
Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Nr 5 - Mai - 2012

Bibliotekaren

- Vi skal ikke produsere 
  gryteklare bibliotekarer



Bibliotekaren 5/20122   

Innhold
Lederen har ordet side 3 

Brudd i statsoppgjøret, brudd i kommuneoppgjøret og

  brudd i oppgjøret for de ansatte i Oslo kommune side 4

Søkertallene til bibliotekarstudiet 

   ved Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

Instituttrådet ved ABI side 10

Blir dette ABIs strategiske plan? side 12

Nytt fra dokvit: En ny bachelor i emning side 14

Et mekka for undervisningsbibliotekarer side 18

Er skolebibliotekstudiene ved Universitetet i Agder 

   interessante for fagutdanna bibliotekarer? side 20

Slik Jan-Egil ser det: Et spark bak side 22

YS støtter ambisiøs klimamelding side 23

Bibliotekene viktige bidragsytere til Norsk dokumentarv side 24

Nytt fra NB: Bibliotekene viktige bidragsytere til Norsk dokumentarv side 24

BF-sekretariatet svarer: Ferie og opptjente feriepenger side 26

Frontfagsmodellen krever disiplin side 27

Bibliotek i samhälle side 28

Enighet om nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur side 29

Ny dokvit-professor i Tromsø side 29

Bibliotekaren
ISSN 0804-4147    /    ISSN 1503-836X (online)

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets tidsskrift og 
utkommer hver måned. 

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse
Runnen 4, 6800 FØRDE
Telefon:  91 31 80 01
Epost: erling.bergan@bibforb.no

Abonnement
Kr. 290 pr. år betales til BFs konto 6039.05.64093. 
Merk innbetalingen Abonnement. Henvendelser 
om abonnement rettes til BFs sekretariat:  
bf@bibforb.no eller tlf. 48 02 09 00.

Annonsepriser:
1/8 side  kr.   900
1/4 side kr. 1600
1/2 side kr. 2400
1/1 side  kr. 3600

Stillingsannonser:
1/8 side   Gratis
1/4 side kr.   600
1/2 side kr. 1400
1/1 side  kr. 2600

Mva. kommer i tillegg. 
Det kan gis rabatt ved samlet bestilling av flere 
annonser. Alle  henvendelser om annonser rettes 
til redaksjonen. (se over)

Utgivelsesplan 2012

Nr:   Deadline:      Hos medl.:
  1  21. desember  11. januar 
  2  25. januar 8. februar
  3  22. februar 7. mars 
  4  21. mars 4. april
  5  25. april 9. mai
  6  23. mai 6. juni
  7  20. juni 4. juli 
  8  11. juli 25. juli
  9  29. august 12. september
10  26. september 10. oktober
11  24. oktober 7. november
12  21. november 5. desember

Trykk:
Merkur-Trykk AS, Oslo

Ansvar
Usignerte artikler står for redaktørens regning.
Bladet er Creative Commons-lisensiert.

Forsidefoto:
Jonas Haarr Friestad

Pb. 9102, 3006 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55 
salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

Logisk og brukervennlig

Rimelige priser på system 
og vedlikehold...

- Skal ikke produsere gryteklare bibliotekarer
Liv Gjestrum er leder for instituttet der bibliotekarutdan-
ninga i Oslo hører hjemme. Nå arbeides det med en 
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Lederen har ordet
I slutten av mars deltok de fleste av 

BFs fylkeslagsledere, hele sekretariatet 
og en del av forbundsstyret på fylkes-
lagslederkurs for å klargjøre fylkeslage-
nes oppgaver, handlingsrom og behov. 
For meg ble det på denne samlinga ty-
delig at vi har mye å vinne på å arbeide 
sammen på en mer systematisk måte, 
og i større grad enn hva som er tilfelle 
i dag å samarbeide på tvers av fylkes-
lagsgrenser og organisasjonsledd. 

Det er inspirerende å lytte til er-
faringer man har skaffet seg rundt 
om i fylkeslagene når det gjelder ar-
rangementer, forhandlingsaktivitet og 
bistand til tillitsvalgte. Det er tydelig 
at det enkelte fylkeslag har funnet sin 
måte å løse problemene på, noe som 
er naturlig og nødvendig. Det er stor 
forskjell på Finnmark fylkeslag og Oslo/
Akershus, og utfordringene er helt ulike. 
Derfor blir det feil å skulle sette opp 
en mal for hvordan fylkeslagene skal 
løse sine oppgaver. Det viktigste er 
at fylkeslagene tar utgangspunkt i sin 
medlemsmasse, sin geografi, sine utfor-
dringer, og finner konstruktive måter å 
utføre sine oppgaver på. 

Erfaringsutveksling
Likevel er det mye læring i erfarings-

utveksling lagene imellom. For en god 
måte å jobbe på i ett fylke kan utmerket 
godt fungere med eller uten tilpasninger 
også i et annet. På fylkeslederkurset 
fremgikk det helt tydelig at BFs fylkes-
lag arrangerer flere møter og arrange-
menter enn hva som kommer resten av 
BF for øret. Jeg vil si det så sterkt som 
at fylkeslagenes aktivitet er underkom-
munisert. Dette må fylkeslagene selv ta 
noe av ansvaret for, fordi de ikke i stor 
nok grad skriver til «Bibliotekaren» om 
sine arrangementer eller møter, hvilket 
ville bidratt til at flere fikk kunnskap om 
arrangement. Men jeg mener bestemt 
at dette er et ansvar jeg bør dele. Som 
forbundsleder burde jeg i langt større 
grad fremheve aktiviteten som drives i 
fylkeslagene. Det har jeg bestemt meg 
for å bli flinkere til.

Over fylkesgrensene
Fylkeslagene kan selvsagt også ar-

rangere møter eller seminarer sammen 
over fylkeslagsgrensene. Selvsagt, sier 
jeg, som om det var en ide som var min 

og som jeg har hatt lenge. Slik er det 
slettes ikke. Dette var en tanke som kom 
opp under en av diskusjonene på kur-
set, og som kom fra en fylkeslagsleder 
som mente at dette kunne være en måte 
å skaffe et større publikum på og dessu-
ten et større budsjett for å avholde et 
arrangement. Noe som er helt riktig. 
Ideen er både god og gjennomførbar, 
og det ville være veldig spennende 
om noen faktisk gjennomførte et slikt 
arrangement.

Hovedoppgjør
I år er det hovedoppgjør og akkurat nå 

er det brudd i våre største tariffområder. 
Mekling står for døra, og om vi kommer 
i havn uten å gå veien om streik i år, 
gjenstår å se. Vi håper selvsagt det. 
Det gjenstår også å se hvilket resultat vi 
får. Uansett blir det lokale forhandlinger, 
også i år. Vi VET at vi skal forhandle 
lokalt i kommunesektorens kapittel 3 og 
5, og det gjenstår å se om det avsettes 
pott i kapittel 4. Det gjenstår også å se 
om det avsettes pott i Oslo kommune, 
Spekter og stat. 

Vi må imidlertid ta høyde for at vi får 
lokale forhandlinger i alle tariffområdene 
våre, slik vi ofte gjør de årene det er 
hovedoppgjør. Og Kickoff-arrange-
mentene i fylkeslagene har vist seg å 
være gode forberedelser til de lokale 
forhandlingene. I år er det uke 36 ,37 
og 38 som er merket av som kickoff-
uker. Noen fylkeslag har allerede begynt 
å melde inn sine ønskede tidspunkter 
disse ukene. I tråd med tankene om 
bedre samarbeid har tanken vært luftet 
om at BF-ere som skal forhandle, men 
som av en eller annen grunn ikke har 
anledning til å møte på «sitt» fylkes-
lags kickoff-arrangement, må kunne 

Det er inspirerende å lytte til erfarin-
ger man har skaffet seg rundt om i fyl-
keslagene når det gjelder arrangementer, 
forhandlingsaktivitet og bistand til tillits-
valgte.

”
”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

få anledning til å møte i nabofylket. 
Dette mener jeg må kunne være helt i 
orden, og synes at det er en god idé. Jo 
raskere vi får inn kickoff-datoer fra det 
enkelte fylkeslag, jo enklere vil det bli 
for forhandlere og tillitsvalgte å holde 
av dagene. 

Tettere kontakt med
fylkeslagene

Forbundsstyret har forpliktet seg til å 
ha en tettere kontakt med fylkeslagene, 
og derfor har forbundsstyremedlem-
mene fordelt fylkeslagene seg imellom 
for å følge opp tettere. Ordningen er 
ikke ment å skulle erstatte fylkeslagenes 
kommunikasjon med hverken forbun-

dets nestleder, leder eller sekretariatet, 
men er tenkt som et supplement for å 
bidra til bedre samarbeid. Forbundets 
leder og nestleder er ikke en del av 
denne ordningen. Ikke fordi disse ikke 
skal følge opp fylkeslagene, men fordi 
vi skal følge opp alle!

Forbundsstyret ønsker også en tet-
tere dialog med fylkeslagene når det 
gjelder høringer og politiske saker, 
og med bakgrunn i dette sendes BFs 
foreløpige forslag til høringsuttalelse ut 
til fylkeslagene for innspill. 

Monica Deildok
Forbundsleder

 

Forbundsleder Monica Deildok ivrer for godt 
samarbeid mellom organisasjonsleddene i BF.

Tariff 2012: Brudd i statsoppgjøret
- Når staten viser så liten fohandlingsvilje, får de det som de vil: Vi møtes til mekling 
hos Riksmekleren. Dette sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone 
Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen. Torsdag 26. april brøt de for-
handlingene med staten. Og de andre tariffområdene fulgte som perler på en snor.

Forhandlingene har pågått siden 12. april uten 
positive resultater.

- Staten har ikke gitt noe reelt tilbud, de har 
ikke gått inn i forhandlinger. Derimot har staten 
signalisert angrep på opparbeidede rettigheter. 
Dette er ikke noe grunnlag å gå videre på. Det 
er tydelig at staten ikke vil ha noen løsning, sier 
de tre forhandlingslederne.

- Vi beklager likevel at vi ikke kom til noen 
forhandlingsløsning. Men når vi møter en mot-
part som ikke har fullmakter, er det ikke mulig å 
komme lenger, sier Rønoldtangen, Arnesen og 
Johannessen.

Forbundsleder Monica Deildok representerer 
Bibliotekarforbundet i forhandlingene staten. Hun 
deler synspunktene til forhandlingslederne.

- Det er synd vi ikke kunne komme i land i 
dette oppgjøret gjennom forhandlinger. Men nå 
skal vi i gang med megling, og det håper vi vil gi 
et positivt resultat, sier BF-lederen etter bruddet 
på torsdag.

Partene melder nå bruddet til Riksmekleren. 
Det forventes meklingsinnspurt uken før pinse.  

Pål Arnesen er YS’ sjefsforhandler i det statlige tariffopp-
gjøret, som også i år går til megling. (Foto: Erling Bergan)
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[ TARIFF 2012 ]

YS Kommune brøt 27. april forhandlingene i hovedtariffopp-
gjøret for de kommuneansatte. 

- Etter bruddet i oppgjøret for de statsansatte, hadde vi ikke 
grunnlag for å diskutere økonomien i kommuneoppgjøret, sier 
Gunn Olander, leder for YS Kommune.

Kommuneoppgjøret går nå til mekling.
Viktige punkter som jevnere ansiennitetsopprykkstakt, 

ubekvemstillegg og heltid/deltid vil være sentrale i meklingen.
- Vi har hatt en god tone i forhandlingene til nå og vi tror vi 

kan komme fram til en løsning gjennom mekling, sier Olander
Dette er hovedtrekkene i kravene YS Kommune bringer inn 

i meklingen:
•	Et generelt tillegg til alle ansatte.
•	Heving av minstelønnsnivåene utover det generelle tillegget.
•	 Jevnere lønnsvekstsikring / ansiennitetsopprykkstakt enn 

det som ligger i dagens tariffavtale.
•	Et nytt minstelønnsnivå for fagarbeidere/tilsvarende med 

tilleggsutdanning av ett års varighet som ligger mellom 
fagarbeider- og høyskolenivået.

