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- Det er vrøvl å snakke om krise
Bibliotekmøtet i Stavanger var ikke mer enn en time 
gammelt, før Aslak Sira Myhre hadde levert det som 
viste seg å bli høydepunktet gjennom alle tre dagene 
- for de fleste deltakerne. 

 6

Kan bibliotek være åpne når vi ikke er der?
 

- Åpningstid utover den betjente vil ikke i seg selv 
undergrave bibliotekarrollen. Men modellen må 
ikke brukes som skalkeskjul for nedskjæringer, 
og bør skje på bibliotekfaglige premisser, skriver 
Veronicha Bergli.
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Lederen har ordet
Nytt forslag til lov om folkebibliotek er 

lagt ut på høring. Forslaget var ventet. I 
mai 2011 møtte jeg representanter for 
departementet for å legge fram Biblio-
tekarforbundets synspunkter i forkant 
av at man skulle utarbeide forslag til ny 
lov. Når utkastet fra departementet nå 
foreligger har det naturligvis blitt lest 
med den aller største interesse. Vi vis-
ste jo utmerket godt hva vi hadde spilt 
inn til departementet, men var langt fra 
trygge på at man hadde tatt hensyn til 
innspillene. 

Kampen i 2002
Og jeg må vel innrømme at det var 

med en viss skepsis jeg gikk til teksten, 
noe som er rent historisk betinget. 
Friskt i minne lå nemlig erfaringene fra 
2002, da daværende kulturminister 
Valgerd Svarstad Haugland la frem et 
utkast til lov der både kompetansekrav 
til biblioteksjefer i kommunene (§ 5), 
og lovforankringen om at alle kommu-

ner skal ha et folkebibliotek (§ 4) var 
fjernet. Den gang var det bare en ting 
å gjøre: Å gå til kamp! Så det gjorde 
vi. Vi skrev avisinnlegg, deltok i debat-
ter, arrangerte høringsmøter og gikk i 
fakkeltog sammen med gode venner 
i biblioteksektoren og det litterære 
Norge for øvrig. Hvilket virket. Både 
kompetansekravet til biblioteksjefer og 
kravet om at det skal være folkebibliotek 
i alle landets kommuner ble stående.  

Dette er historie, men det er historie 
som jeg og mange med meg husker 
svært godt, og skepsisen var dermed 
på plass ved første gangs gjennomles-
ning av forslag til ny biblioteklov. Der-
med ble jeg også positivt overrasket.

Formålsparagrafen
Allerede i forslaget til formålsparagraf, 

(§ 1), er det tydelig at departementet 
følger opp signalene i Stortingsmelding 
23 : 2009  ”Kunnskapsallmenning, 
møtestad og kulturarena i ei digital tid”

Her kom det signaler om at biblioteket 
skal styrkes som møteplass og arena 
for demokratibygging, formuleringer 
som ble omfavnet av Bibliotekarfor-
bundet og biblioteksektoren for øvrig, 
og fremhevet som positive med Giskes 
stortingsmelding. I forslaget til ny 
formålsparagraf i departementets hø-
ringsnotat er det skrevet inn et tillegg i 
formålsparagrafen: ”Folkebibliotekene 
skal være en møteplass og arena for 
offentlig samtale og debatt.” Og dermed 
styrkes den mye omtalte møteplass-
funksjonen til folkebibliotekene, og 
bibliotekene får en tydeligere rolle i å 
bidra til å oppfylle grunnlovens paragraf 
100, siste ledd: ”Det paaligger Statens 
Myndigheder at lægge Forholdene til 
Rette for en aaben og oplyst offentlig 
Samtale.” Forslaget til utvidelse av for-
målsparagrafen bidrar således til å for-
ankre bibliotekenes samfunnsoppdrag. 

Departementet har lyttet til BF
Videre står kravet om at alle kom-

muner skal ha et folkebibliotek fast i 
§ 4. Riktignok åpnes det godt opp for 
samarbeid nabokommuner imellom, 
men dette var som forventet, og er 
en åpning for en bevegelse som er i 
gang. Aller mest gleder det imidlertid 
mitt bibliotekarhjerte at departementet 
foreslår en styrking av kravet om fagut-
danning, gjennom at kompetansekravet 
til biblioteksjefer blir stående, samtidig 
som dispensasjonsadgangen fjernes. 
Dette betyr at departementet har lyttet 
til de innspillene som Bibliotekarfor-
bundet kom med på møtet med dem 
i mai 2011. 

For dette fortjener departementet ros. 
Derfor var også BF raskt ute på 

biblioteknorge-lista og kvitterte ut de 

Med en utvidelse av formålspara-
grafen til å tydeliggjøre møteplassfunk-
sjonen til folkebibliotekene, slik som den 
som nå er foreslått, styrkes kompleksi-
teten i bibliotekinstitusjonene ytterligere. 
Det kan ikke være tvil om at bibliotek 
har behov for bibliotekarkompetanse 
på ledernivå.”

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

positive signalene som lå i lovforslaget. 
Det er imidlertid ingen grunn til å lene 

seg tilbake og roe ned nå. Det finnes 
dem som mener at kompetansekravet i 
§ 5 er en klamp om foten, en unødven-
dig regulering av kommunenes valgfri-
het og et unaturlig og utilbørlig krav. 
De fleste av disse er uten fagutdanning 
som bibliotekar, eller de representerer 
noen som er det. 

Kompetansedebatt
Vi må forvente at det i høringsde-

batten til lovforslaget kan komme en 
kompetansedebatt, oppskriftsmessig 
og i tråd med det vi har hatt tidligere. 
Den debatten er vi godt beredt på. I 
Bibliotekarforbundet er det ingen som 
tror eller mener at ikke annen kom-
petanse enn den bibliotekfaglige kan 
være egnet i bibliotek. Vi er fullstendig 
innforstått med at både fortellere, lit-
teraturvitere, ingeniører, journalister og 
mange andre profesjoner har en rolle å 
spille i bibliotek, de er og vil forbli våre 
gode kolleger og medarbeidere. For 

bibliotekarer er det naturligvis spen-
nende og meningsfylt å samarbeide 
med andre profesjoner. Når vi er opptatt 
av å forsvare kompetansekravet i biblio-
teklovens § 5 er det ikke av ringeakt for 
ikke-bibliotekarer. Når vi forsvarer § 5 
er det fordi vi vet hvor viktig det er for 
bibliotek at det sikres en bibliotekfaglig 
ledelse. 

Behov for bibliotekarkompetanse 
på ledernivå

Bibliotek er en kompleks kunnskaps- 
og kulturinstitusjon. Biblioteket arbeider 
i randsonen mellom organisering, gjen-
finning og formidling. Det stilles krav om 
å tilføre samfunnet både kunnskap og 
kulturtilfang. Biblioteket har stor, men 
ulik betydning for sine enkelte brukere. 
Folkebibliotekene er alt fra lavterskeltil-
bud til forskningsformidler, møteplass 
og kulturtilbyder. Bibliotekene inngår 
i et nettverk av samarbeidende insti-
tusjoner, og er i kontinuerlig utvikling 
som en naturlig del av det å tilpasse seg 
samfunnets behov for bibliotektjenester. 

Monica Deildok
Forbundsleder

Med en utvidelse av formålsparagrafen 
til å tydeliggjøre møteplassfunksjonen 
til folkebibliotekene, slik som den som 
nå er foreslått, styrkes kompleksiteten 
i bibliotekinstitusjonene ytterligere. Det 
kan ikke være tvil om at bibliotek har 
behov for bibliotekarkompetanse på 
ledernivå! 

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har hatt en første gjennomgang av 
bibliotekloven på møtet i mars, men vil 
ikke utarbeide endelig høringsuttalelse 
før nærmere høringsfristen, den 8. 
juni. Innen den tid håper vi på debatt 
i fylkeslag og på arbeidsplasser, og vi 
håper at medlemmer og tillitsvalgte 
flagger sine synspunkter på de arenaer 
der det er naturlig.

 

I 2002 gikk den forrige kampen om folkebiblioteklova. Her fra et fakkeltog opp Karl Johan mot at daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland 
ville fjerne det lovpålagte kravet om folkebibliotek i hver kommune. (Foto: Erling Bergan)
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BIBSYS avholdt sitt brukermøte under 
Bibliotekmøtet i Stavanger forrige 
måned. Ryktene gikk på forhånd. Men 
under møtet fikk de mange tilstedevæ-
rende fagbibliotekarene som bruker 
BIBSYS til daglig høre om problemene 
i arbeidet med å få det nye BIBSYS-sys-
temet opp og stå. Deltakerne fikk høre 
”tanker om det nye fellesskapet” og de 
fikk ”innblikk i hvordan systemet ser ut 
per i dag”, som det heter fra BIBSYS 
selv. Sannheten er vel at bibliotekmiljøet 
innen universitet og høgskoler, og de 
andre som bruker BIBSYS, ble svært 
urolige over situasjonen. 

Det har vært lite informasjon om 
prosjektet fra BIBSYS den siste tida, 
om framdriften i å få på plass den 
nye løsningen på nytt biblioteksystem 
fra OCLC. Dette skyldes at mange av 
sakene i prosjektet inneholder leveran-
dørfølsom informasjon, heter det fra 
prosjektleder for det nye systemet. Det 
er i hovedsak enighet mellom OCLC og 
BIBSYS om de overordnede målene, 
men det viser seg at de har forskjellig 
syn på hva kontrakten forplikter leveran-
døren til å levere både ved leveranse-
tidspunktet og underveis. Før jul meldte 
BIBSYS at de i sin dialog med OCLC ikke 
lyktes med å avklare grunnlaget for en 
ny tidsplan før inngangen til 2012. - Ny 
revidert tidsplan vil bli forelagt styret i 
BIBSYS i løpet av første kvartal 2012, 
het det da. 

Kraftig forsinket
Prosjektet har vært i en svært kre-

vende fase i vinter. OCLC har vært 
kraftig forsinket med leveransene sine, 
ikke minst med hensyn til å gi BIBSYS 
muligheten til å utvikle de nasjonale 
tilleggene. - Det er også noen viktige 
problemstillinger som BIBSYS lenge 
har ønsket klargjort. OCLC har etter vår 
oppfatning ikke svart tilfredsstillende på 
sentrale områder, het det fra BIBSYS-
hold i februar.

Og under bibliotekmøtet i Stavanger 
i mars var det altså ikke så mye lys-
ning i sikte. Det er åpenbart at de er 

BIBSYS-uro over OCLC-forsinkelser

[ NYE BIBSYS ]

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør 

langt unna å innfri tidligere planer, om 
at det nye systemet skal tas i bruk av 
alle BIBSYS-bibliotek 2. januar neste år. 
Utfordringene ligger i uklarhet rundt tid 
og innhold på leveransene fra OCLC. 

Forskjellig syn
- OCLC er forsinket med sin leveranse 

og det har blitt mer og mer tydelig at 
OCLC og BIBSYS har forskjellig syn på 
hva den endelige leveransen skal inne-
holde av funksjonalitet. Det er viktig 
for oss å ha en tett dialog med OCLC 
slik at vi får en best mulig forståelse 
av hva de gjør og hvordan dette vil 
påvirke våre oppgaver. Selv om vi har 
en del uavklarte saker mener vi det er 
viktig å prøve å jobbe med enkeltopp-
gaver så godt det lar seg gjøre. Her 
er datamigrering et godt eksempel på 
hvor vi har en god fremgang på tross 
av at det også her er noen hindringer 
og uavklarte spørsmål, heter det fra 
prosjektledelsen i BIBSYS.

Styret i BIBSYS har bedt om en ny 
tidsplan innen utgangen av 1. kvartal i 
år. For å få til dette er de avhengige av 
at OCLC leverer et godt grunnlag. Styret 
vil behandle planen på førstkommende 
møte 3. mai 2012. Når leveranse av det 
komplette systemet kan skje er stadig 
uklart. En antakelse de jobber ut fra i 
BIBSYS nå, er at systemet som helhet 
tas i bruk i løpet av 2014. 

Record Builder
Utviklingen av den nye registrerings-

klienten Record Builder, som skal støtte 
uniform håndtering av ulike mediatyper, 
er sterkt forsinket. Pr. i dag ser det ut 
som OCLC vil levere en tidlig utgave av 
modulen til sommeren 2013. Dette vil 

være en utgave med begrenset funk-
sjonalitet. Den fullverdige versjonen 
planlegges ferdig til sommeren 2014. 
Utviklingen av Record Builder er en av 
hovedgrunnene til at prosjektet i sin 
helhet er forsinket.

Valget ble tatt i 2010
Det var på styremøte i BIBSYS i juni 

2010 at leverandør av nytt bibliotek-
system for BIBSYS-bibliotekene ble 
avklart. OCLC kom best ut i forhold til 
tildelingskriteriene. Løsningen BIBSYS 
skulle anskaffe bygger på OCLC sitt 
”nestegenerasjonsprodukt” kalt Web-
scale Management Services (WMS). 
Det er en nettbasert løsning som legger 
vekt på enhetlig håndtering av ulike me-
dietyper. Den bibliografiske databasen 
vil være en del av WorldCat og vil være 
et subsett av denne. Postene skal være 
klart definerte og BIBSYS skal kunne ha 
full tilgang til dataene og mulighet til å 
hente dem ut dersom de ønsker å bruke 
dem i en eller annen sammenheng. 
Rent fysisk vil denne datamengden 
være lagret hos OCLC. 

WorldCat Local er OCLC’s enhetlige 
søketjeneste mot ulike typer ressurser. 
BIBSYS jobber med å oversette bruker-
grensesnittet i WorldCat til norsk. 

Prøveimport og testmiljø
Datamigreringen er en viktig prosess 

som inngår i overgangen til OCLC-
systemet. I slutten av februar gjennom-
førte BIBSYS en vellykket prøveimport 
av metadata. Dette er det første steget 
på veien mot at hele katalogen vil være 
fullt synlig og søkbar i verdens største 
bibliotekkatalog.

I disse dager er det meningen at 
OCLC skal levere et testmiljø som blir 
tilgjengelig for BIBSYS. På sikt vil dette 
gå over til å være et kurssystem for 
bibliotekarene i BIBSYS-bibliotekene. 

For at forsinkelsene ikke skal få alt 
for store konsekvenser, ser BIBSYS på 
muligheten for delleveranser. De har 
sett på muligheten for å få til en delle-
veranse av WorldCat Local og eventuelt 
modulen for håndtering av e-ressurser 
fra 2013. Mer informasjon om dette 
vil komme etter at tidsplanen for alle 
leveranser er akseptert. 

Daværende BIBSYS-direktør Roy Gundersen og 
Rein van Charldorp fra OCLC signerer kontrakten 
i november 2010. Siden har ikke alt gått på 
skinner.
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- Det er vrøvl å snakke om krise
Bibliotekmøtet i Stavanger var ikke mer enn en time gammelt, før Aslak Sira Myhre 
hadde levert det som viste seg å bli høydepunktet gjennom alle tre dagene - for de 
fleste deltakerne. Men det store åpningsmøtet hadde også andre ingredienser.

Tekst:  Erling Bergan
          Redaktør 

Mange hadde gledet seg til å høre 
kunnskapsminister Kristin Halvorsen 
åpne bibliotekmøtet. Men hun kom 
ikke. Det var kanskje Lysbakkens om-
møblering av SVs regjeringsmedlem-
mer som krevde sitt. Eller kanskje det 
bare ikke ble sett på som viktig nok. 
Det siste kan virke mest sannsynlig. 
For hennes stand-in – statssekretær 
Elisabet Dahle – hadde intet å melde. 
Allerede da hun startet med ”Kjære 
bokfolk”, uten den minste ironi eller 
problematisering, ante vi dette ble 
meningsløst. At hun gikk direkte over 
til å lese dikt, gjorde ikke saken bedre. 

Skolebibliotek
- Jeg er blitt utfordra til å si noe om 

hvorfor vi ikke er satsa mer på bibliotek 
i grunnutdanninga, sa hun, og svarte 
med å henvise til paragrafene i opp-
læringslova og tilliggende forskrifter. 
Skolebibliotekene er forankra der og i 

kommunene, sa hun, og la til: - Og så 
vet vi, i en kommunehverdag, at det 
er mange gode formål og gode tiltak 
som kommunepolitikere må prioritere, 
og jeg skjønner – og ser også – at det 
er ulike prioriteringer knyttet til om 
bibliotekene er de som kommer høyt 
opp på prioriteringslista.

- Derfor ville ikke departementet 
lene seg tilbake, men stimulere til en 
utvikling av gode skolebibliotek, sa 
hun og henviste til nasjonalt program 
for skolebibliotekutvikling – som var 
et svar på den ”litt triste rapporten fra 
Møreforskning”, altså statusrapporten 
om skolebibliotek i Norge fra 2007.

Vel og bra, tenkte vi. Det er riktig at 
Universitetet i Agder og prosjektleder 
Siri Ingvaldsen har gjort – og fremdeles 
gjør – mye godt arbeid på skolebiblio-
tekområdet. Og at pengene kommer 
fra Kunnskapsdepartementet. Men 
det er jo litt puslete å måtte slå seg på 
brystet av dette lille løftet år etter år. 
Tenkte vi. At hun også presterer å lese 
opp hele web-adressen for hvor dette 

prosjektet er å finne på nettet, er også 
en melding om at statssekretæren er 
kommet uforberedt til en bransje hun 
er dårlig kjent med.

Samhandling?
- Det er sikkert utålmodighet hos 

dere for økt satsing. Jeg kan ikke i 
dag love noe mer, jeg kan ikke love 
noen flere tiltak, sa hun, og la til at 
departementet ville dra nytte av kunn-
skapen som ville ligge i evalueringa 
av skolebibliotekprogrammet ved UiA, 
når denne kommer etter prosjektavs-
lutning neste år. Og så avsluttet hun 
med å legge vekt på betydningen 
av bibliotek, betydningen av skolebi-
bliotek, og samhandlingen. Og dette 
gjorde hun uten en eneste henvisning 
til at Kulturdepartementet nettopp har 
lagt fram et forslag til ny folkebiblio-
teklov, der pålegget om samhandling 
med skolebibliotek er fjerna. Makan til 
uaktuell og politikkløs innledning fra 
en sentral kunnskapspolitiker skal vi 
dessverre ikke lete lenge etter, vi har 

[ BIBLIOTEKMØTET I STAVANGER ]
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sett lignende alt for ofte. Det gjør det 
ikke mindre forstemmende.

