering – og med advokathjelp om det 
skulle bli nødvendig. Medlemskap i BF er en 
solidarisk deal, på vegne av fellesskapet og 
morgendagen. 

Slik var begrunnelsen for å fagorganisere 
seg, den gang – i urtiden, altså før BF. Og slik 
er logikken den dag i dag. Som unge jyplinger 
på vei inn i yrket, var det ingen som spurte 
hverandre om vi hadde tenkt å bli bibliotek-
sjefer – som om det skulle ha noe med om 
vår fagorganisering å gjøre. Selvfølgelig var 
det ingen som spurte om det. For vi visste 
at en del av oss kom til å bli biblioteksjefer, 
det skjer jo med hvert kull som går ut med 
ferdig bibliotekarutdanning. Men man har da 
ikke foretatt noen dramatisk klassereise, om 
man blir biblioteksjef i en kommune eller ved 
en høgskole eller lignende? Litt mer lønn, litt 
mer ansvar. That’s it. 

Likevel er det i dag noen biblioteksjefer som 
velger å være uorganisert. Med begrunnelse 
at det er vanskelig å være medlem av samme 
forening som sine undersåtter. Dette mener jeg 
er å problematisere langt utover rimelighetens 
grenser. 

Lederrollen i bibliotek er viktig. Svært viktig. 
Men jeg mener den bør ses på som en av de 

Upstairs downstairs
mange rollene som får biblioteket til å bli en 
god tjenesteyter og en bra arbeidsplass. Den 
”sosiale kontrakten” som finnes på norske 
arbeidsplasser, forutsetter at lederne også er 
med på denne logikken. 

Jeg synes å se tegn til at biblioteksjefer som 
melder seg ut av fagforeninger, enten det er BF 
eller andre, også i større grad enn andre ledere 
går på samarbeidssmeller og skaper unødige 
problemer i hverdagen på arbeidsplassene de 
inngår i. Her er det selvfølgelig masse indivi-
duelle variasjoner. Likevel mener jeg det er et 
poeng her, som ledere bør ta på alvor. 

Det er ikke uten grunn at BF satser på 
ledelse, at Bibliotekaren skriver om det, at BF 
sist høst holdt kurs for bibliotekledere, der 
temaer som lederrollen, styringsrett, åpningstid 
og arbeidstid, tilsetting og personalansvar ble 
gjennomgått.

Ledere har et ansvar for å vise åpenhet 
overfor egne ansatte, for å være solidarisk 
delaktig i hverdagen på arbeidsplassen, og 
lydhøre for ulyd blant kollegaene – for å ta 
grep før ubehaget tar overhånd. 

I gammel engelsk klasseterminologi: Vi 
er ganske så downstairs hele gjengen. Selv 
biblioteksjefene blant oss. 

Og for med en gang å ta det klassiske 
motspørsmålet fra biblioteksjefer med for 
mye upstairs i magen: Man kan da greit velge 
å avstå fra å delta på noen fagforeningsmøter 
slik at ansatte får diskutert ting uten sjefen til 
stede. Verre bør ikke det være. 

Til gjengjeld viser man kollegaene tilhørig-
het til fag og felles lønnstakerskjebne. Og det 
fortjener vi alle å være med i. Så bidrar vi til 
et mest mulig egalitært arbeidsliv, der trap-
pevandring mellom klassene ikke spiller noen 
sentral rolle.  

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo
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