•	Heve minstesats for ubekvemstilleggene, særlig på lør-
dags- og søndagstilleggene, samt føring for ytterligere 
lokale tillegg.

•	Utjevne ulikhetene i lønnsnivået for høyskolegruppene i 
kapittel 4B og 4C med vekt på begynnerlønningene.

•	At lederes avlønning må stå i et naturlig forhold til de ar-
beidstakerne de er satt til å lede.

•	At den enkelte arbeidstakers lokale lønnstillegg ikke blir 
spist opp av senere sentrale lønnsjusteringer eller ansien-
nitetsendringer.  

Brudd i Oslo kommune
YS Kommune Oslo brøt lønnsforhandlingene med Oslo kom-

mune 30. april. Oppgjøret går nå til mekling.
- Kommunen har ikke villet diskutere hvor mye penger som 

skal inn i oppgjøret, og da ble et brudd uunngåelig, sier Martin 
Moen, forhandlingsleder i YS Kommune Oslo.

Da lønnsforhandlingene for de ansatte i Oslo kommune 
startet, sa forhandlingslederen for de YS-organiserte at ”Oslo 
kommune har et lønnsnivå og en lønnsutvikling som kommunen 
ikke kan leve med over tid”. Det står han fast på.

- Oslo kommune vil trenge betydelig tilgang på arbeidskraft 
i årene som kommer. Ungdom som nå skal velge utdanning 
må se et lønnsnivå som gjør det attraktivt å utdanne seg til 
en jobb i kommunen. Da går det ikke an at Oslo kommune 
sakker etter både privat sektor og staten når det gjelder lønn, 
mener Martin Moen, forhandlingsleder for YS Kommune Oslo.

Han peker også på at Oslo er en av byene i Norge med 
høyest bo- og levekostnader.

- Dersom det skal være attraktivt å arbeide i Oslo kommune 
må de ansatte oppleve at de har råd til å bo i Oslo, sier han.

Inn i meklingen er dette de viktigste kravene fra YS:
•	Betydelig bedring av lønnsnivået
•	Uttelling for kompetanse på alle utdanningsnivåer
•	Heltidsstillinger for de som ønsker det. 

Brudd i kommuneoppgjøret
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- Vi skal ikke produsere 
  gryteklare bibliotekarer
Liv Gjestrum er leder for instituttet der bibliotekarutdanninga i Oslo hører hjemme. 
Nå arbeides det med en strategiplan, både ved instituttet og ved hele Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Samtidig kommer årets søkertall for studiene. Hvor ser Gjestrum 
at utfordringene ligger for Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag?

Det er nedgang i antall søkere til 
bachelorstudiet i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. De fikk 173 primærsøkere til 
120 studieplasser i fjor, i år var dette 
gått ned til 156 primærsøkere. Søkning 
til årsstudiet holder seg omtrent uen-
dret, fra 56 søkere i fjor til 57 søkere i år, 
til 15 studieplasser. Vi spør Liv Gjestrum 
hvordan hun tolker disse tallene.

Variasjoner
- Nedgangen til bachelorstudiet er 

omtrent ti prosent, og det er ikke så 
mye. Det har vært variasjoner i den 
størrelsesorden fra år til år de siste ti 
årene. Vi hadde håpet på en økning, 
siden studiet har vært spesielt profilert 
på utdanningsmesser og andre arrange-
ment. Høgskolen i Oslo og Akershus har 

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør 

en katalog hvor noen studier er spesielt 
profilert, og bibliotekarstudiet er ett av 
dem. Vi hadde håpet at det skulle ha 
en effekt. 

- Hva kan nedgangen skyldes?
- Jeg vet ikke grunnen. Noen hevder at 

arkivstudiet har tatt noen av søkerne til 
bibliotekstudiet, og viser til framgangen 
dette studiet har hatt i sine søkertall. Det 
er jeg usikker på. Jeg tror det er et helt 
annet søkergrunnlag for de som søker 
arkiv. Det er ofte folk som allerede job-
ber i arkiv, og som vil ha en formalutdan-
ning. Eller folk som har en bachelorgrad 
eller mastergrad innenfor et fagområde 
hvor de ikke får jobb, og som ønsker 
seg en profesjonsutdanning. En del av 
dem er oppmerksomme på arkivstudiet, 
som en del også er oppmerksomme på 
bibliotekstudiet av samme grunn. 

- Vil dere undersøke dette nærmere?
- Det kunne vært interessant. Vi har 

av og til undersøkelser der vi spør de 
nye studentene hva som var årsaken til 

at de søkte studiet. Hvis vi har kapasitet 
vil vi nok gjøre det igjen. Men vi har ikke 
årlig statistikk som forteller grunnen til 
at studentene har søkt til studiet.

Spesielt profilert
- Hvilke tiltak har ABI for å få opp 

søkertallene?
- Det er satt inn tiltak både på insti-

tuttnivå, fakultetsnivå og fra høgskolen 
sentralt. På alle utdanningsmesser er 
Høgskolen i Oslo og Akershus repre-
sentert. Og bibliotekarutdanninga er 
altså en av utdanningene som har vært 
spesielt profilert i år. På instituttnivå 
er vi opptatt av nettstedet bibliotekar.
no, som vi drifter og som profilerer all 
bibliotekarutdanning i Norge. Nettstedet 
er opprettet for å vise hva en bibliotekar 
gjør, og for å få interesserte til å søke 
studiet. Der har vi registrert mange 
treff rett før søknadsfristen til samordna 
opptak går ut hvert år.

- Opplever masterstudiet bedre søk-

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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ning enn bachelorstudiet?
- Også til dette studiet varierer søknin-

gen fra år til år. Masterstudiet opplevde 
for noen år siden også å ha høyere sø-
kertall enn årets tall. Utfordringen med 
masterstudiet er at ganske mange søker, 
men ikke alle sender inn dokumentasjo-
nen som er påkrevd etterpå. 

ABI-instituttet tilbyr totalt 35 studie-
plasser på masternivå. Det er 25 på det 
ordinære masterstudiet, og 10 på det 
nye masterstudiet i ”Bibliotek - styring 
og ledelse”. Det er altså flere studie-
plasser på masternivå enn noen gang 
tidligere. Med utlysing av ledelsesmas-
teren bare noen uker før søknadsfristen, 
ble ABI positivt overrasket over at det 
meldte seg 18 søkere.

- Vi hadde ikke blitt forundret om 
det kom 3-4 søkere. 18 søkere er vi 
svært fornøyd med. Vi tror vi har truffet 
et behov der ute, sier Gjestrum, som 
tror søkertallene til dette studiet kan 
holde seg høye i flere år, når flere blir 

oppmerksomme på det.  
- Jeg tror dette også treffer de som 

– uten bibliotekarutdanning – jobber i 
lederstillinger i store bibliotek. Hvis de 
har en annen bachelorgrad og fire års 
arbeidserfaring, kan de bli tatt opp på 
dette masterstudiet.

Lederkompetanse
Dette erfaringsbaserte masterstudiet 

gir 90 studiepoeng. Under dagens 
biblioteklov og forskrifter vil det si, 
med ”feil bachelor” i bunn, at denne 
masteren ikke gir tilstrekkelig formal-
kompetanse til å fylle kravene til å bli 
biblioteksjef i folkebibliotek. Men det 
kan vise seg å bli mer et spørsmål om 
å informere kandidatene om muligheter 
og begrensninger, enn at det skal bli et 
reelt problem. 

Mange gode krefter har trukket i lag 
for å få dette masterstudiet på plass. 
Initiativet til opprettelsen av studiet kom 
fra bibliotekfeltet selv. Biblioteksjef ved 

Bergen Offentlige Bibliotek, Leikny Haga 
Indergaard, var som tidligere direktør i 
ABM-utvikling blant initiativtakerne til 
det nye masterstudiet. Hun sier til HiOAs 
nettsider at det blir viktig for sektoren å 
få sitt eget lederstudium: - Det betyr at 
det blir bedre kompetanse i sektoren, og 
det er viktig. Generelt trenger bibliote-
kene flere personer med utdanning på 
masternivå, for å kunne møte kravene 
til utvikling og fornying. Det foregår et 
generasjonsskifte blant bibliotekledere 
nå, og i mange tilfeller er det vanske-
lig å rekruttere ledere med erfaring og 
kompetanse. For en bibliotekleder er det 
viktig å kunne både det bibliotekfaglige 
og det ledelsesfaglige, og det behovet 
møter det nye studiet, sier Indergaard.

Bredere nedslagsfelt
Så spørs det hva departementet gjør 

med forskriftene til paragraf 5 i biblio-
teklova. I høringsnotatet om endringer 
i biblioteklova heter det: ”Forskriften  

- Noen har litt feil forventning til hva studiet skal inneholde. Noen forventer seg litt mer gryteklare kandidater enn det som er meningen med et 
høgskolestudium, sier instituttleder Liv Gjestrum, som ikke synes at det skal oppfattes som et problem at nyutdannede bibliotekarer i sine første 
jobber står overfor utfordringer som utdanningen ikke lærte dem hvordan de skal takle. 
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vil måtte oppdateres slik at kompe-
tansekravet er bedre tilpasset dagens 
utdanningssystem, som er basert på 
sammensetning av fag heller enn et 
gitt studieløp.” Liv Gjestrum innrøm-
mer at ABI så langt ikke har sett dette 
i sammenheng med opptakskrav og 
studiepoeng i det erfaringsbaserte 
masterstudiet.

- Vi har rett og slett ikke problema-
tisert dette. Det er klart at det betyr 
noe for oss hva som kreves for å bli 
biblioteksjef. Men vi tenker vel på en 
måte at på den ene siden hva et bi-
bliotekstudium på tre år skal innehold 
for å sette studenter i stand til å gjøre 
en god jobb, og hva som kreves for 
å bli biblioteksjef, det er to ulike ting. 
Nedslagsfeltet for våre kandidater 

er bredere enn biblioteksjefstillinger, 
bredere enn folkebibliotek og bredere 
enn bibliotek i det hele tatt. Særlig på 
det kunnskapsorganisatoriske er våre 
kandidater etterspurt også i mange 
andre virksomheter. 

- Er det en økende tendens?
- Tidligere hadde vi statistikk på dette. 

Den viste at ca 40 % av våre kandidater 
gikk til andre virksomheter enn biblio-
tek. Og det holdt seg jevnt i årevis. De 
siste 10 årene har høgskolen ikke hatt 
kapasitet til å gjennomføre disse under-
søkelsene. Men det er ingen grunn til at 
tallene skulle være annerledes nå. Dette 
er også en av grunnene til at vi for noen 
år siden gikk bort fra 2+1-modellen 
(bachelorgrad der 2 år er bibliotekfag 
og 1 år kan være et annet fag, red.

anm.), for vi fikk ikke plass til alt det vi 
mente var viktig bibliotekfaglig kompe-
tanse på bare to år. Etter at vi avsluttet 
2+1-modellen og krevde 3-årig løp, så 
vi en dobling i antall studenter som tok 
tredje studieår hos oss. 

Profesjonsrelevant forskning
At det er viktig for ABI at nedslagsfel-

tet deres er større enn bibliotek, viste 
seg på instituttrådsmøtet i april. Der ble 
utkast til en strategiplan for instituttet 
drøftet. Et spørsmål som ble diskutert, 
var hvordan målet for instituttets FOU-
arbeid skulle formuleres. Forslaget lød: 
”Institutt ABI skal være internasjonalt 
anerkjent og blant de fremste i Norden 
på profesjonsrelevant forskning innen 
bibliotek- og informasjonsvitenskap og 
arkivfag.” Og her var det ordet ”pro-
fesjonsrelevant” som krevde en liten 
runde med innlegg. 