I den grad vi satt med en liten følelse 
av krise etter statssekretær Elisabet 
Dahles foredrag, ble den følelsen først 
erstatta med en mer tilstedeværende 
virkelighetsbeskrivelse av nasjonalbi-
bliotekar Vigdis Moe Skarstein, og så 
fullstendig feid av banen da Aslak Sira 
Myhre satte i gang med sitt hovedfore-
drag for dagen. 

Bibliotek NÅ!
Men nasjonalbibliotekaren først: - 

Endelig har vi fått en tittel, et oppslag 
på et bibliotekmøte, som sier Bibliotek 
NÅ! – med en undertittel som konsta-
terer at bibliotek ER en katalysator for 
kunnskap, sa Skarstein. - Det gleder 
meg at vi er forbi alle variasjoner av 
temaet Framtidas bibliotek, som om det 
til en hver tid er noe som skal skapes 
siden. Og at vi konstaterer i stedet for 
å stille spørsmål. Det er et tegn på at vi 
som biblioteket er blitt tryggere på oss 
selv, som profesjonelle institusjoner 

som andre kan stille krav til. I stedet 
for, som noen som ser oss utenfra tror, 
at vi ensidig driver lobbyvirksomhet for 
en truet sektor. 

Vigdis Moe Skarstein billedla sin 
fortelling om bibliotekene i Norge nå. 
Og hun sa at bibliotek handler om: 
Tilgang – Tilgang – Tilgang, inspirert 
av Tony Blairs Education – Education 
– Education. Mens hun viste bildet 
av to snowboard-ungdommer på en 
fjelltopp, med hver sin smartphone 
der de kanskje oppdaterte seg på 
fjesbok. Eller kanskje leste noe fra NBs 
Bokhylla.no? 

Hun snakket om at bibliotekutfordrin-
gene er de samme i dag som før Kristi 
fødsel, men at mulighetene for effektiv 
tilgang er større. - Forventningene til 
hvor og hvordan tilgangen skal være 
har endret seg. Det må bibliotekene 
forholde seg til. Jeg vil gjerne slå fast 
at kvalitet er alltid moderne, vi må bare 
spørre oss hva som er kvalitet i biblio-
tek, sa Vigdis Moe Skarstein. Hun slo 
fast at boka ikke er død, men at den 

har ulike format – og at vi vil leve med 
de ulike formatene side om side ganske 
lenge. Og hun slo også fast at om vi 
spiller kortene våre rett, er bibliotekene 
en vekstnæring.

Polemikk mot tittelen
Nasjonalbibliotekaren holdt et godt 

foredrag, men det kom fort i skyggen 
av mannen som kom etter henne på 
talerstolen, Aslak Sira Myhre. 

- Jeg fikk en tittel på dette foredraget 
som jeg ikke hadde valgt selv: ”Fra ol-
jeøkonomi til kunnskapsøkonomi”. Det 
skal jeg ikke snakke om. Og jeg skal 
forklare hvorfor jeg ikke skal snakke 
om det, sa Aslak Sira Myhre, som av-
viste tittelen helt og holdent. For Norge 
har allerede en kunnskapsøkonomi. 
Hvordan har vi ellers maktet å utvikle 
en oppdrettsnæring, å gjøre alle de 
avanserte tingene som må til for at 
oljeøkonomien skal fungere? Hvordan 
kunne de bygge Ormen Lange på 
havbunnen, styrt med joysticker fra 
land, uten at vi har en kunnskapsø-

Aslak Sira Myhre tok bibliotekmøtet med storm. - Dere er den mest vellykkete kulturinstitusjonen i Norge., sa han. (Foto: Jonas Haarr Friestad) 
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konomi, polemiserte han mot det han 
altså mente var den misforståtte tittel 
foredraget hans var tildelt. 

- Ingen fra Stavanger ville formulert 
noe slikt. For vi vet at vi allerede lever 
i en kunnskapsøkonomi og et kunn-
skapssamfunn. Oljen i Nordsjøen ville 
aldri bli hentet opp om vi ikke hadde 
utviklet den fremste kunnskapen og 
teknologien i verden på dette feltet. 
Det er tull og vas å snakke om at Norge 
SKAL bli en kunnskapsnasjon eller 
en kunnskapsøkonomi en eller annen 
gang i framtida. Vi er det allerede. Du 
ser det bare ikke i mediehverdagen, sa 
Aslak Sira Myhre.

Det vi skal leve av i Norge
Han hadde en bredside mot politi-

kere som hadde messet om at vi ikke 
kunne leve av olje og fisk og slike 
primitive industri-ting i framtida, men 
at framtidas arbeidsplasser måtte 
være innen moderne IT i små og 
mellomstore bedrifter. Og politikerne 
hadde sagt at disse bedriftene skulle 
ligge på Fornebu, sa Myhre, til latter 
fra salen. – Er det noen som husker IT 
Fornebu, spurte han retorisk. Og han 
minnet oss om politikerne som hadde 
ment at Norge burde hatt bedrifter som 
Ericsson og Nokia, som var mindre pri-
mitive og gammeldagse bedrifter enn 
det Norge har selv. Bedrifter som ikke 

akkurat har framtida foran seg i dag. 
- Det vi skal leve av i Norge de neste 

hundre år, er naturressursene her i 
landet. Vi skal leve av skogen, jorda, 
mineralene, olja, gassen, krafta, fisken. 
Det har vi framifrå forutsetninger for å 
utvikle. For vi har mer kunnskap om 
disse ressursene enn noen andre. Der 
ligger vår kunnskapsøkonomi, i forvalt-
ningen av våre nasjonale ressurser. 

Bibliotek i samme fella
Men dette kommer ikke på Skavlan, i 

følge Aslak Sira Myhre. Dette kommer 
ikke inn i mediehverdagen. 

- Hva har dette med bibliotek å 
gjøre? Jo, bibliotek har havna i samme 
fella som kunnskapsnasjonen Norge: 
Dere finnes ikke, ikke som annet enn 
en krise. Diskusjonene om bibliotek, 
i bibliotekene, de siste 10-15 årene 
er ført som om bibliotekene har et 
kjempeproblem. Det høres ut som 
bibliotekene er på kanten av stupet, 
rett før krisa, totalt ødelagt, må red-
des av et grep, et grep som skal være 
i framtida og som er moderne, som er 
digitalt, som er noe helt annet enn det 
vi har i dag, sa Sira Myhre, og tok sats: 

- Det er det reneste vrøvl! Bibliote-
kene er en av de få institusjonene i det 
offentlige Norge som går så det suser. 
Det er den offentlige tjenesten som 
folk er mest fornøyd med og som tref-

fer alle. Besøket er enormt og økende. 
Utlånet er formidabelt. Bibliotekene er 
en suksess! Her trengs ingen revolu-
sjon, sa lederen for Litteraturhuset i 
Oslo til mange hundre bibliotekfolk i 
salen. 

Hvorfor fungerer de så godt?
I stedet for å diskutere bokas po-

tensielle død og framtidas bibliotek, 
vil Sira Myhre heller at man diskuterer 
hvorfor bibliotekene fungerer så godt 
som de faktisk gjør. Og hvordan sørge 
for at dette fortsatt er tilfelle i framtida. 

- Bibliotekene fungerer fordi kunn-
skap er viktig og fordi bøker er ho-
vedkilden til kunnskap. Bibliotekene 
finnes der folk er, de er gratis og 
dermed tilgjengelige for alle, sa Sira 
Myhre, som minnet om at bibliotek 
ikke er som Amazon eller en automat, 
men en institusjon med lys levende og 
kompetente fagfolk.

- I en verden med overflod av in-
formasjon, blir det stadig viktigere 
å kunne systematisere og forvalte 
kunnskap, å sortere hva som holder 
mål og kva som ikke gjør det. Derfor 
er bibliotekarenes rolle enda viktigere 
nå enn før Wikipedia, sa han.

Fra mangel til overflod
I følgje Aslak Sira Myhre er biblio-

tekenes største utfordring framover å 
lokke folk inn, lure folk inn. 

- Den viktigste endringa for norske 
bibliotek handler ikke om digitalisering, 
men om brukerne. Vi i Norge har gått 
fra å oppleve mangel til å oppleve over-
flod. Fra å ha kjempa for å få tilgang 
på bøker, utdanning og kunnskap, må 
bibliotekene slåss om oppmerksomhet 
– i skarp konkurranse om folk sin tid, 
sa Sira Myhre. Han mener bibliotekene 
må oppsøke folk og miljø som elles ikke 
oppsøker dem.

Men skal bibliotekene være den 
sosiale møteplassen vi drømmer om, 
krever det noe mer av lokalene.

- Bibliotekene er landets litteratur-
hus. Men bibliotekene trenger lokaler 
som folk har lyst til å bli i – også etter 
et arrangement. Det må være en plass 
der det går an å lukke dører, en plass 
det går an å kose seg, sa han, og mar-
kerte – kanskje litt overraskende – at 
hans hjembys bibliotek på Sølvberget 
ikke fungerte for ham. Det var for høyt 
under taket og for mange vinduer. Ikke 

[ BIBLIOTEKMØTET I STAVANGER ]

 

- Skal bibliotekene være den sosiale møteplassen vi drømmer om, krever det noe mer av lokalene. 
Bibliotekene er landets litteraturhus. Men bibliotekene trenger lokaler som folk har lyst til å bli i – 
også etter et arrangement, sa Aslak Sira Myhre, med henvisning til hvordan Litteraturhuset i Oslo 
fungerer. (Foto: Erling Bergan)
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nok steder å kose seg, å ha en avskjer-
met prat med gode venner.

Undeklassens tilgang 
Aslak Sira Myhre la også stor vekt 

på et annet trekk ved det norske 
samfunnet som bibliotekene bør være 
oppmerksomme på. Selv om folke-
bibliotek ble opprettet som en viktig 
institusjon for underklassens tilgang til 
litteratur og informasjon, og vi snakker 
om overflodssamfunnet, er det en ny 
underklasse som vokser fram i Norge. 
Han viste til hva man så på en trik-
ketur med Holmenkollbanen i Oslo. 
Der finner du aupairer, vaskehjelper 
og gartnere fra tredje verden, mens 
huseierne oppover åsen kjører bil. Når 
disse gruppene oppsøker biblioteket, 
er det ikke for å integrere seg eller 
bidra til andre politiske mål. De kom-
mer på biblioteket fordi det er nyttig 
for dem. Fordi det er tilgjengelig. Fordi 
det er gratis. 

Reformer i stedet for revolusjon
Bibliotekets store betydning og 

åpenbare suksess var altså et viktig 
premiss for Myhre. Han oppfordret oss 
til å argumentere for opprettholdelsen 
av et velfungerende system, ikke å gå 
for en revolusjon – som betyr nedleg-
gelse. 

– For det er eventuelt denne trus-
selen man står overfor, sa han, og la 
til at det likevel kunne være behov for 
reformer. Han kom med sine forslag: 

Lokaler: 
Bibliotekets lokaler er ikke egnet for 

oppgavene dere må ta. Den sosiale 
møteplassen biblioteket kan bli, fordrer 
andre lokaler enn de vi ser i dag. De 
må ikke bare være til boksamlinger og 
det digitale, men til møteplass, til arran-
gement, og til å bli igjen etterpå… For 
50-100 år siden møttes folk i Folkets 
Hus, bedehuset, osv. Det gjelder ikke 
lenger, det er ikke limet i samfunnet 
lenger. Litteraturhuset fyller denne 
rollen, på tvers av disse fellesskapene. 
For bibliotekene å fylle en slik rolle, 
fordrer andre lokaler. Og det krever noe 
av arkitektene. Man må lage kroker der 
folk kan gjemme seg.

Personale:
Å lage sosiale arrangement, det er 

et fag. Det er ikke det samme som å 

være bibliotekar, å være kunstner eller 
forfatter. Det er å være promotor, å 
være sirkusdirektør om du vil. Det kre-
ver faglighet og erfaring og ressurser 
å jobbe med arrangementer. Enten må 
bibliotekarutdanninga inneholde dette, 
eller så må dere hente inn andre. Man 
kan ikke forvente at man skal kunne 
lage arrangement, sånn uten videre, 
bare fordi man er utdannet bibliotekar. 

Ressurser: 
Det krever penger å lage arrange-

ment. Ikke forferdelig mye. Men vi 
bruker mer penger på ett onsdagsar-
rangement i Litteraturhuset enn Røa 
filial av Deichmanske bibliotek har på 
et helt år! 

Redaktørplakat:
Jeg tror bibliotekene i Norge trenger 

en redaktørplakat. Hvis biblioteket skal 
være en debattarena, i tillegg til det 
det allerede er, så må dere kreve re-
daksjonell frihet. Det kan ikke være slik 
at en kommunepolitiker kan legge seg 
opp i det som skjer på biblioteket. Jeg 
kan love dere at hvis arrangementene 
som går på Litteraturhuset i Oslo nå, 
hadde gått på Stavanger bibliotek da 
jeg satt i kommunestyret her i byen, 
hadde jeg banna og protestert mot at 
det kommunale biblioteket presenterer 
en kjent rasists nye bok! Og høyresida 

hadde protestert mot Israel-kritiske 
arrangement. Og da er vi sjakk matt. 
Skal det være debatt, må den være 
kontroversiell. Da må biblioteksjefen 
tørre. Og det kan ikke biblioteksjefen 
om kommunestyret skal diskutere alt 
du gjør. Dette er ikke et høyre-venstre 
spørsmål. Her er det spørsmål om å 
slå fast at biblioteket er ”hands off” 
for politikerne. 

Ut av rommet
Jeg tror biblioteket bør fri seg litt fra 

sitt eget fysiske rom. Det koster heller 
ikke så mye penger. Det er ikke noe i 
veien for at biblioteket i Mo i Rana har 
et arrangement på en kafe. Og sier at 
dette er Litteraturhuset i Mo i Rana nå, 
at det er biblioteket som arrangerer. 
I stedet for å si at du har forlatt bi-
blioteket, har du ekspandert og utvida 
biblioteket. Man kan ha med seg bøker 
fra samlinga, stille dem ut, ha med 
banner der det står Folkebiblioteket, 
som er der og da. Biblioteket trenger 
ikke være bygningen, men det er det 
du gjør. Formidlingen. Her går det linjer 
til bokbåten og bokbussene. 

Formidling og internett
Jeg er egentlig ikke så opptatt av 

internett. Jeg leser noe i bøker, noe på 
brett, noe på nett. Men likevel: Dere 
sitter på en unik kunnskap om brukerne 

[ BIBLIOTEKMØTET I STAVANGER ]

 

- Biblioteket må være en plass der det går an å lukke dører, der det går an å kose seg, sa Aslak 
Sira Myhre, og markerte – kanskje litt overraskende – at hans hjembys bibliotek på Sølvberget ikke 
fungerte for ham. Det var for høyt under taket og for mange vinduer. Ikke nok steder å kose seg, å ha 
en avskjermet prat med gode venner. (Foto: Erling Bergan)
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deres. Jeg vet ikke hva Datatilsynet sier 
til dette, men dere sitter på et arkiv 
med kunnskap over hva folk har lånt. 
Om dere hadde brukt Amazons modell, 
kunne dere anbefalt bøker til folk på 
nettet, akkurat som dere gjør fysisk til 
brukere som dere kjenner. 

Analyser og engasjement
Bortsett fra at han bomma litt på 

det siste punktet, om hva utlånssys-
temene i dag har lov til å oppbevare 
av kunnskap om lånerne, hadde Aslak 
Sira Myhre virkelig fyrt opp forsam-
linga. Man kunne ane et utbredt 
behov i forsamlinga for å reise seg 
og trampeklappe. Og det gjorde vi da 
han var ferdig. For det var mange som 
likte analysene hans. Det var mange 
som likte stilen og engasjementet. 

Samfunnsendringene blir 
avgjørende for bibliotekene

- Jeg tror biblioteket er viktig, og at 
det blir viktigere, sa han mot slutten. 

- Men de avgjørende endringene 
dere står overfor er altså ikke det 

digitale, men hva som skjer med det 
norske samfunnet. Og det norske 
samfunnet blir mer delt enn vi har 
vært vant til. Kulturelt fordi det blir 
flere språk, religioner, kulturer, histo-
rier enn vi har vært vant til. Og mer 
klassedelt, som ofte følger kultur og 
språk. Hvem bygger bibliotekene? Po-
lakker, baltere, russere. Hvem vasker 
gulvet på bibliotekene? Filippinere, 
vietnamesere, pakistanere, tyrkere. 
Hvem kjører trikkene og bussene i 
Oslo? Hvem jobber i barnehagene, i 
Oslo – og etter hvert i andre norske 
byer? Hvem har de lavest betalte job-
bene? Hvordan lever disse mennes-
kene livene sine? Hva slags utdanning 
har de? Vi er i ferd med å gjeninnføre 
tjenerskapet i Norge, analyserte Aslak 
Sira Myhre. 