Professor Ragnar Nordlie lurte på 
om begrepet stammet fra tilsvarende 
strategidokument for hele høgskolen, og 
måtte ses som en del av bestrebelsene 
på å få godkjenning som universitet – og 
det vil si profesjonsuniversitet. – Det er 
imidlertid ikke en uttalt profesjonshim-
mel over alt som gjøres her. Det blir 
motstrid mellom et slikt mål om å være 
profesjonsrelevant og kravene som stil-
les om å publisere. Om formuleringer i 
strategiplanen blir retningsgivende for 
tildeling i forskningsmidler, kan forskjel-
len mellom profesjonsrettet forskning 
og meritterende forskning være viktig. 
Derfor bør ”profesjonsrelevant” fjernes. 
Det som er relevant for fagfeltet bør jo 
være relevant for profesjonen. Men, på 
den annen side, må ikke profesjonsfeltet 
oppfatte det slik at vi er forskere i et 
elfenbenstårn, sa Nordlie. Flere av de 
andre medlemmene av instituttrådet 
meldte at de så dilemmaet, men en av 
studentrepresentantene la vekt på at de 
føler en nær tilknytning til praksisfeltet. 

Rekruttering til studiet
Dette er ett av krysningspunktene ABI 

står i. Praksis møter forskning. Fruktbart, 
men også vanskelig. Slik skal det være. 
Men hva ser instituttleder Liv Gjestrum 
som ABIs hovedutfordringer nå?

- Én hovedutfordring er å øke rekrut-
teringen til bibliotekstudiet. Dette har 
vi jobbet med gjennom mange år. For 
noen år siden satset vi på å komme ut 
i videregående skoler og få formidlet 

Søkertallene til bibliotekarstudiet 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Hvor mange har valgt å prioritere utdanning innen 
bibliotek- og informasjonsfag i år? Søkertallene fra 
Samordna opptak er kommet, og viser en litt skuf-
fende nedgang. 

Det er 120 studieplasser som skal fylles på bachelorstudiet og 15 stu-
dieplasser på årsstudiet, altså totalt 135 studieplasser å fylle.  Ettersom 
rundt halvparten av årsstudentene velger å gå rett fra årsstudiet til 2. stu-
dieår av bachelorstudiet, gir det mening å se disse to opptakene samlet, 
for å vurdere om det er stigende eller synkende interesse for å utdanne 
seg til bibliotekar. 

Årets tall viser at det totalt er 213 søkere som har årsstudiet eller bac-
helorstudiet som sitt førstevalg,

en liten nedgang fra fjorårets 229 primærsøkere. Det er bachelorstudiet 
som drar ned, med 156 primærsøkere i år sammenlignet med 173 i fjor. 
Årsstudiet har 57 søkere i år, mot 56 i fjor.

Søkertallene for bibliotekarstudiet har vist en synkende tendens de siste 
årene, med noen oppturer. I 2003 var det 295 studenter som hadde studiet 
som førstevalg. I 2008 var tallet nede i 201. Men så sent som i 2009 var 
tallet oppe i 258 primærsøkere.

Det var totalt 111 studenter som hadde arkivstudiet som førstevalg, en 
kraftig oppgang fra fjorårets 58 primærsøkere. 

Søkertallene til masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap er 
mer positive enn for grunnutdanninga. Masterstudiet på heltid hadde 24 
søkere, mens det tilsvarende deltidsstudiet hadde 16 søkere. Her er det 
totalt 25 studieplasser til disposisjon. I tillegg kommer et overraskende 
høyt søkertall til den nye masteren ”Bibliotek - styring og ledelse”. Det var 
hele 18 søkere til 10 plasser på dette studiet, selv om det ble lyst ut bare 
noen uker før fristen gikk ut.  
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hva dette yrket virkelig er. Vi hadde et 
godt opplegg for dette. Men skolene 
ville ikke høre om oss, de ville heller ha 
besøk fra andre studier. Jeg tror det bun-
ner i at vi ikke er blant de hippe yrkene 
som ungdom gjerne vil ha. Vi ser at for 
eksempel Medier og kommunikasjon 
har kjempesøkning. De har 5-6 søkere 
per studieplass, selv om det langt fra 
er jobb til alle disse etter endt studium. 
Men studiet er mer ”in”.

Master i arkiv
- En annen utfordring har vi på ar-

kivstudiet. Vi har klart å etablere en 
bachelor med god søkning i løpet av 
ganske kort tid. Nå gjelder det å få 
tilrettelagt et masterløp innenfor bi-
bliotek- og informasjonsvitenskap, som 
føles relevant for de med bachelorgrad i 
arkiv- og dokumentbehandling. Vi ser at 
bachelorkandidatene vi utdanner ønsker 
seg et videre løp. Men vi ønsker ikke for 
mange spesialiserte mastertilbud. Vi 
ønsker å ha dette under samme paraply. 

- Vil dette gjøre mastertilbudet ved 
ABI mindre bibliotekspesifikt?

- Ikke nødvendigvis. Det kan bety at vi 
innpasser emner fra andre utdannings-
institusjoner. Det gjøres allerede i dag, 
at masteroppgaver og prosjektarbeid er 
mer vinkla mot arkiv enn mot bibliotek. 
Vi har ikke noen umiddelbare planer 
om å gjøre masterstudiet mer generelt. 
Men vi samarbeider med utdannings-
institusjoner på arkivfeltet i ti andre 
utdanningsinstitusjoner i Europa. Blant 
annet har vi en sommerskole sammen. 
Og arkiv er et nytt og ungt akademisk 
felt. Vi ser at vi må bruke hverandre for 
å bygge opp kompetansen. 

- Det er et gammelt arbeidsfelt, men 
et ungt akademisk felt i Norge. Gjelder 
det internasjonalt også?

- Ja. Nederland har riktignok kommet 
langt på dette feltet, men ellers er det 
under etablering i de fleste land. Du 
har selvfølgelig lenge hatt det tradisjo-
nelle arkivfeltet, hvor du forsker på en 
samling og hvor de tilsatte stort sett er 
historikere. Men det er mer arkivdan-
ning det er snakk om i faget hos oss. 
Ikke å forske på et materiale, men selve 
arkivprosessen.

Doktorgrad ved ABI
- Flere utfordringer ved ABI?
- Hvis vi får PhD-programmet akkredi-

tert, blir det en tung satsing for oss. Vi 

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

håper det er på plass fra nyttår. Da ser vi 
for oss to kategorier studenter. Det ene 
er de som søker og får en stipendiatstil-
ling her hos oss. Og så kan det være 
folk som får finansiering annetsteds fra, 
men som vil tilhøre dette programmet.

- Hva slags finansiering kan det være 
snakk om?

- Det kan for eksempel være at du 
arbeider ved et stort bibliotek som vil 
satse på en stipendiat, og at du får den 
faglige tilhørigheten her ved ABI. 

- Det er flere stipendiater ved ABI i 
dag, selv uten eget doktorprogram? 

- Ja, vi har 8 stipendiater i dag, som 
alle er innskrevet ved andre institusjo-
ner.  De som ikke er helt på slutten av 
løpet sitt, vil vi kunne ”ta hjem” til ABI, 
når PhD-programmet er på plass her. To 
av våre 8 stipendiater er ved ”Senter ved 
profesjonsstudier” her ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Men de fleste er ved 
IVA i Danmark (Det Informationsviden-
skabelige Akademi, tidligere Danmarks 
Biblioteksskole, red.anm.) Det er man-
gelen på doktorgradsprogram her, som 
har ført dem ut. Vi har jo et stort faglig 
miljø selv, vi har realkompetansen til å 
veilede doktorgradsstipendiater. 

- Vil det fremdeles være ønskelig å ha 
noen stipendiater utenfor ABI, selv når 
dere får eget PhD-program?

- Det er ikke problematisk at noen tar 
doktorgrad ute, men det ligger et insen-
tiv for oss å ha dem her. For hver full-
førte kandidat får vi noen hundre tusen 
kroner. Økonomien i PhD-programmet 
er viktig, sier Liv Gjestrum, som legger til 
at det kan være aktuelt med biveiledere 
ved andre universitet og høgskoler. 

Ikke gryteklare kandidater
For de fleste bibliotekarer ute i yrket, 

er nok dette problemstillinger som ikke 
interesserer all verden. Selv om eget 
doktorgradsprogram vil gi oss mer faglig 
kunnskap og bedre kvalitet på det ABI 
driver med, som igjen gir bedre kvalitet 
på bibliotekarene de utdanner, er det 
nok mange praktikere som har andre 
perspektiv på forholdet mellom teori 
og praksis. Møtet mellom disse ulike 
perspektivene kan være fruktbare, eller 
de kan være det motsatte. Noen ganger 
hører vi folk ved ABI sukke over det de 
opplever som lite konstruktiv sutring fra 
praksisfeltet. Mens bibliotekarer ute i 
yrket kan sukke over manglende praktisk 
relevans i utdanning og forskning ved 

ABI. Hvordan opplever instituttlederen 
forholdet til profesjonsfeltet?

- Stort sett har vi et godt forhold til 
profesjonen. Jeg mener vi er mer synlige 
overfor yrkesgruppa enn mange andre 
utdanninger er. Men jeg tror noen har 
litt feil forventning til hva studiet skal 
inneholde. Noen forventer seg litt mer 
gryteklare kandidater enn det som er 
meningen med et høgskolestudium. Vi 
skal ikke produsere gryteklare bibliote-
karer, understreker Gjestrum, som ikke 
synes at det skal oppfattes som et pro-
blem at nyutdannede bibliotekarer i sine 
første jobber står overfor utfordringer 
som utdanningen ikke lærte dem hvor-
dan de skal takle. 

- Det er også enkelte på bibliotek-
feltet som uttaler seg om utdanninga 
på sviktende grunnlag. De har ikke fått 
med seg de mange endringene som 
har skjedd. Og når de gir uttrykk for 
at de ønsker seg mer pågående og 
utadvendte kandidater, vil jeg svare at 
det kanskje har mer med personlighet 
å gjøre enn med utdanninga. Vi legger 
stor vekt på formidling, på det å stå fram, 
på fleksibilitet, på det å jobbe i gruppe. 

- Jeg vil imidlertid understreke at vi 
er takknemlige for måten praksisfeltet 
stiller opp for oss i ulike sammenhenger, 
og spesielt i forbindelse med praksisut-
plassering, sier Gjestrum. I motsetning 
til mange andre utdanninger som læ-
rerutdanning, sykepleie mm er praksis 
ikke pålagt for bibliotekarstudenter, og 
dermed følger det ingen midler med til 
oppfølging av studentene. Men takket 
være dugnadsinnsats og generøsitet 
fra de tilsatte i mange bibliotek, får stu-
dentene både i første og annen klasse 
erfare hvordan yrket er i praksis. Og 
praksis er svært motiverende for de 
aller fleste. 

Symbiosen ikke like sterk lenger
Og ABI satser en del på kommuni-

kasjon med profesjonsfeltet. De tre 
emnegruppene Bibliotek og samfunn, 
Litteratur og bruker og Kunnskapsorga-
nisasjon og gjenfinning satser på hver 
sin konferanse i regi av ABI. 

- Vi stiller også opp på de konferanser 
og arenaer vi blir invitert til. Og prøver 
å delta på aktuelle arrangement. Vår 
dekan for Fakultet for samfunnsfag sier 
at ikke noe annet institutt han har ansvar 
for er så opptatt av hva profesjonsfeltet 
mener. Det er ingen andre utdanninger i  
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fakultetet der koblinga mellom profesjon 
og utdanning er så sterk, hevder han. 
Jeg tror det henger sammen med at det 
fra gammelt av var veldig sterke bånd 
mellom utdanningen og bibliotekene, 
det var nærmest en etatsutdanning. Og 

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Representanter for undervisnings- og forskningstilsatte
Instituttleder Liv Gjestrum
Høgskolelektor Knut Oterholm (Bibliotek- og info.vitenskap)
Professor Ragnar Nordlie (Bibliotek- og info.vitenskap)
Høgsk.lektor Gudmund Valderhaug (Arkiv og dok.behandling)
Vara: Førstelektor Åse Kristine Tveit (Bibliotek- og info.vitenskap)

Representant for teknisk-administrativt tilsatte
Rådgiver Anne Drag Tidemand-Fossum (Fakultetsadm.)
Vara: Førstekonsulent Lars Erik Brekne Nielsen (Fakultetsadm.)