En dannelsesarena for 
den nye underklassen

- I dette samfunnet skal biblioteket 
virke. I dette samfunnet blir biblioteket 
mer viktig, ikke mindre viktig. I dette 
samfunnet blir bibliotekets rolle som 

dannende, demokratisk, folkelig og 
vellykket institusjon mye mer sentral 
enn det var i min oppvekst. At jeg fikk 
tilgang til ”Ringenes herre” forandret 
ikke det norske samfunnet, jeg hadde 
fått tilgang til den likevel. Men at de 
som tilhører den nye norske arbeider-
underklassen, med andre historier 
enn dem fra Gudbrandsdalen, at de 
har tilbud og mulighet til å bruke 
biblioteket, at biblioteket blir en dan-
nelsesarena i dette samfunnet, det 
er helt sentralt. Det er deres jobb, og 
dere gjør den hver dag, dere burde 
være ”gysla” stolt av det, og jeg er 
kjempeglad for at dere gjør det, og 
jeg håper at dere kan ta med dere inn 
i de neste årene i hvert fall en ting: 
- Bibliotekene er ikke i krise, dere er 
ikke et problem. Dere er den mest 
vellykkete kulturinstitusjonen i Norge, 
avsluttet Aslak Sira Myhre. 

Det er krevende å være proff på å lage arrangement, også for folkebibliotek, minner Litteraturhusets leder Aslak Sira Myhre om. Her fra Stange biblio-
teks markering av Forskningsdagene i 2005. Deltakerne lagde flaskeraketter ute på idrettsplassen, DNA-strenger av seigmenn og her periskop med 
melkekartonger. (Foto: Erling Bergan)

[ BIBLIOTEKMØTET I STAVANGER ]
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Da mange av deltagerne på det 
73. norske bibliotekmøte i Stavanger 
2012 var på vei hjem, og de fleste 
utstillerne hadde rigget ned og dratt, 
kom den viktigste og beste debatten: 
Bibliotek NÅ – hva nå? Paneldelta-
gere: Mariann Schjeide, biblioteksjef 
Ålesund bibliotek; Erling Fossen, 
forfatter og samfunnsdebattant; Sølvi 
Tellefsen, rådgiver Insam. Det var etter 
min mening Erling Fossen som slapp 
katta ut av sekken med å fokusere på 
bibliotekenes økonomiske grunnlag. 
Han sa med tanke på folkebibliote-
kene at de store pengene er ikke på 
kulturbudsjettene, men på skole- og 
utdanningsbudsjettene.  Bibliotek-
sektoren må derfor mye sterkere inn 
på utdanningssektoren for å få tak i 
penger for å realisere store og gode 
mål for biblioteksektoren, og brukerne 
av denne. 

Kjepphestene
Kulturbudsjettene går kanskje 2 pro-

sent opp eller ned i året, og eventuell 
økningen blir spist opp av inflasjonen. 
Da kom raskt kjepphestene til bi-
bliotekarer galopperende. Bibliotekarer 
(med stort flertall kvinner)må bli tøffere 
i trynet. Dette er døde myter som for-
svant ut med det siste tusenårsskiftet, 
sammen med den tause 40-åring og 
menn med fotformsko. De finnes ikke 
lenger og har ikke gjort det på lang, 
lang tid. En annen kjepphest: Biblio-
tekarutdanningen må bli bedre, og da 
særlig praksisoppfølgingen. Dette har 
ikke noe med saken å gjøre, men er 
helt riktig. 

Pippi uten gullpenger?
Sykepleielærerne snakker om nær-

het til praksisfeltet. Siden jeg begynte 
på bibliotekarutdanningen i 1981, 
har trenden uavbrutt vært fjernhet til 
praksisfeltet. Ingen ting følges opp, og 
ansatte på praksisbibliotekene bruker 
2 minutter på en fredag til å skumlese 
en praksisrapport eller oppgave fra en 
student, det er hele tiden null kontakt 
med høgskolen. Her er det et enormt 
forbedringspotensial, men man må 
innrømme at det ligger i sakens natur 
at utdanningen alltid vil ligge 3-5 år 
etter virkeligheten i yrkeslivet. Men 
tilbake til det viktige: penger. Kvinnefri-
gjøringens hovedpunkt har alltid ligget 
i at økonomisk uavhengighet gir frihet, 
makt og handlingsrom. Og det er så 
riktig som det er formulert. 

Skaffe penger til sektoren 
Tenk deg Pippi, som er frisk, uredd, 

verdens sterkeste jente og mer enn 
det - uten gullpenger. Da ville sam-
funnet raskt tatt knekken på henne. 
Utdanningssektoren er sikkert ikke det 
eneste sted å hente penger til biblio-
tekene fra, men det mest påfallende 
kanskje. Så vi trenger bibliotekledere 

Tekst & foto:  Knut Hverven
       Spesialbibliotekar
           Lovisenberg diakonale høgskole

som kan skaffe penger til sektoren, og 
slutte å ri på gamle kjepphester. Aslak 
Sira Myhre som holdt innledningsfo-
redraget på bibliotekmøtet påpekte 
også at sektoren trenger penger for 
å realisere gode mål og planer. Ikke 
så mange penger sa han, men en 
del millioner. Det gjelder å kjenne sin 
besøkelsestid, og ta et lite blikk på 
bibliotekene i universitets- og høgsko-
lesektoren. Der flyter relativt mye pen-
ger til bibliotekformål og tilgrensende 
aktiviteter, selv om budsjettene også 
her svinger opp og ned av diverse 
politiske og andre grunner. 

Idealistisk verden
Penger er det av ofte pinlig å snakke 

om i en så idealistisk verden som 
biblioteksektoren, men for å realisere 
målene så må det til, og da kan det jo 
til og med hende at lønnsnivået blir 
bedre for bibliotekargruppen generelt, 
og ikke bare for Nasjonalbibliotekaren 
og andre topp jenter og gutter. 

Den viktigste og beste debatten under bi-
bliotekmøtet i Stavanger kom til slutt, ikke 
minst med at Erling Fossen fokuserte på 
bibliotekenes økonomiske grunnlag, hevder 
Knut Hverven. De andre paneldeltagerne var 
Mariann Schjeide og Sølvi Tellefsen. (Foto: 
Erling Bergan) 

[ BIBLIOTEKMØTET I STAVANGER ]
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Ingeborg Rygh Hjorthen (36) ble torsdag 
22. mars valgt til ny leder i Norsk biblio-
tekforening. Dermed skal hun lede inte-
resseorganisasjonen i hundreårsfeiringen 
i 2013. Hjorthen bor i Oslo, og er ansatt i 
NRK-biblioteket.

Ingeborg Rygh Hjorthen har vært leder av NBFs største 
lokalavdeling Oslo/Akershus siden 2005, og har allerede 
seks års erfaring fra hovedstyret i NBF. Både i lokalavdelingen 
og i hovedstyret har hun vært aktiv og engasjert. Hjorthen 
ble valgt med overveldende flertall på landsmøtet, og under-
strekte i sin tale hvor mye hun gledet seg til å komme i gang.

- Jeg kommer ikke inn i dette med én kampsak eller en 
agenda. Jeg skal gjøre mitt beste for å være et verktøy for 
å drive påvirkning. Politisk, faglig og ut til folk utenfor vår 
indre bibliotekkrets.

Som mangeårig ansatt i NRK har hun et spesielt blikk for 
nyheter, og vil være synlig i media fremover, heter det i en 
pressemelding fra NBF.

Ingeborg Rygh Hjorthen tar over etter Anette Kure, som 
har vært konstituert leder siden november, da Svein Arne 
Tinnesand gikk av i forbindelse med at han var på vei over 
til en jobb som stabsdirektør for bibliotekutvikling i Nasjo-
nalbiblioteket. 

Ingeborg Rygh Hjorthen 
er ny NBF-leder
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Kan bibliotek være åpne 
når vi ikke er der?
- Åpningstid utover den betjente vil ikke i seg selv undergrave bibliotekarrollen. 
Men modellen må ikke brukes som skalkeskjul for nedskjæringer. Og en eventuell 
utvikling av selvbetjente bibliotek bør skje på bibliotekfaglige premisser, skriver 
Veronicha Bergli i denne artikkelen, som bygger på foredraget hun holdt på se-
minaret ”Nye stemmer”, arrangert av Bibliotekarforbundet under Bibliotekmøtet i 
Stavanger forrige måned. Veronicha Angell Bergli er 27 år og avslutter bacheloren 
i bibliotek- og informasjonsvitenskap denne våren.

Først og fremst må jeg få takke for in-
vitasjonen. Det er en ære å bli invitert hit.

Bakgrunnen for at jeg ble invitert er en 
semesteroppgave i faget Bibliotekutvikling 
som Sindre Søreide og jeg skrev i høst. 
Temaet var bibliotek og åpningstider sett 
i lys av utviklingen i Danmark med såkalte 
åbne bibliotek. Vi ønsket å se på den dan-
ske modellen opp mot norske forhold og 
debatten som gikk om ubetjente bibliotek 
i Norge våren 2010.

Spørsmålene vi stilte oss var:
•	Hva har skjedd i Danmark?
•	Hvordan står det til i Norge?
•	Kan ubetjente bibliotek være med på 

å løse en av de mange utfordringene 
den norske folkebiblioteksektoren 
står ovenfor?

•	Vil et slikt tilbud i så fall være med 
på å skape et bedre bibliotektilbud?

Målet vårt var ikke å komme fram til en 
konklusjon, men heller løfte fram det vi 
mener er en viktig debatt. Jeg rekker ikke 
å gå i gjennom hele besvarelsen vår her, 
men skal forsøke å trekke ut det viktigste.

Først litt om Danmark.
Siden den første kommunereformen 

i 1970 har trenden i Danmark vært en 
sentralisering av bibliotektilbudet. I løpet 
av en femten års periode har nærmere 
annet hvert folkebibliotek blitt lagt ned. 
Da den siste kommunereformen kom i 
2007 akselererte denne utviklinga, ikke 

minst på grunn av den økonomiske krisa. 
Dette har tvunget de danske bibliotekene 
til å måtte tenke nytt.

Begrepet ”åbne bibliotek” blir i rap-
porten ”Folkebibliotek i vidensamfunnet” 
brukt for å understreke en idé om mer 
fleksibilitet med tanke på bibliotekrom 
og bibliotektilbud, så vel som integrering 
med andre typer institusjoner. I begrepet 
ligger både lange åpningstider, gjerne 
med differensiert betjening og innbydende 
lokaler. I dag blir begrepet først og fremst 
brukt som betegnelse på bibliotek som har 
åpent utenfor bibliotekarens arbeidstid.

Danmarks Bibliotekforening har åbne 
bibliotek som en av sine hovedsatsninger i 
DBs strategi 2011-2015. Også i rapporten 
”Folkebibliotek i vidensamfunet” er åbne 
bibliotek en av fem hovedområder som 
blir særlig vektlagt.

Silkeborg-bibliotekene 
var først ute

Silkeborg folkebibliotek tok over driften 
av Gjern kommunes bibliotek i 2004.

Med økonomisk støtte fra danske Biblio-
tek og Medier, og hjelp fra et firma, ble det 
utviklet et system hvor lånerens kort med 
en RFID-chip kunne brukes for å komme 
seg inn i biblioteket utenfor den betjente 
åpningstiden. Lånerens personaldata ble 
tilknyttet lånekortet og det ble satt opp 
overvåkningskameraer inne i biblioteket.

Det ble også satt opp en informasjons-
stand hvor man etter å ha satt inn kortet 
og trykket inn en pinkode, kunne få tilgang 
til blant annet egen lånestatus, egne re-
servasjoner og bibliotekets samling. Det 
ble også satt opp en hjelpestasjon som 

gjorde der mulig å ringe en bibliotekar på 
vakt via Skype.

I følge Mogens Larsen, bibliotekar ved 
Silkeborg-bibliotekene, har tilbakemeldin-
gene fra brukerne og lokalsamfunnet vært 
svært positive. Det nye åpningskonseptet 
har betydd mer fleksibilitet og åpenhet i 
møte med lokalsamfunnet, og innbyr til 
mer spontanitet for brukerne. 

I Gjern skjer mer enn 50 % av lånene 
innenfor den ubetjente åpningstiden. 
Antall lån generelt har gått opp i de biblio-
tekene som har innført konseptet.

Mogens Larsen peker også på at bi-
bliotekarene i de aktuelle bibliotekene 
har fått muligheten til å redefinere en del 
av arbeidsoppgavene sine, og at de i dag 
blant annet har mer tid til å arrangere 
diverse arrangementer ved biblioteket.

Udelt positivt?
Ved første øyekast kan det virke som om 

konseptet har vært udelt positivt. Dette 
gjelder både i bibliotekfaglige artikler, så 
vel som i media. I flere bibliotekfaglige 
artikler blir det fremhevet hvordan utlån 
og besøk har økt, og hvordan mye av 
dette skjer i den ubetjente åpningstiden. I 
”Åbne bibliotek – en dansk succeshistorie” 
fra 2011 kan man lese at konseptet nå 
innebefatter 67 folkebibliotek rundt om i 
landet. Også brukere som er intervjuet er 
udelt positive, den økte tilgjengeligheten 
og muligheten for spontane besøk blir 
trukket frem.

Går man derimot nærmere inn i noe 
av statistikken som blir presentert, vil 
man finne et bilde som ikke er så entydig 
positivt. 

Tekst:   Veronicha Bergli
           Bachelorstudent, 3. året.
           Bibliotek- og informasjonsvitenskap
           Høgskolen i Oslo og Akershus
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Avisa Information skriver i en artikkel 
om det tidligere nevnte Gjern bibliotek: 
”Det, Mogens Larsen kalder en service-
forbedring, dækker nemlig i realiteten over 
massive besparelser med nedlæggelser af 
biblioteker, færre bibliotekartimer og færre 
udlån til følge.”

Løfter man blikket til et nasjonalt nivå 
ser man at selv om den samlede åpnings-
tid i 2010 hadde steget med 20 %, hadde 
den samlede betjente åpningstiden falt 
med 4 %. 

Plaster på såret 
I følge Pernille Drost fra det danske Bi-

bliotekarforbundet er smertegrensen nådd 
for hvor mye man kan spare på biblioteks-
området. Om åbne bibliotek har hun uttalt: 
”Selvbetjening kan være et udmærket 
plaster på såret, men i virkeligheden 
er det et skalkeskjul for besparelser og 
nedskæringer på hele biblioteksområdet.” 

Spørsmålene som blir stilt fra de mer 
kritiske røstene er om det er snakk om et 
supplement i tilbudet til brukerne eller om 
det i realiteten er snakk om besparelser. 

Et annet spørsmål som stadig går igjen 

er om bibliotekarene er ferd med å under-
grave sin egen rolle. 

Det siste vil jeg komme litt tilbake til 
senere.

Hva med Norge?
Først litt tørre fakta: Undersøkelse om 

Bibliotekbruk fra 2006 viser når det pas-
ser befolkningen å besøke biblioteket. 
Der kommer det fram at et overveldende 
flertall foretrekker ettermiddag/kveldstid. 

Dette passer godt overens med mine 
egne erfaringer i forbindelse med et 
forskningsprosjekt jeg var med på. Der 
ble åpningstider trukket frem av både bru-
kere og ikke-brukere som viktig for bruk 
av biblioteket og for at biblioteket skulle 
oppleves som tilgjengelig. Dette kommer 
også frem i Bibliotekreform 2014.

Norge er et land bestående av mange 
små kommuner. Nesten 90% av Norges 
kommuner har færre enn 20.000 innbyg-
gere og her bor omtrent 44 % av Norges 
befolkning. I ABM-utviklings statistikk 
over folkebibliotek kommer det frem at 
gjennomsnittelig årsverk for disse kom-
munene ligger på 2,05 per bibliotek. I 

kommuner med 15-20 000 innbyggere 
ligger gjennomsnittelig årsverk på 5,9 og 
i kommuner med færre enn 1000 innbyg-
gere ligger gjennomsnittet på 0,6 årsverk. 
I Norge som helhet ligger gjennomsnittet 
på 4,3 årsverk.

Gjennomsnittlig antall åpningstider for 
alle avdelingsbibliotek i kommuner med 
færre enn 20 000 innbyggere ligger 
på 17,7 timer, hvorav 3,5 timer er etter 
klokka 17.00. For Norge som helhet er 
tallene 20,1 timer, hvorav 3,8 er etter 
klokka 17.00. 

Åpningstider avhengig 
av personalressurser

I dag er åpningstidene i norske folke-
bibliotek strekt tilknyttet og avhengige 
av personalressursene. Å utvide den 
betjente åpningstiden innenfor samme 
rammer som i dag vil de fleste steder være 
umulig. Det et problem mange steder at 
grunnbemanningen er for lav. Man kan 
ikke bare ansette flere heller, innenfor 
dagens økonomiske rammer. I 2008 
utgjorde personalkostnader 66 % av det 
totale driftregnskapet.

- I dag er åpningstidene i norske folkebibliotek strekt tilknyttet og avhengige av personalressursene. Å utvide den betjente åpningstiden innenfor 
samme rammer som i dag vil de fleste steder være umulig, skriver Veronicha Bergli i denne artikkelen om bibliotekarrollens møte med fenomenet selv-
betjente bibliotek. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)
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Normene fra 1987
Som et sammenligningsgrunnlag tok 

vi en titt på Statens Bibliotektilsyns ”Ret-
ningsgivende normer for åpningstider og 
personale i folkebibliotekene” fra 1987. 

Der blir det anbefalt at kommunens 
bibliotek, inkludert avdelingsbibliotek, 
aldri skal ha en grunnbemanning under 1 
årsverk. Utover det anbefaler de 1 årsverk 
per 1500 innbygger i kommunen. 

Dette betyr at en kommune med 15- 
20.000 innbyggere bør ha en bemanning 
på mellom 10 og 13,3 årsverk, hvorav 
bibliotekarutdannet personell bør utgjøre 
minst 50 %, fordelt på hovedbiblioteket 
og eventuelle avdelinger. (Statens biblio-
tektilsyn 1987). 

Landsgjennomsnittet i dag ligger som 
tidligere nevnt på 5,9 årsverk. Det er et 
enormt sprik. Nå skal man huske på at 
mye har skjedd både med bibliotekets 
tilbud og bibliotekarens arbeidsdag siden 
1987, sånn sett vil ikke tankegangen bak 
retningslinjene nødvendigvis være direkte 
overførbar til i dag. 