Studentrepresentanter
Siri B. Levand Søberg (Bachelorstudiet i bibliotek- og info.vitenskap)
Truls Moe Lundgren (Bachelorstudiet i bibliotek- og info.vitenskap)
Vara: Lars Kristian Stensrud (Bach.st. i bibliotek- og info.vitenskap)

Eksterne representanter
Arkivleder Vilde Ronge (Norsk rikskringkasting)
Stabssjef Svein Arne Tinnesand (Nasjonalbiblioteket)
Vara: Hovedbibliotekar Line Nybakk Akerholt (UB i Oslo)
 

Instituttrådet ved Institutt for arkiv-, 
bibliotek- og informasjonsfag (ABI)

Retningslinjer for instituttrådet er vedtatt av styret 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. ABI hører inn under 
Fakultet for samfunnsfag, og det er dette fakultets styre 
som har oppnenvt de eksterne representantene til ABIs 
instituttråd. Øvrige representanter velges innen grup-
pene de representerer. Det er i alt 9 representanter i 
instituttrådet. 

Rådets formål er ”å sikre medvirkning og legitimitet 
i beslutningsprosessene, samtidig som enkle beslut-
ningslinjer opprettholdes ved instituttet.” Instituttrådet  
er rådgivende for instituttleder og ”skal bidra til et godt 
grunnlag for instituttleders beslutninger i viktige spørsmål 
for instituttet.”

Instituttrådet ved ABI hadde sitt første møte 19. januar 
i år, og møttes igjen for andre gang 26. april. Begge 
disse møtene har dreidd seg om hva som skal være 

instituttets satsningsområder i kommende strategiperiode. 
Høgskolen i Oslo og Akershus startet for ikke lenge siden 
arbeidet med ny strategiplan for perioden 2012-2020. Det 
store målet i denne perioden, er at høgskolen skal bli et 
profesjonsuniversitet. For det enkelte institutt er det mer 
spesifikke og fagrelevante målsettinger, slik det går fram 
av forslaget til straegiplan gjengitt på side 12. 

Blant instituttrådets andre oppgaver hører å drøfte ”nye 
fag- og studieplaner og vesentlig endringer i eksisterende 
planer, inkludert praksisordninger”. De skal også drøfte 
budsjett og økonomiske rammer og ”utviklingen ved insti-
tuttet i lys av mål, strategier, planer og rapporter”. 

Det er med andre ord grunn til å merke seg hvem som sitter 
i dette rådet, som altså skal være en viktig premissleverandør 
for den største institusjonen som utdanner bibliotekarer i 
Norge. Medlemmene i rådet er gjengitt under.  

Fra det første møtet i instituttrådet ved ABI: Fra venstre førstelektor 
Åse Kristine Tveit i samtale med stabssjef ved Nasjonalbiblioteket 
Svein Arne Tinnesand og høgskolelektor Knut Oterholm. (Foto: Erling 
Bergan)

Hvem er medlemmer av instituttrådet ved ABI?

det er mye positivt ved det. Men denne 
symbiosen ikke er like sterk lenger. Vi 
lager riktignok kandidater som skal ha 
relevant utdanning for bibliotekene, men 
kompetansen er bredere enn som så. Vi 
kan ikke sikte oss inn på skreddersøm, vi 

kan ikke designe utdanninger for enkelte 
typer bibliotek. Mye av den praktiske 
kunnskapen og opplæringa må kandida-
tene få når de kommer ut i arbeidslivet, 
sier instituttleder Liv Gjestrum.  
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Bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akerhus har ikke flyttet 
fra bygget hvor de siden 1995 har holdt til på Bislet. Men de utgjør 
nå et eget institutt sammen med arkivfaget. (Foto: Erling Bergan)
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Overordnet mål
Institutt ABI skal forsterke sin posisjon 

som det ledende fagmiljøet innen utdanning 
og FoU i bibliotek- og informasjonsfag og bli 
et synlig og ledende fagmiljø innen utdan-
ning og FoU i arkivfag i Norge.

Utdanning
Mål:

Institutt ABI skal tilby utdanning av høy 
kvalitet på bachelor-, master og ph.d-nivå, 
med vekt på tverrfaglighet og samarbeids-
kompetanse.

Strategier
Vi skal
•	 videreutvikle våre studieprogram i kontakt 

med våre profesjonsfelter slik at studente-
nes kunnskap og kompetanse er relevant 
for våre profesjonsfelter som er i endring

•	øke satsningen på forskningsbasert 
undervisning og tilrettelegging for stu-
dentdeltakelse i forsknings- og utvi-
klingsarbeid

•	 vektlegge internasjonalt samarbeid om 
utdanning og stimulere til økt student- 
og lærerutveksling, spesielt innenfor 
rammen av NORDPLUS, NORSLIS og 
ERASMUS

•	oppdatere fjernundervisningstilbudet 
innholdsmessig og teknologisk, og 
vurdere muligheten av å øke tilbudet på 
dette området 

Blir dette ABIs strategiske plan?
Instituttrådet ved ABI (Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag) hadde sitt andre møte 26. 
april. Der ble forslag til strategisk plan drøftet. Planarbeidet foregår i vekselvirkning med fakultets- 
og høgskoleledelsen. Så dette er ikke endelig vedtatt, men åpent til gjennomsyn og diskusjon.

•	bidra til å utvikle emner på master- og 
ph.d-nivå på tvers av fakultetets studie-
program.

•	 styrke kompetanseplattformen for insti-
tuttets doktorgradsprogram ytterligere 
og bygge et stabilt og bærekraftig miljø 
av phd-stipendiater i samarbeid med 
fakultetets øvrige doktorgradsmiljøer.

FOU
Mål:

Institutt ABI skal være internasjonalt 
anerkjent og blant de fremste i Norden på 
profesjonsrelevant forskning innen biblio-
tek- og informasjonsvitenskap og arkivfag.

Strategier:
Vi skal
•	 videreutvikle instituttets internasjonalt 

anerkjente forskning knyttet til informa-
sjonsorganiserende og formidlende insti-
tusjoners samfunnsmessige rolle og verdi 
– særlig deres rolle som møteplasser for 
kulturell aktivitet og offentlig samtale

•	 videreutvikle instituttets internasjonalt 
anerkjente forskning innen brukerinter-
aksjon med informasjonssystemer og 
forskningen knyttet til metadata

•	bli det nasjonalt ledende litteratursosio-
logiske forskningsmiljøet med særlig vekt 
på formidling

•	 styrke og utvide våre internasjonale nett-
verk på FoU-området innen bibliotek- og 

informasjonsfag og arkivfag ved å arbeide 
aktivt for å styrke det nordisk-baltiske 
samarbeidet om forskerutdanning innen 
rammene av NORSLIS samt ta initiativ 
for å initiere nordiske og europeiske 
samarbeidsprosjekt innenfor de tre sat-
singsområdene våre på FoU

•	 stimulere til konsentrasjon om utvalgte 
forskningsområder og legge til rette for 
organiserte forskningsgrupper

•	 stimulere til publisering i internasjonale 
tidsskrift, bidra på internasjonale fors-
kningskonferanser mv.

Samfunnsrettet virksomhet 
og formidling 
Mål:

Institutt ABI skal gjennom aktivt samspill 
og med kritisk distanse bidra til utviklingen 
av bibliotek- og arkivfeltet.

Strategier:
Vi skal
•	drive aktiv formidling ved å arrangere 

årlige konferanser, seminarer  mm på 
våre fagfelt

•	øke synligheten gjennom bidrag på kon-
feranser, i fagtidsskrifter, i dagspressen 
og i andre fora

•	 tilrettelegge for og stimulere til alumni 
/nettverk for tidligere studenter

•	 tilby kurs og påta oss eksterne oppdrag 

Menneskelige og 
økonomiske ressurser
Mål:

Institutt ABI skal være en attraktiv 
arbeidsplass for fagfolk med høy kom-
petanse.

Strategier:
Vi skal
•	drive langsiktig rekruttering av fagfolk
•	arbeide for å få opprettet stipendiatstil-

linger, spesielt på de fagfelter hvor det 
er vanskelig å rekruttere eksternt

•	 legge til rette for faglig kompetanseut-
vikling i alle typer stillinger

•	utnytte tildelte ressurser best mulig og 
arbeide for å skaffe eksterne midler.  

ABI skal også ha strategier for arkivfaget. Her instituttrådsmedlemmene Gudmund Valderhaug (høgskole-
lektor i arkiv- og dokumentbehandling ved ABI) og Vilde Ronge (arkivleder i NRK). (Foto: Erling Bergan)

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]

 N
yt

t 
fr
a 

d
ok

.v
it.

 i 
Tr

om
sø

Fra dokumentasjonsvitenskap til 
medie- og dokumentasjonsvitenskap

En ny bachelor i emning 
Allerede fra oppstarten i 1996 har 

dokumentasjonsvitenskap hatt et medi-
eperspektiv. Faget ble jo opprettet med 
bakgrunn i pliktavleveringsloven fra 1989 
som påla nasjonalbiblioteket om å ta imot 
alt publisert materialet uavhengig av lag-
ringsmediet.  Siden pliktavleveringsloven 
ble innført har biblioteker av alle slag 
utviklet seg mer og mer i retning av medi-
ateker. Det har derfor vært naturlig for 
dokvit å være sentral i fakultetets ønske 
om å opprette et studietilbud med et bredt 
mediefokus. 

Så på årsenhet først
Etter flere mislykkede forsøk tidligere, 

startet man en ny prosess høsten 2008 (i 
god tid før fusjonen mellom Universitetet 
i Tromsø og Høgskolen i Tromsø) med å 
se på muligheten for å lage en årsenhet 
i medievitenskap og se på om man ikke 
kunne sette sammen en slik årsenhet av 
allerede eksisterende emner og med dette 
utnytte emnene bedre. Det viste seg at 
flere fag ved det daværende humanistiske 
og samfunnsvitenskapelige fakultet hadde 
emner som kunne passe inn her, f.eks. 
medie- og dokumentteori, mediesosiologi 
og mediehistorie, men også kunstviten-
skapelige emner om analyse av visuelle 
medier. Et forslag til studieplan ble levert 
våren 2009, men satt på vent på grunn 
av fusjonen. 

Tar steget helt ut
Etter fusjonen ble det bestemt at man 

– når man først skulle satse – skulle ta 
steget helt ut og se på muligheten for å 
etablere en Bachelor i medievitenskap. 
En arbeidsgruppe med representanter 
fra forskjellige fag og under ledelse av 
undertegnende utarbeidet en ny plan 
med forslag til nye emner. I dette ar-
beidet fikk vi bevilget penger for bl.a. å 
kunne arrangere en 2-dagers workshop 
i februar 2011 med gjester fra andre 
mediefag i Norge (Bjørn Sørenssen 
fra NTNU, Espen Ytreberg fra UiO og 
Karl Knapskog fra UiB). Våre ideer til 
studieplan og emnebeskrivelser ble 
nøye diskutert. Etter workshopen var 
det enighet om at dokumentasjons-
vitenskap måtte utgjøre kjernen i det 
nye studietilbudet, og med dette fikk 
faggruppen i oppdrag å jobbe videre 
med prosjektet. 

Dette vårsemestret har vi jobbet med 
emnebeskrivelser i det nye studietilbu-
det som skal hete Bachelor i medie- og 
dokumentasjonsvitenskap. Det nye nav-
net tar sikte på at det kommer noe nytt, 
som likevel tar utgangspunkt og bygger 
på det som har vært her fra før, nemlig 
dokumentasjonsvitenskap. 

Hva er så nytt? La oss se litt på 
dagens studieplan i Bachelor for doku-
mentasjonsvitenskap først:

Tekst:  
Professor
Roswitha Skare
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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[ DOKUMENTASJONSVITENSKAP ]

Ingen endringer for de 
som vil bli bibliotekar 

Den nye studieplanen i medie- og do-
kumentasjonsvitenskap beholder emnene 
for 4. og 5. semester slik de er i dag. Det 
vil altså ikke være forandringer med tanke 
på studenter som ønsker å bli bibliotekar. 
6. semester vil studentene fortsatt skrive 
en bacheloroppgave, men i den nye mo-
dellen på bakgrunn av et praksisopphold, 
enten i bibliotek, arkiv eller museum eller 
i en mediebedrift som for eksempel NRK 
Troms og Finnmark, aviser som Nordlys og 
Tromsø, Tromsø internasjonale filmfestival, 
kulturhuset, teatret, for å nevne de avtaler 
vi så langt har inngått om praksisplasser. 
Praksisfeltet blir med andre ord styrket, 
noe som vi tror både studenter og prak-
sisfeltet vil sette pris på. 