Det finnes bibliotek rundt om i landet 
som eksperimenterer rundt dette med å 
øke tilgjengligheten. Når man diskuterer 
og jobber med forskjellige løsninger er 
det viktig også å presisere forskjellen 
mellom det som blir kalt ubetjente eller 
selvbetjente bibliotek og et bibliotek som 
faktisk er ubemannet.  Det er viktig å 
tydeliggjøre hvilken jobb vi faktisk gjør.  
Å være bibliotekar er mye mer enn bare 
å stå i skranken.

Kundesamfunnet
Samfunnet vi lever i dag kan på mange 

måter kalles et kundesamfunn. I begrepet 
ligger det at vi stadig mer oppfatter oss 
selv som kunder i møte med det offent-
lige. Som kunde er det mye mer fokus på 
om tjenestene som blir levert oppfyller 
behovet vårt og det stilles helt andre 
krav til servicenivå. Dette må sees i sam-
menheng med den enorme mengden av 
både kommersielle og ikke-kommersielle 
tilbudet vi omgir oss med.

Odd Einar Dørum lanserte i 2002 fra 
Stortingets talerstol begrepet 7/11-men-
taliteten.

Med det mente han at det norske folk 
er blitt så vant til når som helst å kunne 
gå ut å kjøpe hva man måtte ønske til et 
hvert tidspunkt. Slike samfunnstrender 
og holdninger påvirker også biblioteket.

Ønsket om tilgjengelighet og økte åp-
ningstider blant politikere og brukere er i 

aller høyeste grad et sunnhetstegn. Det er 
selvfølgelig positivt at en vil gjøre bibliote-
kene mer tilgjengelig og eksperimenterer 
med mulige løsninger for å få dette til.

Det er likevel viktig å ha med seg at 
et ubetjent bibliotek kun tilbyr en del av 
bibliotektilbudet. Ubetjente bibliotek vil 
for eksempel ikke fullføre demokratias-
pektet av folkebibliotekloven fordi bruk 
av ubetjent bibliotek først og fremst 
fungerer bra for de ressurssterke som 
vet hva de vil ha. 

For noen som ikke vet konkret hva de 
trenger av stoff eller et barn som vil ha le-
sestund er denne løsningen helt uaktuell.

Biblioteksvagten og Biblioteksvar
Norske bibliotekmiljø har tradisjon for å 

se til Danmark. Også i denne saken. Jeg 
har hørt om flere bibliotekarer som har 
dratt til Danmark på studietur for å lære 
mer om åbne bibliotek. Tiltross for forskjel-
lene landene i mellom kan man absolutt 
lære av å se til Danmark, men med noen 
premisser i bunn. 

I Norge er det et ganske lite utviklet 
nettbasert bibliotektilbud i forhold til 
Danmark. Norges Biblioteksvar, som nå 
er vedtatt nedlagt, er kun åpent 29,5 
timer i uken.

I Danmark på den andre side holder 
Biblioteksvagten åpent 84 timer i uka, 
også på lørdager og søndager, så vel 
som til langt på kveld. I Danmark er en av 
begrunnelsene for at de vil ha ubetjente 
bibliotek, at de kan gi brukere fjernhjelp 
gjennom Biblioteksvagten i den perioden 
de ubetjente bibliotekene er åpne.

Det er også viktig å huske på at med 
ubetjent bibliotek i dette tilfelle menes ikke 
et bibliotek uten bibliotekarer. 

Et åpningstilbud utover bibliotekarens 
tilstedeværelse vil heller ikke være et 
fullverdig tilbud, men heller først og fremst 
et supplement for de ressurssterke. 

Selvbetjening som skalkeskjul
Modellen må ikke brukes som skalke-

skjul for nedskjæringer, og en eventuell 
utvikling av en eller flere norske model-
ler bør således skje på bibliotekfaglige 
premisser. 

Når den danske modellen er på sitt 
beste oppleves den som positiv av både 
brukerne og bibliotekarene tilknyttet 
biblioteket. 

Her blir det spennende å følge biblio-
tek i Norge, som for eksempel Dyrøy og 
Nesodden bibliotek, etter hvert som de får 

erfaringer med å ha åpningstid utover den 
betjente. Det blir også spennende og se 
i hvilken grad deres erfaringer vil få fart 
på og sette føringer for en bredere norsk 
debatt om emnet. 

For det er nødvendig med en debatt. 
Skal biblioteket kunne konkurrere med 
andre, både kommersielle og ikke-kom-
mersielle, så vel som å oppfylle ønskene 
i Bibliotekreform 2014, må en se etter 
nye løsninger.

På vei inn i arbeidslivet
Til slutt vil jeg si noen ord om det å 

være student på vei inn i arbeidslivet 
som bibliotekar, og dette med hvorvidt 
bibliotekaren er i ferd med å undergrave 
sin rolle.

Da jeg begynte på bibliotekarutdan-
nelsen ante jeg egentlig ikke hva utdan-
ninga gikk ut på og hvor spennende og 
omfattende LIS-feltet er. Noe av det jeg 
kanskje har lært mest av i løpet av de 
åra jeg har gått på høgskolen er når jeg 
har fått muligheten til å delta på diverse 
konferanser. 

Blant disse har BOBCATSSS vært den 
viktigste. (BOBCATSSS er en årlig konfe-
ranse arrangert av studenter ved en rekke 
europeiske universitet med bibliotek- og 
informasjonsvitenskap. Red.anm.) Høg-
skolen i Oslo og Akershus (HiOA) var i 
2011 medarrangør og jeg fikk dermed 
muligheten til å delta i gruppen som ar-
rangerte konferansen. Gjennom denne 
deltakelsen fikk jeg også muligheten til 
å delta på diverse andre arrangementer 
og konferanser både nasjonalt og inter-
nasjonalt gjennom de bekjentskap jeg 
knyttet underveis. 

Her har jeg møtt engasjerte, frustrerte, 
kunnskapsrike bibliotekarstudenter, bi-
bliotekarer og bibliotekansatte fra rundt 
om i Europa og resten av verden. Å høre 
hva de har å si, og å få diskutere fag, har 
virkelig vekket engasjementet mitt for 
bibliotek-feltet. Jeg har også lært utrolig 
mye av dem. 

Det er bare synd at jeg ofte har vært 
eneste student på mange av disse kon-
feransene, noe jeg også frykter at jeg er 
her på bibliotekmøtet i Stavanger.  Dette 
sier jeg som et spark i baken til HiOA og 
bibliotekmiljøet generelt. 

Viljen til å ta debatter
Jeg må også si at jeg synes det er 

snodig hvor lite engasjert det norske 
bibliotekmiljøet virker i forhold til det 
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engasjementet jeg har møtt andre steder. 
Det er synd at dette engasjementet jeg 
vet finnes der ute, bare synes på konfe-
ranser og i andre interne fora. 

Jeg vet jeg beveger meg ut på tynn 
is her, og dere må misforstå meg rett. 
Jeg vet at det finnes et tonn av bibliote-
karer og bibliotekansatte som er super 
engasjert i jobben sin og som gjør en 
god jobb. Engasjementet jeg etterlyser 
er viljen til å ta debatter, i det minste på 
biblioteknorgelista og aller helst opp og 
ut i offentligheten.

Datalagringsdirektivet
Ta datalagringsdirektivet. Da debatten 

raste i Norge var det nesten, med noen 
få unntak, helt tyst fra bibliotekarene. 
Ingen debatt, og ingen høringsuttalelse. 

Nå skal det sies at bibliotekene var 
unntatt i den norske varianten, men 
løfta man blikket over landegrensene ser 
man raskt at dette ikke er tilfelle i flere 
land. Man trenger ikke dra lenger enn til 

Danmark og deres terrorlovgivning. Selv 
NHO service hadde skrevet høringsut-
talelse, selv om også deres sektor i 
utgangspunktet var unntatt.

Biblioteksvar
Et annet eksempel er på noe som vir-

kelig burde skapt debatt er Biblioteksvar. 
Her går vi i motsatt retning av de andre 
nordiske landene. 

Hadde man fra før av vært flink til 
å markedsføre og skape blest om tje-
nesten ville kanskje ikke den vedtatte 
nedleggelsen gått upåakta hen blant 
brukere. Men etter hva jeg har hørt så 
har man ikke villet markedsføre tjenesten 
for mye på grunn av kapasiteten.

Om det stemmer, er det helt høl i hue. 
Hva er vel bedre enn at tjenesten hadde 
blitt så populær at man ble nødt til å øke 
kapasiteten? Det finnes vel ikke en bedre 
pengesøknad enn en populær tjeneste 
og litt mediediskusjon? 

Men at en sånn tjeneste kan vedtas 

nedlagt uten at biblioteknorge reagerer, 
det forstår jeg rett og slett ikke.

Biblioteklova
Den siste saken jeg har lyst til å trekke 

fram er forslaget til nye biblioteklov. Også 
der har det, med noen få hederlige unn-
tak, vært helt tyst. 

Det som derimot stadig vekk vekker et 
stort engasjement blant bibliotekarer er 
når noen har brukt stereotypien på bi-
bliotekarer i en eller annen sammenheng. 

Undergrave bibliotekarrollen?
Jeg tror ikke en åpningstid utover den 

betjente i seg selv vil undergrave bibliote-
karrollen, i hvert fall ikke om man har med 
seg punktene jeg skisserte opp tidligere. 

Er det noe jeg derimot tror kan under-
grave bibliotekarrollen, så det er at vi er 
så dårlige på å kommunisere ut, uten 
å være snurte, at vi er noe mer enn en 
stereotypi. 

Veronicha Bergli synes det er snodig hvor lite engasjert det norske bibliotekmiljøet virker. - Det er synd at engasjementet jeg vet finnes der ute, bare 
synes på konferanser og i andre interne fora, sier Veronicha, som etterlyser viljen til å ta debatter, ikke minst  ut i offentligheten. (Foto: Erling Bergan)
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Diskriminering 
av røykere

SPØRSMÅL:
Jeg er på utkikk etter en ny jobb. 

I den forbindelse ser jeg at flere 
arbeidsgivere skriver at de ikke 
ønsker søkere som røyker. Er dette 
diskriminering?

SVAR:
I følge diskrimineringslovverket 

er det ikke ulovlig, verken å legge 
negativ vekt på røyking eller  å 
unnlate å ansette røykere. Bak-
grunnen er at lovgiver ikke mener 
det har vært nødvendig å verne 
røykere mot diskriminering. Om-
budet kan derfor ikke håndheve 
forskjellsbehandling mot røykere. 

Ved ansettelser bestemmer 
arbeidsgiveren i utgangspunk-
tet hvilke kandidater de vil ha. 
Denne styringsretten defineres 
som regel som «arbeidsgiverens 
rett til å lede, fordele og kontrol-
lere arbeidet, samt retten til å 

inngå «arbeidsavtaler og bringe 
dem til opphør”. Arbeidsgiverens 
styringsrett begrenses imidlertid 
blant annet av diskrimineringslov-
givningen

Det er forbudt å diskriminere på 
grunn av kjønn, etnisitet, språk, 
religion og livssyn, nedsatt funk-
sjonsevne, alder, politisk syn, 
medlemskap i arbeidstakerorga-
nisasjon (og ikke-medlemskap) 
og seksuell orientering ved anset-
telser.  

Arbeidsgiver bør spørre seg om 
det virkelig er saklig å legge vekt 
på røyking ved ansettelse. I juridisk 
teori er lagt til grunn et alminnelig 
saklighetsprinsipp i arbeidsretten. 
Saklighetsprinsippet begrenser 
også arbeidsgiverens styringsrett. 
Det finnes imidlertid ikke avgjørel-
ser om det er å anse som usaklig 
å legge vekt på arbeidssøkers 
røykevaner. Mest sannsynligvis 

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

vil heller ikke saklighetsprinsippet 
medføre at det vil være forbudt 
å legge vekt på røykevaner ved 
ansettelse.

Det vil være et skille mellom 
den som utlyser stillingen er en 
offentlig eller privat virksom-
het. Bakgrunnen er at offentlige 
arbeidsgivere er bundet av det 
ulovfestede kvalifikasjonsprinsip-
pet. Det vil si at en offentlig ar-
beidsgiver skal ansette den som 
er best kvalifisert for den aktuelle 
stillingen. Om en offentlig arbeids-
giver har adgang til å legge vekt 
på røykevanene til arbeidssøkerne, 
kan derfor diskuteres.  

Private virksomheter er ikke 
bundet av kvalifikasjonsprinsippet. 

Mange har reagert på at ombu-
det ikke kan behandle forskjellsbe-
handling av røykere. Håper dette 
innlegget har avklart hvorfor vi 
ikke kan gjøre dette. Selv om vi 
ikke kan behandle spørsmålet, så 
betyr ikke det at vi mener det er 
fornuftig av arbeidsgivere å for-
skjellsbehandle røykere.

  

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
PASKE

l

HA EN RIKTIG
23. april feirer viVERDENS BOKDAG!

Sett fokus på merkedager med 
materiell fra Bibclick!

22. april - Jordens Dag

V Å R !

TULLEBIBL
IOTEKET

www.bibclick.no

Last ned ferdig materiell 
eller lag selv. Nye og enklere 
maler er lansert nå!
Prøv gratis i én måned!

   14. a
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erdagen!



•  Helautomatisk – la maskinen gjøre jobben
•  Miljøvennlig – du reparerer, i stedet for å kaste
•  Effektiv – reparerer opp til 100 skiver om gangen
•  Bruk dagen mer effektivt – mens maskinen arbeider for deg
•  Brukervennlig – legg skivene på søylen, og maskinen gjør resten
•  Maskinen er raskt tjent inn – frigjør medarbeiderne til annet arbeide
•  Reparerer alle typer skiver – spill, lydbøker, DVD og CD, inkl. Blue Ray
•  Penger spares – du slipper å sette av så mye penger til nykjøp når skivene blir reparert
•  Billig i drift – hver reparasjon koster kr 3,37. Hva koster en ny lydbok eller et nytt spilll?

 – mens maskinen arbeider for deg
 – legg skivene på søylen, og maskinen gjør resten

 – frigjør medarbeiderne til annet arbeide
– spill, lydbøker, DVD og CD, inkl. Blue Ray

 – du slipper å sette av så mye penger til nykjøp når skivene blir reparert

 – mens maskinen arbeider for deg
 – legg skivene på søylen, og maskinen gjør resten

 – frigjør medarbeiderne til annet arbeide
– spill, lydbøker, DVD og CD, inkl. Blue Ray
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Hovedkatalogen for bibliotek, arkiv og museum

BIBLIOTEKUTSTYR
– Alt du trenger

– Vi designer ditt nye bibliotek

–Navnet på god service

Selvbetjeningsautomater

Scannere

Rekvisita og utstyr

– fremtidens bibliotek

Ergonomiprodukter

Rullearkiv

Belysning

Innredningshjelp

Reparasjonsmaskiner for CD/DVD

Synsprodukter

Møbler

Mikrofi lm

Lyttestasjoner

Alt du trenger – til en rimelig pris...

Postboks 9102, 3036 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55
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Bestill Hovedkatalogen!
– Alt til biblioteket

FØR ETTER

Roboto Helautomatisk 
DVD/CD Reparasjonsmaskin
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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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Det er kanskje ikke så overraskende 
at jeg setter denne ferdigheten høyt, 
med tanke på at jeg er en lesefantast 
som aldri får lest nok. Men jeg syns jeg 
kan begrunne det ganske godt. Så fremt 
man ikke har dysleksi, legger man nok 
ikke merke til alle de gangene man leser 
i løpet av en vanlig dag.  Alt fra veiskilt 
til underteksten på filmen, fra en blogg 
til en kontrakt. Det finnes vel snart ingen 
yrker igjen hvor man ikke har behov for å 
lese, er du elektriker eller snekker er det 
fortsatt papirer du må lese for å få gjort 
jobben ordentlig. Ønsker du å søke jobb 
må du jo kunne lese søknaden. Og er 
du arbeidsledig og trenger hjelp av NAV, 
da må du i hvert fall ha leseferdigheten 
i orden! 

Slik samfunnet er i dag, og det er intet 
som tyder på at ting vil endre seg, blir 
flere og flere ting flyttet fra den fysiske 
verden og ut på internett.  Selv om det 
mange steder er mulig å finne et video-
klipp som forklarer deg det du trenger, 
er det mange flere steder du må lese 
gjennom avsnitt etter avsnitt for å finne 
informasjonen du vil ha.

Det er jo ikke rart at jeg syns bibliote-

Leseferdigheter

karer har en av de viktigste jobbene i dag! 
Vi hjelper alle vi kan med å finne gleden i 
å lese, finne boken som er med på å øke 
lesegleden i stedet for å ta knekken på 
den. Barnebibliotekarene har en viktig 
rolle her, men den viktigste jobben har 
skolebibliotekaren! På mange skoler er 
jo skolebiblioteket det stedet elevene blir 
sendt for å finne bøker, og da er det jo så 
viktig med en person som vet hva han/
hun driver med! Så hvorfor i alle dager 
finnes det nesten ikke skolebibliotekarer 
i Norge? Er det behov for å kutte i bud-
sjettet på en skole, så er det som oftest 
skolebiblioteket den lidende parten. Timer 
blir kuttet, personalressurser blir kuttet, 
bokinnkjøp blir kuttet. 

Så vidt jeg har forstått (og jeg syns 
jo virkelig det høres logisk ut) er det en 
stor sammenheng mellom leseferdigheter 
og tilgangen til lesestoff. Det er ikke alle 
familier som har mange bøker, eller har 
interessen for lesing og litteratur. Det er 
heller ikke alle familier som ser poenget 
med å gå på biblioteket, tiden strekker 
jo så vidt til fra før av! Å ha tilgang til et 
godt skolebibliotek og en kunnskapsrik 
skolebibliotekar kan derfor gjøre mye for 
leseferdighetene. 
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Står det dårlig til med skolebibliotekene 
på barneskolene, har jeg en følelse av at 
det er enda verre på ungdomsskolene! 
Det kan virke som at man tenker at 
ungene har hatt hele barneskolen på å 
lære seg å lese, så på ungdomsskolen kan 
vi blåse i det! Greia er jo det at lesing er 
en ferdighet som alle andre, man trenger 
øvelse! Videre er det en ferdighet som blir 
bygget på, all ny lærdom bygger på det 
man allerede kan. Det er ikke lett å skulle 
lese en stor matematikkoppgave når det 
siste man leste var ”Otto Monster vil også 
bli syk” i 4. klasse. 