Bygger på eksisterende 
kunnskap og kompetanse

Når man skal lage et nytt opplegg med 
utgangspunkt i de samme ressursene 
som man har hatt over lengre tid, sier 
det seg selv at man da må bygge på 
allerede eksisterende kunnskap og kom-
petanse. Emnene i 2. og 3. semester 
bygger i så måte på innhold fra emnene 
vi har i dag, men de trekker også inn 
nye elementer der det er nødvendig. For 
eksempel blir det nå mye tydeligere at 
vi jobber med multimediale dokumenter 
(en illustrert bok er et dokument som 
bruker to medier: tekst og bilder!) og at 
vi ser både på den historiske utviklingen, 
på forskjellige teoretiske tilnærminger 
og at studentene skal lære seg å ana-
lysere disse. 

De teknologiske emnene vil fortsatt 
være på plass, vi holder i det hele tatt 
fast ved at dokvit er sammensatt av 
humanistiske, samfunnsvitenskapelig 
og teknologiske emner og aspekter. 
Vi har derimot gått inn for flere større 
emner: fra 3 emner á 10 studiepoeng 
pr semester til modellen 20 stp. + 10 
stp. Dette tror vi vil gjøre det lettere for 
studentene å se sammenhengen mellom 
emnene, studentene vil få bedre mulig-
het til fordypning og de vil kunne vise 
sin kompetanse i litt mer omfattende 
eksamensprosjekter enn de gjør i dag 
ved flere småeksamener.

Den nye modellen er tenkt slik:

Før sommeren skal fakultetsstyret ta 
stilling til denne nye planen. Dersom 
den blir vedtatt, blir de første studen-
tene tatt opp høsten 2013. Samtidig 
har vi hatt en ledig stilling utlyst, og 
8 søkere skal vurderes og den beste 
finnes. I tillegg vil vi kunne tilsette en 
professor 2 og forhåpentligvis på sikt 
også en ny doktorgradsstipendiat. 
Vi går med andre ord spennende og 
utfordrende tider i møte!  

Studenter under semesterstart ved Universitetet 
i Tromsø i august i fjor. Neste år kan kanskje det 
dokumentasjonsvitenskapelige miljøet ved uni-
versitetet tilby en bredere bachelor i medie- og 
dokumentasjonsvitenskap. (Foto: Universitetet 
i Tromsø)
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Mange godbiter på konferansen LILAC12: 

Et mekka for undervisningsbibliotekarer
Hvert år arrangeres det flere interessante bibliotekkonferanser enn de fleste av oss kan 
ha noe håp om å delta på. I 2012 virker det som det er flere godbiter enn noen gang før. 
“Librariaǹ s Information Literacy Annual Conference” (LILAC) er bare en av dem.

Tekst & foto:  Karen Marie Øvern
       Bibliotekar
       Høgskolen i Gjøvik 

LILAC er, som navnet tilsier, spesielt 
rettet mot undervisningsbibliotekarer. 
Med en såpass smal tematikk var det 
spesielt imponerende å se hvor stort og 
spennende program arrangørene hadde 
spikret. I tre dager var ca 335 delegater fra 
23 land samlet i Glasgow for å bli bedre 
rustet til å møte undervisnings- og veiled-
ningsutfordringene som venter hjemme. 

Programmet bestod av både workshops 
og mer tradisjonelle forelesninger, men 
alle var preget av uformell tone og det 
ble oppfordret til spørsmål og diskusjo-
ner. Mange benyttet seg av dette og jeg 
har sjelden på konferanse sett en slik 
entusiasme og vilje til å diskutere som 
på LILAC12. 

Utfordringer
Mange av bibliotekarene jeg snakket 

med i løpet av disse tre dagene melder 
om de samme problemene:
•	Studenter mangler grunnleggende 

kompetanse for å forstå akademisk 
skriftproduksjon.

•	Bibliotekarer og lærere har mangel-
fulle kunnskaper om hvordan studen-
ter arbeider.

•	Lærere og bibliotekarer jobber for 
lite i team med hverandre til å kunne 
møte utfordringene.

•	Bibliotekarer har som regel en time på 
seg (eller mindre) til å gjøre studenter 
til mini-bibliotekarer, noe som ofte 
fører til altfor mye innhold på kort tid, 
noe som igjen gjør at studenter faller 
av i undervisningen.

•	Undervisningen følger gamle former, 
som forelesning, og dette er lite 
egnet til å lære bort informasjons-
ferdigheter.

•	Undervisningen virker meningsløs, 

og både bibliotekarer og studenter 
kjeder seg.

•	Bibliotekarer setter få mål og gjør lite 
for å evaluere og ta tak i egen praksis.

Dette er bare noen av utfordringene 
som ble diskutert på LILAC. 

Så - hva gjør vi?
Lesson study

Studenter liker aktive læreprosesser, 
så der det er mulig bør vi tilrettelegge 
for det. Eric Jennings ved University 
of Wisconsin (UW), USA snakket om 
“Lesson study” som en metode de 
hadde forsøkt. En “Lesson study” er 
et samarbeid mellom lærere og biblio-
tekarer for å planlegge, gjennomføre, 
observere og reflektere over en under-
visningstime for et sett med studenter. 

Konkret hadde UW satt sammen et 
team av syv personer (både lærere 
og bibliotekarer) som skulle planlegge 
informasjonsferdighetsundervisningen 
for førsteårsstudenter i engelsk ved 
universitetet. De brukte mye tid på å 
definere målsetningene bak undervis-
ningen, i alt ni mål, som deretter ble 
redusert til to fokuserte mål. Målene 
var, kort fortalt, å få studentene til å 
forstå hvor de skal lete etter informa-
sjon og hvordan de kan ta med seg 
ferdighetene til andre fag. Ingen liten 
utfordring for en times undervisning. 
Undervisningen ble gjennomført etter 
planen, bibliotekaren observerte, 
samlet inn evalueringsskjemaer, hadde 
fokusgruppesamtaler og gikk igjen 
sammen med teamet for å evaluere. 
Etter første runde ble alt som var ledet 
fra tavlen kuttet ned og ble delt opp 
i flere deler. Dette fordi studentene 
uttrykte misnøye med at det ble for 
mye prat fra bibliotekarens side. Stu-
dentene ble delt opp med partnere 
og skulle søke for hverandre i timen, 
for deretter å forklare søket for sin 

partner. Dette førte til bedre forståelse 
for emneord og søk generelt, forklarte 
Eric Jennings. 

Pensumlister
Et helt annet tema var pensumlister - 

er det på tide å tenke nytt her? Hannah 
Rose og Gillian Siddall fra University 
of Northampton hadde gjennomgått 
alle “reading lists” ved sitt universi-
tet og funnet at bare 42 prosent var 
uten feil (skrivefeil, feil i ISBN eller 
liknende), 23 prosent av bøkene var 
“out of date” og selv om 25 prosent 
av bøkene var tilgjengelige i e-format, 
var bare tre prosent merket med “e” i 
listen. Inntil 73 prosent av dokumen-
tene på pensumlistene var bøker og 
gjennomsnittsantall dokumenter på 
listene var 34,5. 

Studentene syntes det var en over-
veldende mengde av dokumenter 
og de syntes det var vanskelig å vite 
om det var meningen de skulle lese 
alt, eller hva som skulle prioriteres. 
Lærerne på sin side syntes det var 
vanskelig å få studentene til å se 
forbi dokumentene på “leselistene” 
(pensumlister og anbefalt litteratur). 
Bibliotekarene tok utgangspunkt i to 
lister og gjorde dem om med annote-
ringer. De innførte bruk av symboler 
som forklarte om noe var elektronisk, 
om det var spesielt anbefalt av lærer. 
Studentene syntes dette var til stor 
hjelp og lærerne var også fornøyde. 
Noen kritikere hevdet at dette er å sy 
puter under armene på studentene, 
men Rose og Siddall så behovet for 
å gjøre dette for førsteårsstudenter. 
Alle trenger et startsted. Dette er noe 
vi absolutt bør se nærmere på.

Roving librarians
På University of Huddersfield i Eng-

land tenkte de at dersom studentene 
ikke kommer til biblioteket, må biblio-

[ BIBLIOTEK OG UNDERVISNING ]
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tekarene komme til studentene. Dette 
ledet til innføringene av det de kaller 
“Roving Librarians” (Vandrende biblio-
tekar). Bibliotekarene har tablets (noen 
hadde iPad, andre Android tablets) 
med seg på gitte møtepunkter og holdt 
spontane veiledninger med studentene 
der og da. De markedsførte seg med 
egen logo og tidspunkt, og biblioteka-
rene innledet samtaler med studentene 
mens de stod i kø på kafeen, eller i 
det de passerte i korridorene. Dette 
har ført til at bibliotekarene får kontakt 
med ikke-brukere av biblioteket såvel 
som studenter som er vant til å bruke 
biblioteket, sa Alison Sharman. Hun 
fortalte at de har data som forteller at 
studentene oppgir at de mer sannsyn-
lig vil bruke bibliotekets ressurser etter 
å ha snakket med en “roving librarian”. 

På University of Huddersfield møtte 
bibliotekarene opp på steder hvor de 
vet at studenter samles, men på en av 
konferansens workshops snakket jeg 
også med bibliotekarer som praktise-
rer en type “roving librarians” i biblio-
teket, hvor de tar med seg tableten 

og går rundt inne i biblioteklokalene.

Discovery-systemer
Mange studenter og ansatte sliter 

med å vite hvor de skal begynne in-
formasjonssøkingen. Derfor satses det 
nå mange steder på såkalte Discovery-
tjenester. Slike tjenester forsøker å 
skape en portal inn til mange kilder 
slik at studenter og ansatte bare tren-
ger å forholde seg til ett sted og ett 
grensesnitt. I Norge forsøkte Bibsys 
seg for noen år siden med tjenesten 
Mime. Den floppet dessverre, men nå 
er Aerial Solutions/LM Informasjons-
systemer på jakt etter norske kunder 
til sitt “Summon”- system. Mange i 
England, blant annet University of Hud-
dersfield, bruker det allerede.

Kritikerne av disse systemene sier: 
“Lager vi ikke bare ennå et lag med in-
formasjon som brukerne skal forholde 
seg til?”, og noen kaller det “dumbing 
down the search process”, men de 
fleste jeg snakket med både i pauser 
og i diskusjonspanelene mente at 
dette er noe som brukerne både etter-

spør og trenger. En bibliotekar fortalte 
dessuten at hun hadde fått mer tid til 
å undervise i de avanserte søkene nå 
som Summon hadde overtatt de enkle 
søkene for henne. Det skulle vært 
interessant å se om en slik tjeneste 
hadde fått opp bruken av databasene, 
og ikke minst om den generelle kvali-
teten på kilder ville gå opp.

Hva jeg tar med meg videre
Det var en konferanse med et tett, 

utfordrende program og korte pau-
ser, og mange inntrykk skal fortsatt 
fordøyes. Likevel har jeg allerede fått 
testet én pedagogisk metode som 
jeg lærte på konferansen. Det er for 
tidlig å trekke konklusjoner fra dette 
eksperimentet, men jeg gleder meg til 
fortsettelsen. LILAC er en konferanse 
som absolutt kan anbefales til andre 
undervisningsbibliotekarer! 

For å lese mer detaljert om mine 
opplevelser på LILAC12 - gå inn på 
min blogg: 
http://blog.hig.no/kareno.  

Librariaǹ s Information Literacy Annual Conference ble holdt ved Glasgow Caledonian University 11. - 13. april i år. Karen Marie Øvern er bibliotekar ved 
Høgskolen i Gjøvik. HUn fikk stipend fra Bibliotekarforbundet til å delta på konferansen, og rapporterer her om hva konferansen ga henne.

[ BIBLIOTEK OG UNDERVISNING ]
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Er skolebibliotekstudiene ved 
Universitetet i Agder interessante 
for fagutdanna bibliotekarer?

Tekst:   Siri Ingvaldsen, Fagansvarlig
 Anne Kari Slettan, Seniorrådgiver
 Universitetet i Agder

Skolebibliotekstudiene ved Uni-
versitetet i Agder (UiA) har vist seg 
interessante også for fagutdanna biblio-
tekarer, selv om hovedtyngden av våre 
studenter er lærere som tar dette som 

Ved UiA får vi somme tider spørsmål fra fagutdanna bibliotekarer om skolebibliotekstudi-
ene våre. Spørsmålene går på om studiene er interessante for dem som allerede har en 
bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, men som ønsker å oppdatere seg fag-
lig. Ja – det mener vi å kunne svare bekreftende på.

videre-utdanning. Særlig Skolebibliotek-
kunnskap 2 - barne- og ungdomslittera-
tur - har gått inn som tilleggsutdanning 
for fagutdanna bibliotekarer. 

Nytt i 2011 var etablering av et  
bachelorprogram i skolebibliotek- 
kunnskap ved UiA, og i den sammen-
heng er en ny studieenhet opprettet: 
Informasjonkompetanse og leseutvik-

ling. Også denne har vist seg aktuell 
for bibliotekarer. 

Læreplanens mål
Med Kunnskapsløftet har skolebi-

bliotekene fått økt aktualitet. Det må 
satses på bibliotekene hvis de skal 
kunne bidra aktivt til å nå læreplanens 
mål om tekstmangfold, lesing i alle 

Siri Ingvaldsen er fagansvarlig for Program for skolebibliotekutvikling, som er lagt til Universitetet i Agder. Der er det også et studietilbud i skolebiblio-
tekkunnskap, både som enkeltmoduler og som et helt program for bachelorgraden. Siri kan bekrefte at disse tilbudene kan være interessante for dem 
som allerede har en bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, men som ønsker å oppdatere seg faglig. (Foto: Erling Bergan)

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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Program for 
skolebibliotekutvikling 

ønsker velkommen til erfaringskonferansen 
Lærelyst og leseglede 

 i skolebiblioteket 
 

  Universitetet i Agder, Kristiansand 
5. juni klokka 09.00-16.00 

 
Ressursskoler i Program for 

skolebibliotekutvikling legger fram  
erfaringer fra to år som prosjektskoler. 
Dosent Kåre Kverndokken foreleser om 

 101 måter å lese leseleksa på. 
Ressursskolene har utstilling med 

presentasjon av prosjektene. 
Program og påmeldingsinformasjon på 

www.skolebibliotek.uia.no 
 

 

fag, oppøving av læringsstrategier og 
utvikling av forskerånd. De siste årene 
er studietilbudet ved UiA videreutviklet 
med dette for øyet.

Skolebibliotekstudiene startet opp i 
1985 ved den daværende Lærerhøg-
skolen i Kristiansand. Siden 1994 har 
de vært en del av det faste studietil-
budet ved Høgskolen i Agder/Univer-
sitetet i Agder. Bachelorprogrammet 
som i dag tilbys ved Universitetet i 
Agder består av tre enheter, hver på 30 
studiepoeng, som til sammen utgjør en 
fordypningsenhet på 90 studiepoeng, 
20 studiepoeng med ex. phil og ex. 
fac, og valg av emner på til sammen 
70 studiepoeng. Valgemnene spenner 
vidt, men det er et krav at minst 30 
av disse studiepoengene må utgjøre 
en enhet som er godkjent av UiA – de 
40 resterende studiepoengene kan 
velges fritt.

Nettbasert
Fordypningsdelen av studiet er 

organisert som nettbasert deltids-

studium med to samlinger for hver 
enhet, og de tre enhetene alternerer 
slik at det tar tre eller fire år å gjøre 
ferdig fordypningen. De andre delene 
av bachelorstudiet kan tas parallelt 
med fordypningsdelen, eller man kan 
strekke studiet over flere år. To av 
enhetene, Skolebibliotekkunnskap 1 
og Skolebibliotekkunnskap 2, barne- 
og ungdomslitteratur, er grunnstudier 
som har generell studiekompetanse 
som opptakskrav. Skolebibliotekkunn-
skap 3, informasjonskompetanse og 
leseutvikling er et påbyggingsstudium 
(nivå 2) som krever eksamen fra 
Skolebibliotekkunnskap 1 og 2 eller 
tilsvarende studier. 

Innholdet
Skolebibliotekkunnskap 1 gir en 

innføring i pedagogisk bruk av sko-
lebiblioteket knyttet til elevaktive 
arbeidsmåter. Det omfatter også 
kunnskapsorganisasjon, drift av sko-
lebibliotek og mediekunnskap. I Sko-
lebibliotekkunnskap 2, barne- og 

ungdomslitteratur blir det lagt vekt på 
nyere litteratur, både skjønnlitteratur 
i ulike sjangre og fagtekster av ulike 
slag. Studiet omfatter også film for 
barn og ungdom, tekstformidling og 
lesestimulering. Skolebibliotekkunn-
skap 3 – informasjonskompetanse og 
leseutvikling handler om skolebiblio-
teket som lærings- og danningsarena, 
om informasjonskompetanse og om 
utvikling av lesestrategier i arbeid med 
trykte og digitale fag- og fiksjonstek-
ster. Formidling og bruk av ulike typer 
informasjonskilder er sentrale temaer.

Tilrettelagt for deltid
Studiene er godt tilrettelagt for del-

tidsstudenter, og de fleste studentene 
har arbeid ved siden av studiet. De 
som søker til studiet er svært motiverte 
for utdanninga, og det viser seg ved 
at gjennomstrømmingen i studiet er 
god. 

Kåre Kverndokkens bok ”101 måter å lese leseleksa på” 
kom  ut i februar i år. Kverndokken er dosent ved Høgskolen 
i Vestfold, med fagområdene norskdidaktikk og lese- og skri-
veutvikling. I juni kommer han til erfaringskonferansen som 
Program for skolebibliotekutvikling holder i Kristiansand.

[ SKOLEBIBLIOTEK ]
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Vi har hørt det så ofte at det nesten 
har blitt en sannhet: Bibliotekene sliter, 
det er rett før det er kroken på døra, 
vi trenger en revolusjon for å redde 
oss osv. Jeg har tenkt slike tanker i 
en eller annen form, og jeg vet at jeg 
ikke er alene om det. Derfor er det 
litt morsomt at det er lederen for Lit-
teraturhuset som peker på hvor bra vi 
faktisk gjør det! 

Et problem for oss som jobber på 
bibliotek er nok at vi er for nært til å 
kunne se helheten. Det er altfor lett å 
fokusere på budsjett, budsjettkutt og 
andre problemer. Vi trenger noen uten-
fra som kan komme inn, sparke oss bak 
og si: ”Hør nå her, slutt å synes synd 
på dere selv! Se her!”.  Og når vi får 
høre det, er det jo så logisk og sant! Vi 
er faktisk den kommunale institusjonen 
som har det beste omdømmet blant 
det norske folk. Brukerne våre er ikke 
borte, de strømmer til oss! 

Dette betyr selvfølgelig ikke at vi 
kan lene oss tilbake i godstolen og la 
alt flyte. Vi må selvfølgelig ha planer 
for hva vi skal gjøre i fremtiden, holde 
øynene åpne for hva vi kan gjøre bedre 

Et spark bak

og hva som bør endres. Likevel er det 
viktig at vi tar innover oss alt det bra 
vi gjør! Vi må sørge for at vi ikke ender 
opp med å se oss blind på fremtiden 
og glemme nåtiden. 

Aslak Sira Myhre har et veldig godt 
poeng når han sier at dette ikke når inn 
i mediehverdagen. Det er dessverre 
slik at vi ikke er flinke nok til å vise 
oss frem i media. At lokalavisa viser 
interesse når man har et arrangement, 
eller lager en reportasje om biblioteket 
i ny og ne er kjempebra! Likevel er det 
et stykke fra lokalaviser til nasjonale 
aviser. Det som trengs er noen som 
tør å stikke nesa frem i rampelyset og 
vise oss frem. Vi trenger noen skikke-
lige bibliotek-kjendiser som kan feste 
med fiffen og tvinge media til å se oss! 
Men med fare for å dra oss alle over en 
kam, så ligger det vel ikke helt til den 
gjennomsnittlige bibliotekaren å stikke 
seg frem på den måten. 

Ved siden av å fortelle oss at vi er 
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flinkere enn vi tror, tok han også opp 
hva han mener er årsaken til at vi gjør 
det bra, og tips til hva som kan gjø-
res på biblioteket. Jeg har ikke tenkt 
å ramse det opp her, det står veldig 
bra i forrige utgave av Bibliotekaren. 
Derfor vil jeg heller takke for at vi kan 
få synspunktene til folk utenfor bibliote-
karyrket, folk som ikke har vår bagasje 
og som ser de tingene vi kanskje er 
for nære til å se. Og det på en av de 
største samlingene i Norge! 

Vi bør ikke la de rosende ordene gå 
oss til hodet, men likevel syns jeg vi bør 
nyte dem! Og sørge for at de stemmer 
like bra de neste årene! 

[ FLINKERE ENN VI TROR ]

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

På Bibliotekmøtet i Stavanger fikk vi et spark bak. Etter å ha tenkt litt på 
det, må jeg innrømme at det er et velfortjent spark bak!  Aslak Sira Myhre, 
som så vidt jeg kan forstå var den mest spennende foredragsholderen på 
hele møtet, tok oss litt i nakkeskinnet og sa oss noen sannhetens ord. 
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YS støtter ambisiøs 
klimamelding
YS har lenge støttet en ambisiøs klimapolitikk for Norge. - Det er bra Regjeringen står fast 
på klimamålene, slik de er nedfelt i klimaforliket, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- YS mener Norge har gode forutset-
ninger for å gjennomføre en rettferdig 
omstilling, mot et samfunn med lavere 
utslipp. YS tror ambisiøse klimamål vil 
styrke norsk industris overlevelsesevne 
på lang sikt. Dette gir insentiver til å 
utvikle ny teknologi, innovative løs-
ninger, samt legge grunnlaget for en 
mer bærekraftig og konkurransekraftig 
industrivirksomhet. Det er viktig partene 
i arbeidslivet er involvert i en slik omstil-
ling, sier Kvalheim. 

YS-lederen er derfor glad for at det 
nå bygges opp et klima- og energifond 
på 50 milliarder kroner innen 2020, for 
å fremme teknologiutvikling, fornybar 
energi og energiomlegging. 

Forslaget stammer fra industrien selv 

og er en konstruktiv løsning for å unngå 
at arbeidsplasser i Norge legges ned 
som en følge av høye avgifter og dyre 
klimatiltak. 

- YS mener imidlertid midler fra dette 
fondet bør være tilgjengelig så tidlig som 
mulig slik at blant annet industrien kan 
komme i gang med nødvendig tiltak og 
utvikling, sier Kvalheim. 

- Bra satsing på kollektivtrafikken 
I klimameldingen lover Regjeringen å 

legge en plan for å bedre togtrafikken på 
Østlandsområdet, samt en handlingsplan 
for kollektivtrafikken. En tosporsløsning 
i intercitytrianglet må sikres god og 
langsiktig finansiering, sier YS-lederen. 

Regjeringen lover også å doble inn-
satsen på gang- og 
sykkelveier. Ambisjo-
nene er at veksten i 
persontrafikken i stor-
byområdene skal tas 
unna med kollektive 
transportmidler, sykkel 
og gange. 

- YS har tidligere tatt 
til orde for at arbeids-
giverbetalte sykler og 
kollektivkort skal være 
fritatt fra fordelsbeskat-
ning. Vi mener dette vil 
være gode incentiver 
for økt bruk av sykler 
og kollektivtransport, 
påpeker Kvalheim.

- Når vi vet at om-
trent en femtedel av 
de norske klimagass-
utslippene stammer fra 
veitrafikken, og at det 
forventes en vesent-
lig befolkningsøkning 
i storbyområdene, er 
Regjeringens initiativ 
viktige for å ikke øke 

utslippene ytterligere fra veitrafikken. 
Dette er tiltak som vil være positive for 
folk flest, sier Kvalheim.