Kort sagt, lesing er viktigere enn mange 
skulle tro. Det vil heller ikke bli mindre vik-
tig, siden det er begrenset hvor mye man 
kan forklare med tegninger av strekmenn! 
Så skjenk en tanke til de skolebiblioteka-
rene som er spredt over vårt ganske land, 
og kryss fingrene for at de som sitter på 
pengesekkene får opp øynene for hvor 
viktige skolebibliotekene er! 

[ SKOLEBIBLIOTEK OG LESING ]

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

Kan du fortelle meg hva en av de viktigste ferdighetene man må ha i dag? 
Både i jobbsammenheng og privat? Det er nok flere som vil være uenige 
med meg, men slik jeg ser det er lesing en av de aller viktigste 
ferdighetene man må ha. 
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Dette lover ganske godt
Styrket formålsparagraf. Fortsatt krav om bibliotek i alle kommuner. Fortsatt krav om fagut-
dannet biblioteksjef. Fylkesbibliotek som egen institusjon faller. Lovpålagt samarbeid mel-
lom folke- og skolebibliotek faller. Alt i alt er forslaget til ny biblioteklov positiv lesing, men 
med noen negative sider.

Kulturdepartementet sendte 13. mars 
ut forslag om endringer i folkebibliotek-
lova på høring. Forslaget er i hovedsak 
en oppfølging av stortingsmeldinga om 
bibliotek fra 2009. Høringsfrist er satt 
til 8. juni 2012.

Bibliotekarforbundet er en av over 
500 høringsinstanser. Men vi bør regne 
med å bli lyttet spesielt til av departe-
mentet, gitt vår sentrale rolle på feltet. 
Uansett inneholder lovforslaget noen 
svært viktige reguleringer av bibliotek-
virksomheten i Norge, og det er derfor 
av stor betydning hva BF mener i saken. 

Allerede dagen etter at høringsfor-
slaget var lagt ut på departementets 
nettside, gikk BFs forbundsleder ut på 
postlista med følgende tekst:

”Bibliotekarforbundet er fornøyd med 
at lovens krav til bibliotekfaglig kompe-
tanse for biblioteksjefer i kommunene 
styrkes i departementets forslag til ny 
biblioteklov som nå er lagt ut på høring. 
Det er også positivt at kravet i § 4 om 
at kommunene skal ha et folkebibliotek 
blir stående. En utvidelse av formålspa-
ragrafen til også å omhandle aktiv for-
midling, samt tillegg om biblioteket som 
møteplass og offentlig arena for debatt 
er en god tilpasning til virkeligheten i 
bibliotekene, og en tydeliggjøring av 
noen av bibliotekenes viktigste funksjo-
ner i lokalsamfunnene. Fylkeskommunen 
foreslås fremdeles å ha bibliotekansvar 
på regionalt nivå, men uten pålegg om 
å ha et eget fylkesbibliotek. Dette var 
forventet, men vi må se nærmere på om 
formuleringene her er gode nok. Det bør 
også diskuteres at samarbeidet mellom 
skole- og folkebibliotek på kommunalt 
nivå foreslås fjernet fra loven.

Alt i alt ser vi ved første gangs raske 

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør 

gjennomlesning mye godt i lovforslaget 
fra departementet. 

Nå skal forslaget leses med lupe hos 
oss, og vi vil komme tilbake både til bi-
bliotekmiljøet og til departementet med 
mer utfyllende innspill.” 

Dette viser hvor de viktigste poen-
gene i høringsnotatet ligger.

Bakgrunn
Norge hadde en stor bibliotekreform 

i 1902, den gang uten lov. Vi fikk den 
første bibliotekloven i 1935, og en ny 
biblioteklov i 1972. Dagens biblioteklov 
ble vedtatt i 1985, med siste revisjon 
i 2003. 

Dagens lov har følgende hovedele-
menter:

•	Målsetting (§ 1)
•	Virkeområde (§ 2) 
•	Felles regler (§ 3) 
•	Pålegg om eksistens (§ 4 og 8)
•	Kvalifikasjonskrav  (§ 5 og 8) 
•	Samarbeid med skoler (§ 6) 
•	Fylkesbibliotekenes oppgaver (§ 9)
•	Fylkesbibliotekenes veilednings- 

tjenester (§ 10)
•	Fylkesbibliotekenes bistand til  

staten (§ 11)
•	Særlige statstilskudd (§ 14)

Det er hjemlet forskrifter i paragra-
fene 3 (statistikk) og 5 og 8 (kvalifika-
sjonskrav og dispensjonsordning). 

Kampen i 2002-2003
Dagens folkebiblioteklov ble revidert 

i 2003, etter en opphetet kamp om 
biblioteklova høsten 2002. 

D a v æ r e n d e  k u l t u r m i n i s -
ter Valgerd Svarstad Haugland la 
fram lovendringsforslag som i ho-
vedsak gjaldt følgende punk ter: 

•	I stedet for å pålegge kommunene å 

ha folkebibliotek ville man pålegge 
dem å yte folkebibliotektjenester, 
for å legge til rette for mer fleksible 
organisatoriske løsninger.

•	Forslaget ville fjerne kravet om et fyl-
kesbibliotek i hvert fylke og kravet om 
at fylkesbiblioteket skal være knytta 
til et folkebibliotek.

•	Lovpålegget om at fylkesbibliotekene 
skal ha ansvaret for fjernlånsvirk-
somheten ble foreslått opphevet 
sammen med pålegget om å ha en 
felles plan for å skaffe og oppbevare 
litteratur og bestemmelsen om at 
fylkesbibliotekene kan drive mobil 
bibliotektjeneste.

•	Lovpålegget om at hver kommune og 
fylkeskommune skal ha fagutdanna 
biblioteksjef og fylkesbiblioteksjef ble 
foreslått fjernet som en oppfølging 
av prinsippene i oppgavefordelings-
meldinga.

•	Henvisninga til Statens bibliotektilsyn 
ble foreslått fjerna.

Medieoppmerksomheten rundt saken 
ble merkbar. Det ble mobilisert i mange 
leire. BF-leder Monica Deildok hadde 
helside i Dagbladet med ”Snikmordet 
på folkebibliotekene” i november. Biblio-
tekstudentene mobiliserte. I desember 
marsjerte 500 bibliotekarer, bibliotek-
studenter, forfattere, forlagsfolk m.m. 
opp Karl Johan med fakler og slagord 
som ”La biblioteklova leve!”. Valgerd 
Svarstad Haugland ble sur, gjorde re-
trett og lova ble stående med ganske 
små endringer. 

Utredning i 2006
I 2006 kom utredninga ”Bibliotek 

2014”, der ett av de foreslåtte tiltakene 
er: ”Endre dagens biblioteklovgivning 
for å sikre samarbeidet i et nasjonalt 
biblioteknettverk”, dette for å innlemme 
alle offentlige bibliotek i det som ble 
omtalt som ”Norgesbiblioteket”. Forut 

[ BIBLIOTEKLOVA PÅ HØRING ]
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for dette lå Ragnar Audunsons rapport 
til ABM-utvikling i 2004: ”Sømløs biblio-
teklov for sømløse bibliotektjenester?”, 
om det samme tema. 

Utredninga hadde også en presen-
tasjon av biblioteklovgiving i andre 
nordiske land, samt Nederland og 
England. Spesielt Finland var et mulig 
sammenligningsgrunnlag, siden deres 
biblioteksatsing og bibliotekbruk ligger 
så høyt. Om personale sier den finske 
bibliotekloven at folkebibliotekene skal 
ha tilstrekkelig mange ansatte for å 
realisere bibliotek- og informasjons-
tjenestene. Forskriftene til loven stiller 
krav til utdanning i bibliotek- og infor-
masjonsfag til biblioteksjefen og til to 
tredjedeler av det samlede personalet.

Stortingsmelding i 2009
Så kom daværende kulturminister 

Trond Giske med den etterfølgende 
stortingsmeldinga om bibliotek i 2009. 
Da den ble lansert, var det klart at for 
ham var det utenkelig å beholde dagens 
biblioteklov uendret. 

- I meldinga varsles det ikke noen 
endring i kompetansekravet om fagut-
danna biblioteksjef. Og dispensasjons-
ordninga videreføres for så vidt, sa 
Giske på pressekonferansen da mel-
dinga ble presentert. Ha sa også: - Men 
vi skal starte et lovarbeid som vil drøfte 
dette mer i detalj. Så konklusjonen er 
for så vidt åpen, fordi dette stiller vi 
spørsmål om hvordan vi skal løse. Det 
er i hvert fall helt klart at slik situasjonen 
er i dag, så er kravet om fagutdanna 
biblioteksjef egentlig – hva skal vi kalle 
det – det er egentlig blår i øynene på 
folk, for det er ikke realiteten i et stort 
antall kommuner i Norge i dag. 

Dermed hadde Giske signalisert at 
en eller annen endring måtte komme i 
§ 5. På spørsmål fra Bibliotekaren den 
gang, svarte kulturministeren at en ny 
proposisjon om endring i biblioteklova 
ikke ville komme før etter valget høsten 
2009. – Men arbeidet i departementet 
vil starte umiddelbart, sa han. 

Den vanskelige paragraf 5
I stortingsmeldinga lanseres fire alter-

nativ til endringer i paragrafen om kompe-
tansekrav til kommunale biblioteksjefer: 

1. Fjerne § 5. Erstatte den med krav 
om at kommunen må sørge for 
relevant kompetanse for å gi gode 

bibliotektjenester til brukerne.
2.  Holde på § 5. Men fjerne den mid-

lertidige dispensasjonsordninga, og 
i stedet gi fast dispensasjon ved 
tilsetting. 

3. Holde på § 5. Men fjerne dispensa-
sjonsordninga helt.

4. Omdefinere kompetansekravet i § 
5 og fjerne dispensasjonsordninga. 
Stille krav til bibliotekfaglig kompe-
tanse i organisasjonen, men ikke 
knytte kravet til biblioteksjefen.

De ulike alternativene hadde ulike 
konsekvenser. Både 1 og 2 kunne føre 
til at bibliotekarers arbeidsmarked blir 
tøffere, ved at konkurransen om biblio-
teksjefjobbene blir åpnere. Både 3 og 
4 kunne gi en lov som spiller opp til en 
konsolideringsprosess basert på stat-
lige stimuleringsmidler.

Statistikk angående fagutdanna sjef
Blår i øynene, sa Giske. Dette tydet 

på at departementet var lite lystne på 
å videreføre § 5 uendret. 

Men hvordan har så fordelingen 
av fagutdannet biblioteksjef i norsk 
kommuner utviklet seg siden 1985? 
I utredninga ”Bibliotek i Norge” (NOU 
1991:14) går det fram at 183 kommuner 
hadde fagutdannet biblioteksjef i 1985. 
Dette var 43 % av norske kommuner. 
Tre år senere i 1988 var tallet steget til 

224 kommuner, det vil si 52 % av kom-
munene. I 2004 var det 287 kommuner 
med fagutdannet sjef, det vil si 67 % 
av kommunene. Og i 2007 var det 304 
kommuner med fagutdanna sjef, som er 
71 % av kommunene. 

Stortingsmeldinga skrev at ”Talet på 
kommunar med fagutdanna biblioteksjef 
dei siste ti åra har variert mellom 60 og 
70 prosent”. Men det er riktigere å si 
at det har vært en vesentlig økning fra 
1985 til i dag. 

Stortingsmeldinga forteller også at 90 
% av Norges befolkning bodde i kom-
muner med fagutdanna sjef i 2007. I 
tillegg kom de 4 % av befolkningen som 
bodde i Tromsø, Drammen og Bodø, 
som hadde den ”alternative” dispensa-
sjonsadgangen, for store bibliotek med 
tilstrekkelig biblitoekfaglig kompetanse 
i personalet.

Momentene BF la vekt på 
i lobbyeringa i fjor

Kulturdepartementet varslet i fjor vår 
at de arbeidet med forslag til endringer 
i folkebiblioteklova. De nedsatte en 
arbeidsgruppe med representanter fra 
Nasjonalbiblioteket og Kulturdeparte-
mentet. Og de gjennomførte samtaler 
med sentrale aktører. BF-leder Monica 
Deildok var invitert til departementet 
20. mai 2011, og forbundsstyret drøftet 
på forhånd hvordan hun skulle innrette 

Da Valgerd Svarstad Haugland som daværende kulturminister prøvde å svekke biblioteklova i 2002, 
gikk bibliotekfolket med sine forbundsfeller med fakler opp Karl Johan til forsvar for folkebibliotekene. 
Vår nåværende kulturminister Anniken Huitfeldt ser ut til å ha gjort en vesentlig bedre jobb med sine 
endringsforslag. Hun får neppe noe fakkeltog mot seg. (Foto fra 2002-demonstrasjonen: Erling Bergan)

[ BIBLIOTEKLOVA PÅ HØRING ]
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lobbyeringa. De la vekt på målset-
tingsparagrafen, pålegg om bibliotek 
i alle kommuner, kvalifikasjonskrav til 
biblioteksjef, dispensasjons-forskriften 
og fylkesbibliotekene. Disse forberedel-
sene resulterte i et kort notat som BF-
lederen leverte til departementet i sitt 
møte med dem i mai i fjor. Det var BFs 
siste direkte innspill til departementets 
lovarbeid:

Revisjon av Lov om folkebibliotek

Bibliotekarforbundets momenter 

Målsetting 
Paragraf 1 er et svært viktig funda-

ment for folkebibliotekvirksomheten i 
Norge. Her slås det fast at folkebiblio-
tekene skal:
•	Fremme opplysning, utdanning og 

kultur. (Må også ses i lys av grunn-
lovens paragraf 100, siste ledd: ”Det 
paaligger Statens Myndigheder at 
lægge Forholdene til Rette for en 
aaben og oplyst offentlig Samtale.”

•	Formidle bøker og annet materiale, 
og informasjon. (Må tolkes utvetydig 
som å inkludere digitale medier, også 
ebøker)

•	Tilby dette gratis, og til alle som 
bor i landet. (Stadig viktigere for å 
inkludere nye grupper i samfunnet 
inn i landets kultur og offentlighet.)

•	Legge vekt på kvalitet, allsidighet og 
aktualitet. (Folkebibliotekene skal gi 
lokalsamfunn en merverdi, ikke en 
lagerplass) 

•	Være ledd i nasjonalt biblioteksys-
tem. (Ingen kommuner kan melde 
seg ut av et kostnadseffektivt og 
smidig samarbeid)

Bibliotek i alle kommuner 
Paragraf 4 sikrer at alle innbyggere 

i landet finner folkebibliotek i sin kom-
mune. Men så lenge folkebibliotek 
følger målsettingen i paragraf 1, kan 
de for øvrig organisere og legge opp 
folkebibliotektilbudet slik de vil. 

Kompetanse
Bibliotekdrift er mangslungen og 

krevende, ikke minst i en flerkulturell 
og digital tid som vi lever i. Folkebi-
bliotek må ledes av personer med 
faglig forståelse for virksomheten, 
ellers kan tilbudet bli kraftig forrin-
get. Paragraf 5 bidrar i sterk grad 
til å hindre at forenklede fordommer 
om bibliotekarers arbeid legges til 
grunn ved ansettelser av personale i 
folkebibliotek. Vedlagte graf viser en 
tydelig effekt av denne lovbestem-
melsen, siden nåværende lov ble 
vedtatt i 1985. Hvordan spredningen 
av kvalifisert personale i folkebiblio-
tekene hadde vært uten nåværende 
paragraf 5, foreligger ingen analyser 
av. Men det er rimelig å tro at et stort 
antall kommuner da hadde vært uten 
bibliotekfaglig personale. 

At det er pålegg om å lyse ut etter 
fagutdannet biblioteksjef, betyr ikke 
nødvendigvis at slike søkere melder 
seg i alle kommuner. Dispensasjons-
ordningene som skal håndtere slike 
situasjoner kan gjerne gjøres bedre. 
Erfaringene med den andre dispen-
sasjonsadgangen, i forskrif tenes 
paragraf 4, som kom inn i 2003, bør 
evalueres for å se om intensjonene er 
ivaretatt i de kommunene der denne 
adgangen er brukt. En slik evaluering 

kan kanskje også aktualisere gode 
alternativer for å sikre bibliotekfaglig 
kompetanse for et samlet personale i 
hvert folkebibliotek, slik vi finner i f.eks. 
finsk lovgiving. 

Fylkesbibliotek
Fylkesbibliotekene spiller en avgjø-

rende rolle som mellomledd mellom fol-
kebibliotekene og Nasjonalbiblioteket, 
som allerede har innlemmet dem i sine 
styrings- og samhandlingsopplegg for 
sektoren. I et land med svært mange 
og små kommuner, er fylkesbibliote-
kene også svært viktige for å styrke 
og utfylle folkebibliotekvirksomheten 
lokalt. Dette gjelder råd, veiledning og 
kompetanseheving, men også ope-
rative oppgaver der enkeltkommuner 
ikke hver for seg har kraft til å ta de 
nødvendige operative løft, eksempelvis 
mobil bibliotektjeneste eller transport-
ordninger. 

Dette tilsier at lovens pålegg om 
fylkesbibliotek må beholdes. Virksom-
hetens karakter gjør det også viktig å 
beholde kravet om en bibliotekfaglig 
kompetent ledelse av fylkesbibliotek. 