For lite grønt i klimameldingen
YS savner en nasjonal strategi for en 

mer helhetlig grønn økonomi i Norge. 
Econ Pöyry har utarbeidet en rap-

port om grønn økonomi i Norge, på 
oppdrag for YS og WWF.  Til tross for 
store ambisjoner og en lang rekke, ulike 
tiltak og støtteordninger, konkluderer 
Econ Pöyry med at det har det vært 
lite fokus på å innføre og gjennomføre 
politiske programmer, med fokus på 
strukturendringer i retning av en grønn 
økonomi i Norge. 

- Klimameldingen inneholder en rekke 
gode initiativ som vil føre til flere grønne 
arbeidsplasser, men vi kunne ønsket 
oss strategier for å utvikle flere grønne 
næringer og flere grønne arbeidsplas-
ser i hele det norske arbeidslivet, sier 
YS-lederen. 

- Det ligger mange positive muligheter 
i en omstilling til en grønn økonomi. En 
nasjonal strategi for grønn økonomi og 
grønne arbeidsplasser kan være en bra 
oppfølging av denne klimameldingen, 
mener Kvalheim.

Nøkkelbegrepene
Grønn økonomi: En grønn økonomi er 

en økonomi hvor sektorer er orientert 
mot å sikre effektiv verdiskaping innenfor 
en økologisk bærekraftig ramme.

Grønne arbeidsplasser: En grønn 
arbeidsplass er en arbeidsplass hvor 
det er fokus på effektiv verdiskaping 
innenfor en økologisk bærekraf tig 
ramme, gjennom fokus på innhenting 
av bærekraftig høstede/produserte res-
surser, en ressurseffektiv og miljøvennlig 
produksjonsprosess, og at produktet 
samt avfall fra produksjons-prosessen i 
størst mulig grad er gjenanvendbart. 

[ KLIMAPOLITIKK ]
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[ DOKUMENTARV = KULTURARV ]

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Bibliotekene viktige bidragsytere 
til Norsk dokumentarv

Norsk kulturråd offentliggjorde i februar 
listen over dokumenter som var funnet 
verdige en plass i den norske delen av 
UNESCOs Memory of the Wold-program. 
Nasjonalbiblioteket er representert med 
i alt åtte dokumenter, men også andre 
bibliotek er sterkt representert:

60 dokumenter er fore-
løpig listet i Norges do-
kumentarv. Mange av 
dokumentene som reg-
nes som en særlig viktig 
del av norsk kulturarv, 
forvaltes av bibliotek.

Tekst:  Ingjerd Skrede
          Nasjonalbiblioteket

Bergen Offentlige Bibliotek, NTNU 
Universitetsbiblioteket, UB i Bergen, 
Deichmanske, Gunnerusbiblioteket 
og Arbeiderbevegelsens arkiv og bi-
bliotek bidrar med materiale som blir 
regnet som unikt og erstattelig. 

Produkt av sin tid
Dokumentene som er tatt med reg-

nes for å være av nasjonal betydning 
og et produkt av sin tid. Radiosen-
dingen der Bjørge Lillelien refererer 
Norges 2-1-seier over England i 1981 
regnes som en like viktig kulturarv som 
Griegsamlingen fra Bergen offentlige 
bibliotek eller Norges to første trykk 
fra 1519.

I alt åtte dokumenter fra Nasjonalbi-
bliotekets samling er valgt ut til å være 
en del av Norsk dokumentarv:

•	Sydpolbrevet fra Amundsen til  
Kong Haakon

•	Missale	Nidrosiense	og	Breviarium		
Nidrosiense, Norges to første  
trykk, 1519

•	Ivar Aasen. Grammatikk- 
manuskript

•	Ludvig Mathias Lindeman:  
Opptegnelser fra Valdres,  
Gudbrandsdalen, Meldalen, 
sommeren 1848

•	Album fra konsentrasjonsleirene  
Natzweiler og Dachau

•	Filmavisen 1941-1963
•	Radioprogram: Norge slår 

England 2-1 i fotball 1981, 
Bjørge Lillelien, reporter

•	Fjernsynsprogram: Hurtigruten:  
minutt for minutt, NRK2 
16.-22. juni 2011.

Radioprogrammet og fjernsynspro-
grammet var nominert av Nasjonalbiblio-
teket og NRK.

Løftet fram og synliggjort
- Nasjonalbiblioteket er stolt over å ha 

så mange bidrag med i oversikten over 
Norsk dokumentarv. Samtidig er det 
naturlig sett i lys av Nasjonalbibliotekets 
mandat. Det slår fast at institusjonen 
skal være en av landets viktigste kilder 
til kunnskap om Norge og norske for-
hold gjennom innsamling, bevaring og 
formidling av et mangfold av medietyper. 
Det er bra at materialet blir løftet frem 
og synliggjort gjennom en slik oversikt: 
Det vekker folks oppmerksomhet og 
øker bevisstheten rundt forvaltningen 
av dokumentene.

I tillegg er det flott at så  mange 
andre bibliotek forvalter  så viktige 
deler av  kulturarven. Det synliggjør 
virkelig offisielt hvordan bibliotek 
generelt er forvaltere av kulturarven, 
sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 
Skarstein.

Memory of the World
Nasjonalbiblioteket er fra før repre-

sentert med to av fire norske bidrag i 
det internasjonale registeret Memory 
of the World: Henrik Ibsens original-
manuskript til Et	dukkehjem og Roald 
Amundsens filmmateriell fra ekspedi-
sjonen til Sydpolen.

 
 Du finner en oversikt over Norges 

dokumentarv på sidene til Norsk kul-
turråd: http://www.norskkulturrad.no/
memoryoftheworld/  

En viktig kulturarv: Radiosendingen der 
Bjørge Lillelien refererer Norges 2-1-seier 
over England. 
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BF-sekretariatet svarer

Ferie og opptjente feriepenger
SPØRSMÅL:

Min arbeidsgiver ønsker at samt-
lige ansatte tar 4 ukers ferie i juli og 
tilbyr at medarbeidere som ikke har 
opptjent feriepenger får mulighet til 
å opparbeide timer for avspasering, 
det vil si at de i utgangspunktet kan 
jobbe seg til «betalt» ferie. Har han 
rett til å pålegge noen dette?

SVAR:
Ferieloven § 5 (5) inneholder 

regler for ferie til arbeidstakere som 
ikke har opptjent fulle feriepenger 
året før ferien skal tas ut. Bestem-
melsen sier som følger:

«Arbeidstaker	kan	kreve	å	få	ferie-
fritid	 etter	 bestemmelsene	 ovenfor	
uavhengig	av	opptjeningen	av	 ferie-
penger.	 Arbeidstaker	 kan	motsette	
seg	avvikling	av	feriefritid	og	eventuell	
tilleggsfritid	 i	 den	 utstrekning	 ferie-
pengene	 ikke	 dekker	 lønnsbortfallet	
under	feriefraværet.	Hvis	en	virksom-
het	 innstiller	 driften	 helt	 eller	 delvis	
i	 forbindelse	med	 ferieavvikling,	 kan	
likevel	alle	arbeidstakere	som	berøres	

av	 stansen	pålegges	å	avvikle	 ferie	
og	 eventuell	 tilleggsfritid	 av	 samme	
lengde.»	

Bestemmelsen sier altså at alle 
arbeidstakere har rett til full ferie-
fritid (som etter loven er 4 uker 
og en dag), uavhengig av om de 
har opptjent feriepenger eller ikke. 
Arbeidsgiver har imidlertid ikke lov 
til å pålegge dem å ta ut ferie de ikke 
har opptjent feriepenger for, med 
mindre begrunnelsen er at kontoret 
eller avdelingen skal stenges i ferien. 
Forarbeidene viser til at arbeidsgiver 
vil ha behov for å pålegge fri i de 
situasjoner hvor ferielukking medfø-
rer at de øvrige ikke kan sysselsettes.

Det ser for meg ut som om denne 
bestemmelsen vil gi arbeidsgiver 
rett til å pålegge alle sine ansatte 
å ta ut ferie i disse fire ukene selv 
med sommerlukking om de ikke har 
full opptjening, så lenge arbeidsgiver 
på et tidlig stadium gir de ansatte 
anledning til å innrette seg etter 
dette. Minner i den sammenheng om 
ferieloven § 6, som sier at «Arbeids-

taker	 kan	 kreve	 å	 få	 underretning	
om	 feriefastsettingen	 tidligst	 mulig	
og	 senest	 2	måneder	 før	 ferien	 tar	
til,	såfremt	ikke	særlige	grunner	er	til	
hinder	for	dette.»

Med	vennlig	hilsen	
	

Kari	S.	Lifjell	
Rådgiver	i	BF
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Tariffoppgjøret har sin rekkefølge: 

Frontfagsmodellen krever disiplin
- Frontfagsmodellen har en del av æren for at det ikke ser slik ut her i Norge som i Hellas, 
skriver YS’ sjeføkonom, Helle Stensbak.

Tekst & foto:  Helle Stensbak
       Sjeføkonom i YS

Fredag 16. mars overleverte frontfa-
gene sine krav og halvannen uke et-
terpå startet årets lønnsforhandlinger. 
Vi er ganske spesielle her på berget, 
vi praktiserer frontfagsmodellen. Den 
går i korthet ut på at partene i bedrifter 
som konkurrerer på verdensmarkedet, 
forhandler lønn først. Deretter skal alle 
andre holde seg innenfor den rammen 
som oppnås i disse forhandlingene.

Frontfagsmodellen krever disiplin, fordi 
mange deltakere i lønnsoppgjøret føler 
seg diktert når de må avfinne seg med 
forhandlingsresultatet fra kun en del av 
industrien. Det murres, forståelig nok.

Likevel er det klokt, for alle, og på lang 
sikt, å følge denne handlingsregelen, 
fordi den hjelper oss å holde orden på 
den viktige forskjellen mellom reallønn 
og nominell lønn. Reallønnen, hvor 
mange goder vi får kjøpt for månedsløn-
nen vår, er den lønnen som betyr noe.

Nominell lønn, hvor mange kroner som 
settes på kontoen, er kun interessant til 
gitte prisnivåer. Mange flere nominelle 
kroner i lønnstillegg er fattig trøst hvis 
prisene øker kraftig rett etterpå.

Aukrusts innsikt
Frontfagsmodellen er en enkel hand-

lingsregel som følger av Odd Aukrusts 
langt mer dyptloddende økonomiske 
modell for inflasjon og lønnsvekst, den 
såkalte hovedkursteorien.

Hovedkursteorien er ikke like enkel å 
forstå. Dens innhold går ut på at vi skal 
hente inntektsveksten fra produktivitets-
veksten og unngå å la oss blende av et 
luftslott, for høy nominell lønnsvekst, 
som kan øke ledigheten og redusere 
verdiskapingen.

Men hva er for høy nominell lønns-
vekst? Hvor går smertegrensen? Ja, det 
vet verken myndighetene eller partene.

Men Aukrust forsto at for store krone-
tillegg tar livet av bedrifter som konkur-
rerer på verdensmarkedet raskere enn 
de tar livet av andre. Smertegrensen 
ligger altså et eller annet sted blant disse 
bedriftene.

Frontfagsmodellen sørger for at 
partene i lønnsoppgjøret får tilgang 
til denne skjulte informasjonen ved å 
sende de mest nervøse ut først. Således 
røykes informasjonen ut om hvor denne 
smertegrensen går. Han var i sannhet 
et lyst hode.

Næringsstruktur
Derfor gir frontfagsforhandlingene 

rammen for hvilken lønnsvekst vi tåler 
å ta ut i Norge, uten at vi “ommøblerer” 
altfor mye på den næringsstrukturen som 
understøttes av den naturlige økono-
miske aktiviteten. Lar vi bedriftene med 
et greit lønnsomhetsnivå leve, baker vi 
størst kake, og det blir mer å dele.

Selv når vi har tatt ut moderate kro-
netillegg i Norge, har vi hatt en høy 
reallønnsvekst. Vi kan blant annet takke 
den innebygde økonomiske innsikten 
i hovedkursteorien: At inntekten vår er 
lik det vi produserer, at den mengden vi 

produserer per enhet arbeidsinnsats er 
produktivitet, og at vi får inntektsvekst av 
produktivitetsvekst, ikke av kronetillegg.