Sammen med notatet fulgte en meget 
viktig graf, som viste en stigende andel 
norske kommuner med fagutdanna bi-
blioteksjef etter paragraf 5, i perioden 
1983-2009. Grafen er gjengitt nederst 
på siden her. 

Forslaget fra departementet nå
I høringsnotatet som har kommet fra 

Kulturdepartementet nå, blir følgende 
punkter behandlet: 

•	Harmonisering av lovbestemmelser 
for folkebibliotek og UH-bibliotek

•	Justeringer i formålsparagrafen
•	Organisering og drift av bibliotek-

tjenester
•	Kompetansekravet i folkebibliotek-

loven § 5
•	Fylkesbibliotek – folkebibliotekloven 

kap. III
•	Lovtekniske endringer

Departementets forslag under hvert 
av disse punktene er i kortform slik:

Harmonisering av lovbestemmelser 
for folkebibliotek og UH-bibliotek

De har for lengst forlatt ideen om fel-
les biblioteklov. De har nå også avvist  
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å gjøre endringer for å harmonisere 
regelverkene for folkebiblioteksektoren 
og UH-sektoren.

Justeringer i formålsparagrafen
Departementet vil ha inn biblioteke-

nes formidlingsansvar og møteplass-
funksjon, og sikre at formålsparagrafen 
er teknologinøytral. Det foreslås et 
utmerket tillegg i formålsparagra-
fen: ”Folkebibliotekene skal være 
en møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt.” Og dermed styr-
kes bibliotekets rolle for å oppfylle 
grunnlovens paragraf 100, siste ledd: 
”Det paaligger Statens Myndigheder 
at lægge Forholdene til Rette for en 
aaben og oplyst offentlig Samtale.” 
Dette er viktig!

Organisering og drift 
av bibliotektjenester

De sier i notatet: ”Det er viktig at 
loven sikrer kommunen frihet til å 
organisere sine bibliotektjenester på 
den mest hensiktsmessige måten.” 
Samtidig foreslår de utvetydig fortsatt 
lovfestet at alle kommuner skal ha et 
folkebibliotek. 

De har også foreslått å fjerne unn-
taksmuligheten for forsøksvirksomhet.

Kompetansekravet i 
folkebibliotekloven § 5

Her har departementet åpenbart lyt-
tet til Bibliotekarforbundet! De legger 

vekt på økningen over tid i andelen 
kommuner med fagutdanna sjef, og 
skriver: ”Det er grunn til å tro at lov-
bestemmelsen har vært medvirkende 
til økningen.” De presenterer to alter-
native endringsforslag til paragraf 5:  

Alternativ 1: Beholde kompetansekra-
vet, fjerne dispensasjonsadgangen. 
•	Konsekvens for de store biblio-

tekene? Vel, her sier de: ”Depar-
tementet foreslår imidlertid å 
beholde dispensasjonsadgangen i 
særlige tilfeller til kommuner med 
godt utbygd bibliotektjeneste og 
bred bibliotekfaglig kompetanse, 
i henhold til forskriften § 4.” Altså 
en fortsettelse av Bodø/Tromsø-
problematikken.

•	Konsekvens for de små biblio-
tekene? Vel, her sier de: ”De-
partementet ønsker med dette å 
oppnå en mer offensiv holdning 
i kommunene, med hensyn til 
å oppfylle kravet. Dersom det 
ved utlysning ikke melder seg 
kvalifisert søker, må kommunen 
finne alternative løsninger for å 
oppfylle kravet, som for eksem-
pel forpliktende interkommunale 
samarbeidsløsninger om drift av 
folkebiblioteket.”

 
Alternativ 2: Fjerne kompetanse-
kravet, fastsette funksjonskrav i 
forskriften. 

Departementet anbefaler alternativ 1. 
De skriver om dette: ”Departementet 
mener at bibliotekfaglig kompetanse i 
folkebibliotekene er grunnleggende for 
å sikre gode bibliotektjenester. På denne 
bakgrunn anbefaler vi at man holder 
på kompetansekravet, jf. alternativ 1. 
Den generelle dispensasjonsordningen 
foreslås fjernet. Folkebibliotek med bred 
bibliotekfaglig kompetanse i personalet vil 
fortsatt kunne ansette bibliotekleder uten 
krav om formell bibliotekfaglig utdanning, 
jf. forskriften § 4.

Her er altså departementets primær-
forslag godt, sett med BFs øyne. Men 
det er urovekkende at de legger fram et 
sekundærforslag også. Det må forven-
tes at høringssvarene vil spille en stor 
rolle i om alternativ 1 står fast etter at 
høringsrunden har gått. Og vi må regne 
med at det blir en like viktig kamp og 
oppmerksomhet om praktiseringa av 
denne paragrafen, som nå.

 
Fylkesbibliotek – lovens kap. III

Her har departementet følgende end-
ringer:
•	Folkebibliotekloven § 8 endres slik 

at det ikke er pålegg om å ha eget 
fylkesbibliotek. 

•	Fylkeskommunens bibliotekoppgaver 
knyttes til veiledning og utvikling, 
samt regionale bibliotekoppgaver 
(som lånesamarbeid og bokbuss/
bokbåt). 

•	Fylkeskommunen skal ha bibliotek-
faglig kompetanse på ledernivå til å 
gjennomføre fylkeskommunale biblio-
tekoppgaver. 

•	Folkebibliotekloven § 9 første ledd, 
om plikten til å ivareta fjernlånsvirk-
somheten i fylket, og om felles plan 
for anskaffelse og oppbevaring av 
litteratur, foreslås fjernet. 

•	Folkebibliotekloven § 9 andre ledd, 
om at fylkesbiblioteket kan drive 
direkte utlån fra bokbuss/bokbåt 
fjernes. 

•	Folkebibliotekloven § 11 endres ved å 
fjerne formuleringen om at fylkeskom-
munen skal gi uttalelser vedrørende 
fordeling av statlige midler. 

•	Folkebibliotekloven § 10 annet ledd, 
om samarbeid mellom fylkesbibliotek 
og fylkeskommunens skoleledelse og 
om avtaler med de statlige skolemyn-
dighetene, foreslås fjernet.

Ansvarsplasseringa - for regionale 
bibliotekoppgaver - på fylkeskommunen 

Daværende studentrådsleder Ritha Helland leverer protest mot uthuling av biblioteklova til en mindre 
fornøyd kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i 2002. (Foto Erling Bergan) 
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står altså fast, men pålegg om eget fyl-
kesbibliotek fjernes. Dette er nok som 
forventet. Men det er viktig å merke seg 
at det operative, som noen fylkesbibliotek 
nærmest har avvist som dem uvedkom-
mende, fortsatt har sin fylkeskommunale 
plass.

Når det gjelder kompetansekrav på fyl-
keskommunalt nivå, når fylkesbiblioteket 
forsvinner, skriver de: ”Fylkeskommunen 
skal ha bibliotekfaglig kompetanse på 
ledernivå.” Det foreslås at loven skal 
hjemle forskrifter om kvalifikasjonskrav. 
Dette kan kanskje vurderes som nesten 
jevngodt med et utvetydig krav om fag-
utdanna fylkesbiblioteksjef. 

Pålegg om samarbeid mellom fyl-
keskommunal bibliotekmyndighet og 
skolemyndigheter foreslås fjernet. Sam-
arbeidsformer skal man finne ut av lokalt. 

Pålegg om at fylkeskommunal bibliotek-
myndighet skal bistå statlige myndigheter 
ved fordeling av tilskuddsmidler, og ved 
utredning og planlegging, foreslås fjernet. 
Dette er logisk i tråd med at ansvaret på 
dette nivået legges til fylkeskommunen, 
men kan likevel ses som en utydeliggjø-
ring og et lite tilbakeskritt.

Lovtekniske endringer
Her er det flere forhold som omtales. 

Noen er nok mer enn ”lovteknisk”.
•	Pasienter i sykehus nevnes ikke som 

spesiell brukergruppe lenger. I stedet 
heter det nå i paragraf 2: ”Folkebi-
bliotekvirksomheten omfatter biblio-
tektjenester for alle som har spesielle 
vansker med å bruke biblioteket.”

•	Slutt på statlige veiledende retningslin-
jer for kommunale bibliotekreglement. 
Men kommunene skal fremdeles ha 
reglement for folkebiblioteket.

•	Lovpålegget om organisert samarbeid 
mellom folkebiblioteket og de kom-
munale skolebibliotekene fjernes. 
Departementet skriver om dette: 
”Kommunene bør stilles friere med 
hensyn til samarbeid internt i kom-
munen. Det er unødvendig at man i 
lovs form bestemmer at to enheter i 
samme kommune skal samarbeide.”

•	Bestemmelsen om at det kan gis 
særlige statstilskudd til visse bi-
bliotekformål fjernes. Men fremdeles 
skal det fremgå hva som er statlige 
folkebibliotekoppgaver. 

Hvordan vurdere lovendringene?
Inntrykket etter mange samtaler med 

bibliotekarer i ulike posisjoner i miljøet, 
er at mye av lovforslaget mottas positivt. 
Spesielt formålsparagrafen regnes som 
svært bra. Den oppfattes som forbedret 
og styrket. Lovpålegg om folkebibliotek i 
alle kommuner er beholdt, og det oppfat-
tes også svært bra. At departementet leg-
ger fram to alternativ når det gjelder krav 
til biblioteksjef, gjør en del usikre, selv om 
mange legger vekt på at departementet 
selv anbefaler alternativet som beholder 
lovkravet om fagutdanna biblioteksjef. 
Endringene på fylkesnivå er nok omtrent 
som mange har forventet, men er likevel 
noe som blir oppfattet som en svekkelse. 
Det samme gjelder at det lovpålagte 
samarbeidet mellom folkebibliotek og 
skolebibliotek faller bort. Det siste er pro-
voserende nok plassert under kategorien 
”Lovtekniske endringer”, ingen genistrek 
om departementet ønsker å få endringer 
til å bli mottatt positivt i bibliotekmiljøet. 

Hvor vil kampen stå?
Under årets landsmøtet i Norsk bi-

bliotekforening forelå det et forslag til 
uttalelse om biblioteklova som er på 
høring. Det vil si kun om paragraf 1, altså 
formålsparagrafen. Uttalelsen så med 
glede på hvordan den styrket folkebiblio-
tekenes samfunnsmandat. Men da BF-
leder Monica Deildok også ville kvittere 
ut seieren i paragraf 5, altså fortsatt krav 
til fagutdannet biblioteksjef, var idyllen 
brutt. Flere innlegg mente at det holdt å 
gi sine synspunkt på formålsparagrafen i 
denne omgang. Altså et taktisk argument. 
Men samtidig var det altså fagutdanna 
bibliotekarers talsperson Monica Deildok 
som ville ha støtte til fagutdanna-krav 
i § 5, mens det var representanter for 
fagforeninger med bibliotekansatte uten 
fagutdanning som gikk på talerstolen med 
standpunktet om at dette ville de ikke ha 
med i uttalelsen nå. I beste fall samles 
troppene når bibliotekparaplyen drøfter 
lova. I verste fall vil det komme hørings-
svar fra bibliotekhold som ikke støtter de-
partementets kompetansekrav. Og det vil 
kunne oppfattes som oppsiktsvekkende. 

For alternativ 2, altså det som depar-
tementet legger fram som det eneste 
alternativet - uten selv å støtte det, stiller 
ikke kompetansekrav men funksjonskrav, 
som er noe ganske annet. 

Men kampen om kompetansekravet vil 
trolig gå i to omganger. Først som del av 
lovendringen. Deretter skal det vedtas 
forskrifter. For selv om departementet sier 

utvetydig at ”Personalets kompetanse er 
den viktigste faktoren for å tilby en kva-
litetsmessig, forsvarlig bibliotektjeneste”, 
så sier de også at ”Forskriften vil måtte 
oppdateres slik at kompetansekravet er 
bedre tilpasset dagens utdanningssys-
tem, som er basert på sammensetning av 
fag heller enn et gitt studieløp.”

Hva er bibliotekfaglig?
Så her slår hele lovsaka tilbake på oss 

selv. For hva mener vi er ”bibliotekfag-
lig”? Vårt eget ABI-institutt på Høgskolen 
i Oslo og Akershus sier bachelor med 
minst 180 studiepoeng bibliotekfag. 
BF sier i sine medlemskrav bachelor 
med 120 studiepoeng. Dagens krav til 
folkebiblioteksjefer, i forskriftene til bi-
blioteklova, sier det samme som BF. Hva 
om den nye biblioteklovas forskrifter sier 
en tredje ting? 

Dessuten er det all mulig grunn til å 
forvente debatt om behandlingen av 
fylkesleddet i biblioteklovforslaget, og 
fjerningen av samarbeidskravet folke/
skolebibliotek.

Men den nye formålsparagrafen ser det 
ut til at alle hever glasset for! 

Kulturminister Anniken Huitfeldt har levert sitt 
forslag til endringer i lov om folkebibliotek, 
med vesentlig bedre reaksjoner enn Svarstad 
Haugland fikk på sitt. (Foto: Berit Roald/Scanpix) 

[ BIBLIOTEKLOVA PÅ HØRING ]
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Birgithe Schumann-Olsen 
Bibliotekar 
Drammen bibliotek

1.  Jeg er nok ambivalent. Veldig godt 
fornøyd med noe, misfornøyd med noe og 
usikker på noe.

2.  Ja! Jeg liker formuleringen ”aktiv for-
midling”, som jeg synes peker på at vi har 
gått fra å være tilretteleggere til å bli mer 
aktive veiledere. ”Aggressiv formidling” ble 
det tatt til orde for under bibliotekmøtet i 
Stavanger, og det gir kanskje litt gjenklang 
her. Ellers er jeg også særdeles godt for-
nøyd med ”arena for offentlig samtale og 
debatt”. Det kan for eksempel være et godt 
argument hvis man opplever motstand fra 
kommunenes administrasjon når man vil 
lage debattmøter om kontroversielle tema.

Spørsmålene de svarer på er:

1. Hva er ditt hovedinntrykk av lovforslaget?
2.  Er du enig i at formålsparagrafen er styrket?
3. Er du positiv til at det foreslås fortsatt krav om fagutdannet biblioteksjef, uten dispensasjon?
4. Er det noen deler av lovforslaget du gjerne vil endre?
5. Hva bør BF fokusere på i sitt høringssvar?

Lovlig kjappe reaksjoner
Hva mener ulike bibliotekarer om Kulturdepartementets forslag til endringer i folkebibliotek-
lova? Vi har spurt et knippe kollegaer om å gi kjappe svar på noen spørsmål om lovfor- 
slaget. De fikk kort frist, så dette må regnes som stimulering til debatt. Utmeisling av  
endelige standpunkt og formulering av høringsuttalelser får komme utover i april-mai.

3.  Ja!  Jeg synes alternativ 1 er godt. 
Ledelse og ledelseskompetanse er veldig 
viktig, men jeg tror fagkompetanse er like 
viktig. Kanskje kan det påvirke utdanninga 
i Oslo og Tromsø til å fokusere mer på 
ledelse og lederutvikling?

4.  Jeg er usikker på hvorfor staten vil 
fjerne muligheten til å gi veiledende ret-
ningslinjer. Hvis de ønsker å drive en aktiv 
bibliotekpolitikk, burde de vel beholde 
anledningen til gi nettopp det?
Jeg er også usikker på hvordan det vil slå 
ut at man fjerner det pålagte samarbeidet 
med skolene. Jeg tror det er veldig viktig 
for oss som et vesen, at også folke- og 
fylkesbiblioteket har kompetanse på og 
innsikt i skolebibliotekene. Resultatet kan 
bli at skolebibliotekene blir enda mer iso-
lert i skolesamfunnet enn det de er i dag. 
Min erfaring er jo også at folke og fylke 
kan ha mye å lære av skole. Det står at 
loven slik den er i dag er enveis, fordi det 
ikke er pålagt samarbeid i Opplærings-
loven. Da er det kanskje heller den som 
bør endres?

5.  Jeg vil at dere skal jobbe for å beholde 
fylkesbiblioteket som organisatorisk 
enhet. Det argumenteres sterkt for be-
hovet for bibliotekfaglig kompetanse på 
fylkesnivå, og det er veldig bra. Men det 
bibliotekfaglige miljøet i fylket er så lite at 
det lett kan pulveriseres i ”kampen” med 
skole og andre store, tunge aktører. Det 
er en fare for at den institusjonsbaserte 
kunnskapen forvinner. 

 

Kari Frodesen, 
Spesialbibliotekar 
Høgskolen i Oslo

1.  Det mest positive med forslaget er at 
forvaltningspreget i noen grad viker for en 
tydeligere definisjon av hva bibliotekene 
skal gjøre. Det er gledelig. Når det er sagt 
synes jeg resultater blir for fragmentert, 
forslaget er fremdeles en litt for tilfeldig 
blanding av funksjoner og virkemidler. For-
delen er at disse punktene nå er samlet ett 
sted, og ikke spredt på både innledning og 
paragrafer knyttet til forvaltningsnivå, men 
jeg savner noen bredere penselstrøk. For 
å være helt ærlig, synes jeg lovforslaget 
er litt puslete. 

Aller mest synes jeg det er bedrøvelig at 
man ikke har fulgt opp tanken om å lage 
en felles biblioteklov for folke- og utdan-
ningsbibliotek, når man først skulle bruke 
flere år på dette arbeidet. Men sånn blir 
det når man har forvaltningsskiller på noe 
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som egentlig hører sammen; dette blir det 
ikke orden på før alle bibliotektyper samles 
i samme departement – fortrinnsvis Kunn-
skapsdepartementet.

2.  Styrket og styrket, fru Blom. Endringene 
som er lagt inn i formålsparagrafen er greie 
nok, ref pkt. 1, men bortsett fra det nye 
punktet om møteplass (som jeg opplever 
mer som et ”politisk korrekt” grep, enn 
noe annet) er paragrafen i stor grad den 
samme, gamle, så vidt jeg kan se.

I høringsnotatet gjør departementet et 
poeng av at lovteksten skal være gjenkjen-
nelig, men hvorfor er det viktig? Det meste 
er forandret siden 1986; hvorfor ikke la det 
gjenspeiles i den nye lovteksten?

Etter min mening burde formålsparagra-
fen endres grunnleggende, til å uttrykke 
bibliotekenes samfunnsoppdrag. Hvorfor 
ikke bruke teksten ”å sikre alle innbyggere 
fri tilgang til informasjon, kunnskap og 
kultur gjennom å [...]”, i stedet for dagens 
”fremme opplysning, utdanning og annen 
[!] kulturell virksomhet [...]”. Og hva med å 
trekke inn begrep som kunnskapssamfunn 
og livslang læring – og kanskje til og med 
det multikulturelle Norge?

3.  Jeg er nok mindre opptatt av denne 
paragrafen enn mange andre. For meg 
innebærer bibliotekledelse mye mer enn 
de bibliotekfaglige sidene; for eksempel er 
kunnskap om kommunale og fylkeskommu-
nale makt- og kommunikasjonsstrukturer 
viktig, likeså markedskommunikasjon, infor-
masjon og teknologi, og ikke minst økono-
mistyring. Så lenge profesjonsutdanningen 
ikke ivaretar disse elementene i noen 
særlig grad, kan vi være tjent med å få 
inn folk utenfra. Jeg tror dessuten at denne 
paragrafen med fordel kunne differensiere 
på kommune- og bibliotekstørrelse.

4.  Er det noen deler av lovforslaget du 
gjerne vil endre?

Som nevnt over, mener jeg at tiden er 
moden for en biblioteklov i stedet for en fol-
kebiblioteklov. Men selv med en folkebiblio-
teklov ville jeg, i stedet for å flikke på den 
gamle lovteksten, startet med blanke ark 
og utsikt over det norske biblioteklandska-
pet. Jeg ville vektlagt forbindelsen mellom 
sektorene, og folkebibliotekenes sentrale 
rolle i det norske kunnskapssamfunnet.

Jeg synes forøvrig det er synd at ”lenken” 
til skolebibliotekene er foreslått strøket. 
Disse har ingen formell forankring etter 
at krav om skolebibliotek ble fjernet fra 

Opplæringsloven; de henger i løse luften 
mellom folkebibliotek og UH-bibliotek, og 
tas egentlig ikke helt på alvor av noen. 
¬¬¬ Med referanse til det samlende grepet 
igjen, ville jeg vektlagt skolebibliotekenes 
rolle som startpunkt for biblioteklæring – på 
veien inn i både folke- og UH-bibliotekene.

5.  Det kunnskapspolitiske aspektet. Reell 
fornyelse og et samlende grep i bibliotek-
lovgivningen. 

Cathrine Undhjem 
Spesialbibliotekar 
Fylkesbiblioteket i Akershus

1.  Opprydding, presisering, oppdatering. 
Lovgivere lager nå skal-lover.

2.  Ja. Glad for de nye justeringene som 
gir større bredde, og fint at de beholder 
«… til alle som bor i landet» og «… ledd 
i et nasjonalt biblioteksystem».

3.  Ja, prinsippsak. Høringsnotatet gir 
allikevel noen muligheter.

4.  Fylkesbiblioteket bør være en egen 
organisatorisk enhet, ikke et kontor. 
Mener det da vil stille sterkere, spesielt 
med tanke på spareivrige politikere/
rådmenn…

5.  Kompetansekravet, fylkesbibliotek 
som organisatorisk enhet,  «Folkebiblio-
tekvirksomheten omfatter bibliotektje-
nester for alle som har spesielle vansker 
med å bruke biblioteket.» Under det siste 
punktet er det mye å gripe fatt i. Låne-
samarbeid – som skal inneholde mye, 
mobil bibliotektjeneste som et framifrå 
tiltak for «aktiv formidling».

Ola Eiksund 
Biblioteksjef
Arendal kommune

1.  Hovedinntrykket er at endringene er 
relevante og nødvendige oppdateringer av 
dagens lovtekst.

2.  Styrkingen av formålsparagrafen er 
veldig bra!!

3.  Her er jeg noe ambivalent – umiddelbart 
er det klart at vi ønsker å videreføre kompe-
tansekravet, men jeg er usikker på hvordan 
dette går sammen med at dispensjonsmu-
ligheten tas bort. Dette må jeg tenke mer på

4.  Jeg ønsker en sterkere formulering angå-
ende Nasjonalbibliotekets rolle i beskrivel-
sene om digitalt materiale. Formuleringen: 
”I den grad slikt innlån forutsetter lisens-
avtaler eller konsortieavtaler, vil det kunne 
organiseres gjennom et samarbeid mellom 
CHRISTIN (Current Research Information 
system in Norway) og Nasjonalbiblioteket. 
Et slikt samarbeid vil kunne sikre at relevant 
materiale utnyttes på en god økonomisk måte, 
både i UH-bibliotekene og folkebibliotekene” 
oppleves for min del som en fantastisk mu-
lighet, men i praksis har NB vist liten eller 
ingen vilje til å ta dette inn som en aktiv del 
av sine satsinger – jeg kunne ønske meg at 
NB fikk en tydeligere ”beskjed”

5.  Formålsparagrafen og kompetansekravet 
er selvsagt – men BF bør vel også mene noe 
om at det foreslås å ta bort alt i den gamle 
loven som er av frivillig karakter. Er det riktig 
at alle disse ikke har noen faktisk/praktisk 
betydning? Ellers ønsker jeg at BF leser hele 
forslaget nøye i forhold til beskrivelser av NB 
og NBs rolle(r). 
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Paragraf Nåværende lovtekst: Paragraf Forslag til ny lovtekst:

1 Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, 
utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom 
informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet 
materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge 
vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres 
kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 

1 Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, 
utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv 
formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 
disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge 
vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

2
Lovens virke-
område

Loven gjelder for den offentlige folkebibliotekvirksomheten, 
herunder de lokale folkebibliotekene som kommunen har 
ansvaret for (lovens kap. II), fylkesbibliotekene som 
fylkeskommunen har ansvar for (lovens kap. III), og sentrale 
bibliotek- og veiledningstjenester som staten har ansvaret for 
(lovens kap. IV).

Folkebibliotekvirksomheten omfatter også bibliotektjenester 
for pasienter i sykehus og helseinstitusjoner og andre som har 
spesielle vansker med å bruke biblioteket. 

2
Lovens 
virkeområde

Loven gjelder for den offentlige folkebibliotekvirksomheten, 
herunder de lokale folkebibliotekene som kommunen har 
ansvaret for (lovens kap. II), fylkeskommunens 
bibliotekoppgaver (lovens kap. III), og særlige bibliotekformål 
som staten har ansvaret for (lovens kap. IV).

Folkebibliotekvirksomheten omfatter bibliotektjenester for alle 
som har spesielle vansker med å bruke biblioteket.

3

Lånesamar-
beid, 
registrering 
m.v.

Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og 
registrering, og for utarbeidelse av statistikk og årsmeldinger. 
Departementet kan gi nærmere forskrifter. 3

Lånesamar-
beid, 
registrering 
m.v.

Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og 
registrering, og for innlevering av statistikk. Departementet kan 
gi nærmere forskrifter.
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4 Generelt

Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et 
folkebibliotek.

Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller 
delvis driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen 
eller statlig institusjon. Departementet kan gjøre unntak fra 
første ledd for forsøksvirksomhet.

Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket på 
grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir 
for bibliotekdriften. 

4 Generelt

Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et 
folkebibliotek.

Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller 
delvis driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen 
eller statlig institusjon.

Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket.

5 Personale

Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. (Alternativ 2: 
minus fagutdannet.)

Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i denne 
paragraf og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav og 
overgangsordninger. 

5 Personale

Alternativ 1: "Kompetanse"
Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef.
Departementet gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav.

Alternativ 2: "Personell"
Alle kommuner skal ha biblioteksjef. (minus fagutdannet)
Departementet gir nærmere forskrifter om funksjonsjonskrav 
knyttet til biblioteksjefstillingen.

6
Samarbeid 
med skoler

Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket 
og de kommunale skolebibliotekene.

Departementet gir veiledende retningslinjer for slikt samarbeid. 

Samarbeid 
med skoler

[foreslås opphevet]
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Hva er nytt i biblioteklova?
Kulturdepartementet har levert et endringsorslag til Lov om folkebibliotek på høring. Det 
bør det bli debatt av. For å bidra til forståelse for hva som er foreslått endret, bringer vi en 
skjematisk oversikt. Endringer er i rødt. Les originalene på Lovdata.no og Regjeringen.no.
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8 Generelt

Til formål på fylkeskommunalt nivå nevnt i kap. I skal alle 
fylkeskommuner ha et fylkesbibliotek ledet av en fagutdannet 
biblioteksjef. Departementet kan for forsøksvirksomhet gjøre 
unntak fra kravet om at alle fylkeskommuner skal ha et 
fylkesbibliotek.

Fylkeskommunen fastsetter reglement for fylkesbiblioteket på 
grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir 
for bibliotekdriften. 

9
Fjernlåns-
virksom-
heten

Fylkesbiblioteket skal ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, 
organisere bibliotekenes lånesamarbeid, og stå ansvarlig for sin 
del av den felles plan for anskaffelse og oppbevaring av 
litteratur.

Fylkesbiblioteket kan drive direkte utlån fra bokbuss/bokbåt, 
alene eller i samarbeid med andre fylkes- og folkebibliotek.

Fylkeskommunen kan opprette avtaler om felles bibliotekdrift 
med en eller flere kommuner. 

6 Generelt

Fylkeskommunen skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og 
regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale 
myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og 
arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål.

Fylkeskommunen kan opprette avtaler om felles bibliotekdrift 
og lånesamarbeid med en eller flere kommuner.
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10
Veilednings-
tjenester m.v.

Fylkesbiblioteket skal gi råd til lokale myndigheter, yte 
bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og 
kurs om bibliotekspørsmål.

Det skal være et organisert samarbeid mellom fylkesbiblioteket 
og fylkeskommunens skoleledelse. Samarbeidet mellom 
fylkesbiblioteket og de statlige skolemyndighetene i fylket skal 
sikres ved avtaler, slik at fylkesbibliotekets faglige kompetanse 
stilles til rådighet for skolemyndighetene. 

7 Kompetanse

Fylkeskommunen skal ha bibliotekfaglig kompetanse på 
ledernivå til å gjennomføre fylkeskommunale 
bibliotekoppgaver. Departementet gir nærmere forskrifter om 
kvalifikasjonskrav.

11
Særskilte 
oppgaver

Fylkeskommunen skal utover det som følger av § 3, gi uttalelser 
vedrørende fordeling av statlige midler, og bistå statlige 
myndigheter ved utredning og planlegging. 

12 [opphevet]

13
Statlige 
bibliotek-
oppgaver

Departementet, eller den departementet bestemmer, ivaretar 
statlige bibliotekoppgaver etter denne lov. 

8
Statlige 
bibliotek-
oppgaver

Departementet eller den departementet bestemmer, ivaretar 
statlige bibliotekoppgaver etter denne lov.

14
Særlige stats-
tilskudd

Det kan gis særlige statstilskudd til visse bibliotekformål som 
ikke naturlig hører inn under den enkelte kommunes 
ansvarsområde, eller som er av særlig betydning for 
opprettholdelse av et nasjonalt biblioteksystem. 
Departementet gir nærmere bestemmelser. 

9
Særlige 
bibliotek-
formål

Statlige oppgaver omfatter bibliotekformål som ikke naturlig 
hører inn under den enkelte kommunes ansvarsområde, eller 
som er av særlig betydning for opprettholdelse av et nasjonalt 
biblioteksystem.

15 [opphevet]

16
[ikraft-

treden]
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

[ikraft-treden]
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Den Grædende Jeremias 
og Siungende Salomon 

Slik begynner konrektor og presten 
Rasmus Rosings (død 1705) salme-
samling fra 1696. I Nasjonalbibliotekets 
database Bokhylla.no kan du få et 
innblikk i hva nordmenn fikk utgitt på 
1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet. 
De fleste trykkene er nå digitalisert 
og kan søkes opp via forfatterlisten 
på hvert tiår. Det er lenker fra tittelen 
direkte til den digitale kopien.

Lest i filler
 Her skal jeg si litt om det som ble 

utgitt av nordmenn på 1690-tallet. 
Kartleggingen av dette materialet var 
veldig spennende, ikke minst ga det et 
innblikk i Nasjonalbibliotekets behold-
ning av gammel norsk litteratur. Dess-
verre mangler fortsatt en del trykk i vår 
samling, og slike trykk er heller ikke ofte 
på markedet. Vi vet heller ikke om alt 
som ble trykt fortsatt eksisterer. Særlig 
populære trykk ment for allmuen, slik 
som viser og religiøse skrifter, kan rett 
og slett ha blitt lest i filler, slik at ingen 
eksemplarer lenger eksisterer. Vi vet 
også at ikke alt som ble skrevet av nord-
menn i denne perioden havnet i trykken. 
Enten måtte man skrive noe som tryk-

Norske forfattere, hva 
de skrev og hvor de fikk 
utgitt sine skrifter på 
1690-tallet. Du finner 
det på Bokhylla.no.

Tekst:  Anne Eidsfeldt
          Nasjonalbiblioteket

keren var sikker på ville bringe ham en 
avkastning, eller så måtte forfatteren 
selv betale for trykkingen. Dessuten var 
det streng sensur i Danmark-Norge på 
denne tiden, og alle tekster som skulle 
trykkes måtte forhåndsensureres.

Norge var ett av de siste landene 
i Europa som fikk sitt eget trykkeri. 
Det skjedde i 1643, da den danske 
trykkeren Tyge Nielsen satte opp sin 
trykkpresse i Christiania. Vi regner med 
at det fra 1643 til 1814 ble trykt cirka 
3200 skrifter i Norge, fordelt på Chris-
tiania, Bergen, Trondheim, Kristiansand 
og Egset på Volda. Men mesteparten 
av det nordmenn fikk utgitt ble trykt 
i København, Norges hovedstad. Her 
var konge og hoff, her lå universitetet 
og her var det et tilstrekkelig antall 
personer som hadde råd og midler til 
å kjøpe og la trykke bøker, samt bygge 
opp boksamlinger. Og sist, København 
hadde en langt større befolkning enn 
Christiania, som igjen førte til større et-
terspørsel etter bøker og behov for flere 
trykkerier. Folketallet i Christiania var på 
1650-tallet ca. 3000 innbyggere, mens 
det i København var ca. 30 000. 

Boktrykkeren i Christiania
Mens det ble trykt 13 større og 

mindre skrifter i Christiania i løpet av 
1690-årene, ble det trykt hele 82 bøker 
og avhandlinger forfattet av nordmenn 
i København og 12 bøker andre steder 
i Europa. I løpet av denne perioden 
trykte åtte forskjellige boktrykkere i 
København nordmenns skrifter, mens 
det i Christiania kun var én. Helt opp 
til 1807 var det til en hver tid kun én 
boktrykker i Christiania. 

På 1690-tallet var det Wilhelm Wede-
mann (død 1718) som var boktrykker 
i Christiania. Til dette hadde han også 
fått kongelig privilegium, men veien 
dit hadde vært lang. I årene før We-
demanns tid var det Mickel Thomesøn 
(død 1688) som var byens privilegerte 
boktrykker. På hans tid hører vi for før-
ste gang om bokbinder, bokhandler og 
forlegger Hans Hoff (død 1686). Hans 
Hoff gjorde det svært godt, så godt at 
han etter hvert engasjerte sine egne 
boktrykkere, nemlig brødrene Wilhelm 
og Jørgen Wedemann. Dette reagerte 
Mickel Thomesøn på. Det var han som 
hadde enerett på trykking i Christiania. 
Det hele endte med håndgemeng og 
rettssak; Jørgen Wedemann ble kniv-
drept av en bokbindersvenn og Hans 
Hoff ble stilt for retten for å ha trykt 
bøker ulovlig. Det endte med at Wilhelm 
Wedemann måtte flytte trykkpressen 
sin til Halden (eller Fredrikshald som 
det het den gang), der han trykte for 
Hans Hoff i 1680-årene. Senere inngikk 
Wedemann et forlik med Mickel Thome-
søn, som nå var blitt en gammel mann. 
Da Thomesøn døde 1688, ble Wilhelm 
Wedemann Christianias eneste privile-
gerte boktrykker frem til sin død i 1718. 

Likprekener og sørgevers
Av de 13 tekstene som ble trykt i 

Christiania på 1690-tallet, er noe over 
halvparten likprekener og sørgevers. En 
likpreken er en preken over en avdød 
ved begravelse. Disse ble ofte trykt, 
og alt etter avdødes stand og sosiale 
posisjon varierte lengden på disse 
prekenene. Det var ikke alltid slik at 
alle de trykte prekenene ble lest under 
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selve begravelsen. Ofte var det den avdødes familie 
som sørget for å få prekenene trykt, og det var de 
som måtte betale for trykkingen. Derfor kan enkelte 
likprekener være svært forseggjorte og lange. Et 
eksempel fra tiåret er likprekenen etter den dan-
ske admiralen Niels Juul (1629–1697) holdt av den 
norskfødte presten Peter Jespersøn (1647–1714). 
Den er på godt over 400 sider og har en flott kob-
berstukket frontispis. Denne og mange andre ble 
trykt i store formater, gjerne i folio og kvart, noe 
som ikke gjorde produksjonen billigere. Papir var det 
dyreste materialet i bokproduksjonen. I København 
ble det i samme tidsrom det utgitt 9 likprekener 
skrevet av nordmenn.

Små bøker, kun på dansk
Nest etter likprekener var det fortsatt kun religiøs 

litteratur som salmebøker, bønnebøker og annen 
oppbyggelig litteratur som kom fra Wedemanns 
presse dette tiåret. Dette var tekster det var stor 
etterspørsel etter og som Wedemann kunne tjene 
penger på, og han tok selv initiativ til å utgi både en 
bønnebok og en salmesamling. Av praktiske grunner 
var slike bøker ofte små (oktav og duodes), slik at de 
var lette å bære med seg. I motsetning til likpreke-
nene, som ofte kunne være trykt på latin, var de små 
religiøse bøkene kun på dansk. Dorothe Engelbrets-
datter (1634–1716) var en av tidens mest populære 
forfattere av religiøse skrifter. Hun slo igjennom som 
forfatter med Siælens Sang-Offer, trykt i Christiania 
i 1678. Ingen eksemplarer av denne utgaven eksis-
terer lenger. I hennes levetid ble senere utgaver av 
dette og andre verk hun skrev heretter kun trykt i 
København. På 1690-tallet kom Et christelig Valet fra 
Verden (1698) og Aandelige Sang- og Taare-Offer 
(1699), begge utgitt i København.

Universitetsutdannede menn
I København var det akademiske avhandlinger 

fra Universitetet og teologiske skrifter som toppet 
listen over utgitt litteratur av nordmenn dette tiåret. 
De norske forfatterne på denne tiden var for det 
meste universitetsutdannede menn som tilhørte 
embetsstanden, bortsett fra Dorothe Engelbrets-
datter. Særlig prester var aktive forfattere. Fikk de 
utgitt sine verker, skjedde det i København. Når det 
gjelder akademiske avhandlinger var det én mann 
som sto bak de fleste, nemlig Hans Nielsen Been 
(1646–1708). Been ble født i Kristiansand, men 
reiste som ung til København for å studere ved uni-
versitetet, hvor han ble boende. Been skrev en rekke 
større og mindre avhandlinger om mange emner, i 
Bibliotheca Norvegica er det registrert hele 92 trykte 
disputaser og teser av Been. Ludvig Holberg hentet 
mange vesentlige trekk fra Been og hans liv til sine 
skildringer av Per Degn og Erasmus Montanus.

For mer informasjon om norske forfattere, hva de 
skrev og hvor de fikk utgitt sine skrifter på 1690-tal-
let, gå inn på Bokhylla.no!  

Første side av D.E.s Siælens 
Aandelige sang-offer, København

Tittelsiden fra et Christianiatrykk fra 1697:
Denne forbedrede Chor- oc Kircke-Bog, hvor udi findis Psalmer oc 
Bønner som bliver brugt udi Christianiæ Meenighed oc andensteds 
udi Norrige, baade udi Kircken saa velsom naar Chor-Sang bliver 
holden med fleere andre gudelige Bønner oc Psalmer. Nu paa ny 
igien med større Stil til Trycken bekostet. Christiania, Hans Hoff 
Boghandlers Efterleverske. Tryckt hos Wilhelm Wedemann Aar 1697.
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Tekst:  Helle Stensbak, YS’ sjeføkonom 
          Kristine Sandvik, seniorrådgiver i YS 

YS med innlegg i likelønnsdebatten: 

Mor syr - far ler
Når kvinner produserer barn bidrar de betydelig til norsk økonomi. Den jobben bør både 
partene i lønnsoppgjøret og regjeringen verdsette. For velstandens skyld må likelønn bli 
ett av hovedkravene under vårens lønnsoppgjør, skriver Helles Stensbak, YS’ sjeføkonom 
og Kristine Sandvik, seniorrådgiver i YS i denne kronikken.

Det er viktig at kvinner både jobber og 
får barn om skal vi opprettholde den øko-
nomiske velstanden. Høyere fødselsrater i 
dag gir mer arbeidskraft i fremtiden og vil 
lette byrden fra eldrebølgen.

En viktig årsak til norsk velstand er at kvin-
ner kan kombinere lønnet arbeid med barn. 
Den økonomiske straffen for å føde barn er 
langt hardere i mange søreuropeiske land. 
Der føder kvinnene færre barn, samtidig som 
de har lavere yrkesdeltakelse.

Søreuropeere har havnet i en «tap-tap-
situasjon», med lavere tilvekst til fremtidig 
verdiskaping og lavere verdiskaping i dag. 

I Norge har vi lykkes med relativt høye 
fødselsrater og høy yrkesdeltakelse blant 
kvinner. Det gjør oss økonomisk rikere som 
samfunn. Men vi skal ikke slå oss så veldig 
hardt på brystet. 

Å produsere barn straffes fortsatt økono-
misk, også i Norge. Om lag en tredjedel av 
lønnsgapet mellom kjønnene kan knyttes 
til barnefødsler. Studier har vist at kvinner 
taper rundt ett års lønnsutvikling per barn 
de setter til verden. Etterslepet i lønn henger 
igjen gjennom hele arbeidslivet og toppes 
med en lavere pensjon i andre enden.

Motsatt for menn
For menn er det motsatt. Fedre tjener 

på å få barn. Det er i grunnen et bemer-
kelsesverdig trekk; at kvinnen og mannen, 
som velger nøyaktig det samme, nemlig å 

få barn, oppnår stikk motsatt resultat. Han 
tjener, hun taper. Mor syr, far ler, som det 
stod i leseboka på 60-tallet. 

Årsaken kjenner vi. Naturen har fordelt 
produksjonsoppgaven ulikt mellom kjøn-
nene. Kvinner produserer mennesker, mens 
menn jobber overtid. Det er ikke rart far 
posisjonerer seg bedre, både for lønnsøk-
ning og stillingsopprykk. 

De står på, både mor og far, men mens 
far belønnes økonomisk, straffes mor. Selv 
om skjevheten har sin opprinnelse i naturen, 
har vi likevel et valg som samfunn. Vi kan 
rette opp «markedssvikten» ved å fjerne, det 
vil si regulere bort, den økonomiske straffen 
ved å få barn.  

Hvis fedre tar ut like mye omsorgspermi-
sjon som mødre, vil de sannsynligvis også 
bli like mye ”straffet”. En jevnere fordeling 
av omsorgspermisjonen vil gi mer likestilt 
deltagelse i arbeidslivet og likere karriere-
muligheter. I stedet for å straffe, bør en heller 
belønne foreldre som tar omsorgspermisjon.

Øk foreldrenes lønn
Det ble stilt store forventinger til hovedopp-

gjøret for to år siden når det gjaldt likelønn. 

Partene hev seg over Likelønnskommisjonens 
forslag og ønsket å bruke en ekstra pott med 
penger til å rette opp lønnsforskjellene. Ingen 
ekstraordinære midler ble tilført og likelønns-
tiltaket ble grovt og lite målrettet. 

Foran årets hovedoppgjør har det så langt 
vært helt stille om de store likelønnsgrepene. 
Derfor bringer vi det ene, målrettede tiltaket 
fra Likelønnskommisjonen til torgs på nytt: Øk 
lønnen for mødre og fedre som har vært ute 
i fødselspermisjon i mer enn seks måneder! 

Forslaget er kjønnsnøytralt. Det strider ikke 
mot frontfagsmodellen, eller rammene for 
lønnsoppgjøret. Og det minsker lønnsforskjel-
lene mellom kjønnene. 

Oppgjør etter oppgjør  
YS fremmet et slikt krav i statlig sektor for 

to år siden. Vi ønsket at kvinner og menn med 
mer enn seks måneders omsorgspermisjon 
skulle få et lønnsopprykk når de kom tilbake på 
jobb, et slags ansiennitetsopprykk som verds-
etter jobben de gjør som omsorgspersoner. 

Å avtalefeste dette skaper ingen økono-
miske utfordringer i lønnsoppgjøret. Effekten 
blir trolig større enn hva det er mulig å få til 
med en intern omfordeling av økonomiske 
midler, slik partene har forsøkt i oppgjør 
etter oppgjør uten at lønnsforskjellene har 
blitt rettet opp.

Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet, som er øverste arbeidsgiver i staten, 
avviste kravet fra YS i 2010. De ønsket ikke å 
bruke tariffavtalen til likestillingstiltak. 

Å bruke tariffavtalen er en offensiv måte å 
innføre sosiale goder på. Da vil den sittende 
regjeringen bidra til et kjempeløft for å få 
tette lønnsgapet. Når hovedsammenslutnin-
gene i staten overleverer sine krav i april, bør 
motparten ta rollen som pådriver og bruke 
tariffavtalen som det viktige og kollektive 
virkemidlet den er. 

Vis norske kvinner og menn hvor viktig 
deres bidrag til verdiskapningen er - også når 
produksjonen skjer på hjemmebane og ikke 
på kontoret! 

[ LIKELØNN ]



Velkommen på  
e-Information Road Show i mai 
LM Informasjonstjenester vil holde sitt populære e-Information Road Show 
for niende år på rad. Vi ønsker våre kunder varmt velkommen til årets 
seminarturné som besøker flere byer rundt om i landet.

LM Informasjonstjenester er den ledende tilbyder av abonnements- og 
informasjonshåndteringstjenester i Nord-Europa. Vi tilbyr våre kunder 
administrasjon av tidsskriftabonnementer, e-bøker og databaser samt produkter 
for bruk og håndtering av e-ressurser. Våre kunder består av akademiske 
bibliotek, fagbibliotek, folkebibliotek og bedrifter samt deres informasjonssenter. 
www.LMinfo.no

LM Informasjonstjenester

e-Information Road Show 2012 besøker følgende byer:

8. mai - Trondheim
10. mai - Bergen
23. mai - Oslo  
 
Ved å melde deg på snarest kan du sikre deg en plass på 
seminarturnéen. Velkommen til e-Information Road Show!
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NYNORSK LITTERATUR
Tilskot til litteraturformidling i biblioteka, 2012-13

Søknadslevering på nett,
sjå www.fritt-ord.no.

Innsendinga bør merkjast med 
”Bibliotekutlysning 2012–13”.

Innkomne søknader vert handsama
tidleg i juli.

Søknadsfrist 20. juni 2012.

Vedlegg kan sendast per post til:
Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo 

Kontakt:
Oskar Kvasnes, Fritt Ord, 
tlf. 23 01 46 44 og e-post:
oskar.kvasnes@fritt-ord.no
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For å styrkje det språklege mangfaldet og biblioteka som formidlingsarena
lyser Fritt Ord ut tilskot på kr 50 000 til aktivitetar i norske bibliotek.

Norske folkebibliotek eller foreningar og enkeltpersonar som samarbeider med 

bibliotek kan stå som søkjarar. Søkjarane avgjer sjølve tematikk og type tiltak. 

Det kan til dømes dreie seg om seminar, forfattarbesøk, debattmøte, foredrag 

eller skuleprosjekt. 

Fritt Ord ynskjer med utlysinga å stimulere til formidling av nynorsk skjønn- og 

faglitteratur og vekkje interesse for lesing og fremje lokalt ordskifte. Utlysinga 

fell saman med 200-årsjubileet for Ivar Aasen sin fødsel i 2013.

Søkjarar vert oppmoda til å utforme ei prosjektskisse som gjer greie for tematikk, 

tidshorisont og involverte krefter. Budsjett og finansieringsplan må leggjast ved. 

Tilskot kan innvilgast til enkelttiltak eller til ein serie med arrangement. Tiltaka 

bør gjennomførast i 2012 og/eller 2013.
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Ledig stilling ved KHiB:

Vi søkjer ein medarbeidar som ønskjer å være ein  
pådrivar i den bibliotekfaglege utviklinga, og som vil bidra 
til å skape eit mest mogleg tilgjengeleg og godt tilbod for 
brukarane av biblioteket. For den rette kandidaten er dette 
ei stilling med stort utviklingspotensiale  og  biblioteks-
faglege  utviklingsmoglegheiter.

Full utlysning og kontaktinformasjon 
www.khib.no

Hovedbibliotekar
fra
nt
z.
no

Rælingen kommune har ca 16 000 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen.  
Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige.

Kultur- og fritidsenheten

Biblioteksjef
Svangerskapsvikariat - 01.08.2012 - 27.05.2013

Biblioteket har 3 årsverk og er samlokalisert med bibliotek for videregående skole. Biblioteksjefens hovedansvar vil være
administrativt arbeid og å videreføre bibliotekets kultursatsing. Biblioteket holder til i Rælingen rådhus, Fjerdingby.

Biblioteket er en del av kultur – og fritidsenheten som ledes av kultursjefen. Biblioteksjefen inngår i enhetens planteam og har
faglig og administrativt ansvar for biblioteket. 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
•  Har godkjent bibliotekfaglig utdanning og erfaring fra bibliotek
•  Har god kunnskap om moderne kunnskaps- og informasjonsformidling
•  Har gode samarbeidsegenskaper, men kan også jobbe selvstendig og målrettet
•  Er interessert i samfunnsutviklingen og motiveres av helhetlig tilnærming

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter avtale.

For mere informasjon om stillingen, ta kontakt med kultursjef Kirsten Hauso, tlf. 63 83 52 76, eller se vår hjemmeside
www.ralingen.kommune.no

Saks nr.: 12/604
Søknadsfrist: 30.04.2012

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.ralingen.kommune.no. Søkere kan ikke skjermes fra offentlig søkeliste.



Bibliotekaren 12/201138   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:      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
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon:    93 43 11 05
E-post:     siri.iversen@lokalhistorie.no

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

Bibliotekarene vet utmerket godt at 
norske biblioteklånere er akkurat 
som norske kjøpere av bøker, de vil 
ha norske bøker og de vil ha nye 
bøker. Og de vil ha det når de har 
lyst til å lese det. Kulturrådet har lagt 
til rette for at man skal kjøpe inn i 
denne innkjøpsordningen, 30 bøker 
som e-bøker og 970 som papirbø-
ker. Formelt er man liksom nå i ferd 
med å fylle opp bibliotekene med 
e-bøker, selv om det går litt langsomt 
også sånn mengdemessig. Vi har 
hatt forsøksordninger i Buskerud, 
Ryfylke og Oslo, og nå er ordningen 
utvidet til Troms, Akershus, Bergen 
og Trondheim. Så vi er på gang. Men 
de som er treige, det er forleggerne. 

NRKs kulturkommentator Agnes Mox-
nes, som støtte til bibliotekarenes 
utålmodighet, i NRKs Kulturnytt 12. 
mars 2012. 

Det er mange meninger om innholdet 
i bibliotekarutdanningene i Norge. Skal vi 
styrke basiskunnskapen – det som er ”kjer-
nen” i faget? Skal vi styrke ledelsesfagene, 
ettersom så mange av oss blir ledere? Skal 
vi ha breiere plass til formidling? Hva med 
pedagogikken og utfordringene i skolebi-
bliotek og læringssentre? Og hvor stor del 
av grunnutdanninga skal vi gi kunnskaps-
organiseringa, eller er det kanskje det vi 
mener med kjernefaget? Og hva er egentlig 
kunnskapsorganisasjon i dag? 

Under årets bibliotekmøte var det arran-
gement som på ulike vis hadde med disse 
spørsmålene å gjøre. Det var ” Skole-
bibliotekarutdanning for 2020”, det var 
”Kunnskapsorganisering og gjenfinning i 
bibliotekarutdanningen”, og det var diverse 
innlegg og ytringer i andre sammenhenger. 

Samtidig har vi fått forslag til endringer i 
lov om folkebibliotek fra Kulturdepartementet.  
Der foreslår de å holde fast ved kompetan-
sekrav for biblioteksjefstillingene ved landets 
folkebibliotek, i den – i vår bransje - berøm-
melige paragraf 5. Men de sier samtidig at 
forskriften til paragraf 5 ”vil måtte oppdateres 
slik at kompetansekravet er bedre tilpasset 
dagens utdanningssystem, som er basert 
på sammensetning av fag heller enn et gitt 
studieløp.”

I vår bransje er det siste egentlig ikke helt 
tilfelle. Bibliotekarutdanninga ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus var inntil for få år siden 
et program der to av de tre studieårene til 
bachelorgraden måtte tas innen bibliotekfa-
gene, mens det tredje året kunne inneholde 
noe helt annet. Men nå er dette strammet 
inn, og instituttet vårt krever nå alle tre 
studieårene – altså 180 studiepoeng – tatt 
innen bibliotekfaget, for å kunne tildele den 
høythengende bachelorgraden i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap. Du kan riktignok bli 
bachelor med den 2+1-modellen nå også, 

Bibliotekfaglig = 120 av 180?
men da får du ikke den spesifikke bibliotek-
bacheloren.

På dokvit i Tromsø er det riktignok anner-
ledes, men de fleste bibliotekarer utdannes i 
Oslo, der det altså er et fast program. Valgfag 
og variasjoner til tross, det er et treårig pro-
gram man går på. Dermed blir det rart når 
departementet sier at dagens utdannings-
system ”er basert på sammensetning av fag 
heller enn et gitt studieløp.” 

Men setningen tyder på at lovkravet om 
120 studiepoeng bibliotekfag i bacheloren, 
for å bli godkjent biblioteksjef, kan bli endret 
på. Da kan vi ende opp med en situasjon der 
biblioteklova har et krav om bibliotekfaglig-
het tallfestet til noe annet enn 120 eller 180 
studiepoeng. Mens – samtidig - vårt eget 
ABI-institutt på Høgskolen i Oslo og Akers-
hus krever minst 180 studiepoeng for å gi 
bachelor i bibliotekfag. Og – fremdeles sam-
tidig - BF sier at bachelor med minimum 120 
studiepoeng er minstekravet for å bli medlem. 

Da er det grunn til å stille spørsmålet: 
Hva betyr det at noen har bibliotekfaglig 
kompetanse? 

Jeg tror vi gjør klokt i holde på bachelor 
som minimum, men at poenggrensa bør 
diskuteres fordomsfritt. Samtidig bør vi dis-
kutere hvilke små og store delfag vi godtar 
som byggesteiner opp mot poenggrensa. Og 
vi bør drøfte hva vi har bruk for poenggrensa 
til. For selv om vi setter en nedre, generell 
grense, vil det i økende grad bli forskjellige 
krav til utdanning i praksis til ulike jobber. 
Også på vårt felt.

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

B-PostAbonnement

Redaktør
Erling Bergan