I de kriserammede europeiske landene 
er næringsstrukturen blitt feildimensjo-
nert, med redusert verdiskaping som 
resultat. At det samme ikke er skjedd i 
den grad her, kan vi takke Odd Aukrust 
og oss selv for; Aukrust for innsikten, og 
oss selv for disiplinen.

Lykke til!
I Norge er det Fellesforbundet som 

tar oppgaven på arbeidstakersiden. Vi 
forstår at det koster, at man må knuse 
noen egg for å lage omelett. Bedrifter 
som kommer til å gå dukken i nær fremtid 
kan ikke sinke en hel nasjon. Frontfaget 
er dømt til å ta nasjonalt ansvar.

Vi har en felles interesse i at frontfags-
forhandlingene gjøres på en god måte, 
at de er representative for lønnsevnen i 
konkurranseutsatte bedrifter og bidrar 
til en god og rettferdig fordeling. Fordi 
frontfagsmodellen er viktig, er også den 
innsatsen Fellesforbundet gjør av stor 
betydning. Derfor bryr vi oss og ønsker 
lykke til.  

[ TARIFF 2012 ]

- Vi har en felles interesse i at frontfagsforhandlingene gjøres på en god måte, skriver Helle Stensbak.
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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

Bibliotek i samhälle
Foreningen og tidsskriftet Bibliotek	i	samhälle (BiS) er et ekte barn 

av sekstiåtterne. De sier selv at de vil ”på socialistisk grund – men 
partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett 
biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om 
mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på jämlik fördelning av 
materiella, sociala och kulturella tillgångar. BiS vill genom kampen för 
ett progressivt biblioteksväsen motverka klyftor och orättvisor nationellt 
och internationellt.” Derfor har tidsskriftet undertittelen Biblioteksdebatt	
från	vänster. De har holdt det gående siden 1969, og tidsskriftet utgis 
fremdeles - og er fremdeles lesverdig.

Siste nummer (1/2012) har Vest-Sahara som tema. BiS har siden 2010 
drevet et stort prosjekt sammen med forfatteren Monica Zak, for å bringe 

bøker til barn i flyktningeleirene 
i Vest-Sahara. 150.000 sven-
ske kroner har BiS samlet inn 
for å kunne trykke Zaks bok 
Pojken	 som	 levde	med	 strutsar 
på arabisk. 5000 eksemplarer 
er allerede trykket og distribuert 
i leirene.  De har også ansatt en 
bibliotekar på midler fra noen 
gavmilde givere. Bibliotekaren 
vil rapportere i tidsskriftet BiS 
framover.

Om prosjektets to første 
år, og annet stoff, kan du lese 
i tidsskrif tet BiS nr 1/2012. 
Eller se mer om foreningen på  
www.foreningenbis.org. 

[ STIPEND OG TIDSSKRIFT ]
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Kulturministrene fra de fem nordiske 
landene vil styrke samarbeidet om barne- 
og ungdomskulturen. Ministrene har gitt 
bred politisk støtte til å opprette en helt 
ny, nordisk pris for barne- og ungdomslit-
teratur.

- Vi har en lang og flott tradisjon for 
barne- og ungdomslitteratur i Norden, 
og den holder høyt nivå. Det er derfor 
svært positivt at mine nordiske kolleger 
og jeg nå har blitt enige om å ta initiativ 
til å opprette en nordisk pris for nettopp 
denne litteraturen, sier kulturminister An-
niken Huitfeldt.

- En nordisk barnebokpris vil være med 
på å synliggjøre barne- og ungdomslitte-
raturen i Norden. Vi har sett at de øvrige 
nordiske kulturprisene er med på å skape 

Enighet om nordisk pris for 
barne- og ungdomslitteratur

[ LITTERATUR OG DOKVIT ]

Tekst & foto:  Erling Bergan
       Redaktør 

både nordisk og internasjonal oppmerk-
somhet om nordisk kultur, og det skal vi 
utnytte også på barne- og ungdomsom-
rådet, sier Huitfeldt.

Huitfeldt er denne uken samlet med sine 
nordiske kolleger i Oslo. Under dagens 
møte, ga ministrene også sin støtte til den 
såkalte fribyordningen, hvor forfulgte for-
fattere får husly i utvalgte nordiske byer.

- Fribyordningen er et fantastisk kom-
munalt initiativ. Vi gir vår fulle støtte til 
byene som er med på dette viktige pro-
sjektet for ytringsfriheten. Det vitner om 
et sterkt engasjement for rettsikkerhet, 
solidaritet og et levende demokrati, sier 
Huitfeldt.

På kulturministrenes dagsorden sto også 
digitalisering av kulturarven i de nordiske 
landene. Ministrene understreket betydnin-
gen av at materiale fra landenes arkiver, 
museer og biblioteker blir gjort tilgjengelig 
for et så stort publikum som mulig. 

De nordiske kulturministrene tar nå initiativ til en ny, 
nordisk pris for barne- og ungdomslitteratur. Ministrene 
starter en dialog med Nordisk råd om hvordan prisen 
kan realiseres.
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Roswitha Skare ble i april 
2012 professor i dokumenta-
sjonsvitenskap ved Universite-
tet i Tromsø. Dette er sjeldne 
professorat, ikke bare i Norge, 
men i hele verden. Etter det vi 
kjenner til var Niels Windfeld 
Lund den første professor i 
dokvit i verden. Og Roswitha 
Skare den andre. Dermed har 
utdannings- og forskningstilbu-
det i nord fått en viktig brikke 
på plass for utviklingen i årene 
framover. 

Det har vært Niels Windfeld 
Lund som har preget dokvit 
i de første 20 årene. Nå vil 
Roswitha spille en nøkkelrolle i 
overgangen fra dokvit til MDV 
- forkortelsen for det nye faget 
Medie- og dokumentasjonsvi-
tenskap - som blir dokvits opp-
følger. Denne nye bacheloren 
skriver hun om i dokvit-spalta 
i dette nummeret av Bibliote-
karen. 

 Dokvit i Tromsø står for 
øvrig som arrangør av neste 
års DOCAM - konferansen 
Document	 Academy som ar-
rangeres annet hvert år. Under 
fjorårets konferanse holdt Ros-
witha Skare foredraget ”What 
you can’t find in the archive 
doesn’t exist? Some reflections 
about the relationship between 
Christa Wolf’s literary produc-
tion and her archive”. 

Ny dokvit-
professor i 
Tromsø
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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
Irene Eikefjord
Universitetsbiblioteket i Bergen
Telefon:    95 74 71 52 
E-post:     ireneeikefjord@gmail.com

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
Trygve Kikut
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Telefon:  95 24 22 78
E-post:  trygve@tnb.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

Mange	snakker	om	biblioteket	som	
”samfunnets	torg”	eller	”det	tredje	
sted”.	Disse	”nye”	rollene	krever	at	vi	
har	ikke	bare	estetiske	rom,	men	rom	
som	er	funksjonelle	og	fleksible,	og	
som	tar	opp	i	seg	alle	disse	nye	rollene	
og	den	nye	digitale	tida.	Bibliotekets	
nye	roller	krever	ny	kompetanse	og	
nye	rom	tilpasset	samfunnsoppdraget,	
lokalsamfunnet	og	brukernes	forskjel-
lige	behov.	Jeg	er	veldig	interessert	
i	å	få	vite	mer	om	hvordan	arbeids-
prosessen	har	vært	og	i	hvilken	grad	
de	ansatte	på	biblioteket	har	vært	
involvert	i	utformingen	av	bibliote-
krommet.	Er	dette	er	bibliotekrom	
bygd	for	framtida?	For	meg	virker	
rommet	veldig	statisk	og	skulpturelt.

Marit Somby, prosjektleder for  
”Bibliotekrom i Troms” i debatt  
på arkitektnytt.no 24. februar 2012.

Bibliotekarforbundet er – til fagforening å 
være - et ungt forbund. Vi satte oss i sving i på 
begynnelsen av nittitallet og forberedte stiftel-
sen av BF i 1993. Samme året kom Mosaic, 
den første nettleseren for WorldWideWeb. Vi 
forberedte altså et forbund i en tid da epost 
så vidt var i gang og der internett knapt var 
kjent. Informasjonsstrategien som ble nedfelt 
i BFs første dokumenter var preget av hva 
som var gangbare medier på den tida. VI fikk 
vedtekter som sa at BF skal ha tidsskrift. Men 
etter at vi fikk våre egne nettsider på andre 
halvdel av nittitallet, har vedtektene aldri blitt 
oppdatert med at BF også skal ha nettsider. 
For ikke å snakke om alle web 2.0-arenaene 
som har oppstått. Det står ikke skrevet noe 
sted hvor BF skal publisere, hvilke arenaer vi 
skal drive selv, hvilke medier vi skal basere vår 
informasjons- og kommunikasjonsstrategi på. 

Mangfoldet i kommunikasjonsverden er 
definitivt ikke et overgangsfenomen. Endrin-
ger er blitt den nye tilstanden. Kombinasjonen 
av digitalisering, internett og mobile enheter 
gir drivstoff til en eksplosiv utvikling. Vi leser, 
skriver, kommenterer, lytter, ser, leser igjen, 
skriver igjen, leser igjen, - og fjesbukker om 
det hele – om hva vi gjør i den analoge ver-
den. Noen av kommunikasjonsplattformene 
er problematiske, noen kommer sikkert til å 
forsvinne, nye vil oppstå. Vi har vendt oss til 
med hvilken letthet nettet lar oss debattere, 
men vi misliker sterkt mye av hva det blir 
brukt til.

Som Joacim Lund skriver i Aftenposten 19. 
april: ”Se bare på kommentarfeltene under 
avisenes nettsaker. De var ment å krympe 
avstanden mellom mediene og mannen i gata. 
Det som skulle bli en fruktbar debattarena, 
er i stedet blitt et offentlig toalett, fullt av 
obskøne skriblerier, stinkende av møkk og 
oppkast, et rom de mest perverse av oss som 
ytrer meninger kanskje kan stikke hodet inn i 
en gang i blant for kicks, men som de fleste 
skyr som pesten.”

Fruktbar debatt og stinkende møkk
I denne vidunderlige nye samtaleverden 

skal BF utvikle en kommunikasjonsstrategi. 
Det har forbundsstyret bedt sekretariatet om 
i løpet av det kommende halvåret. Ikke lett. 
Men nødvendig. For premissene som ble lagt 
i 1993 stemmer ikke helt lenger. 

I stedet for å si at BF organiserer seg for å 
redigere eget blad og nettsted, bør vi kanskje 
tenke annerledes. BF bør kanskje si noe om 
hvordan vi kan redigere vår aktivitet i medi-
emangfoldet? For selv om det er viktig at vi 
har våre egne blekker, på papir og nett, har 
de siste tjue åra vist at det er mye viktigere 
enn før å delta ”på bortebane”. Vi bør både 
snakke om hvilke hjemmebaner vi skal ha, 
og hvordan vi skal spille på bortebane. For å 
bruke fotballspråket.

Jeg tror også vi bør sette noen hovedstolper 
som kommunikasjonsstrategien vår skal hvile 
på. Hver gang noen lufter ideer om å tone 
ned betydningen av papirtidsskriftet, møter 
det kraftig motbør. Men samtidig ønsker 
mange at BF skal være mer tilstede på net-
tet, mer involvert i sosiale medier, kjappere 
med digital informasjon, osv. Regnestykket 
går ikke opp, med mindre man enten tilfører 
mer BF-ressurser til kommunikasjon, eller 
vektlegger noen av de eksisterende kom-
munikasjonsformene noe mindre. 

Hvordan BF kan bruke nyhetsbrev, som sup-
plement til papirtidsskrift og nettsider, vil trolig 
stå sentralt i kommunikasjonsplanen som skal 
styret skal drøfte til høsten. I mellomtida er jeg 
svært mottakelig for innspill fra medlemmer 
og tillitsvalgte. Og innspillene kan du sende 
på akkurat den måten du føler for. Du veit vel 
hvor du finner meg?

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

B-PostAbonnement

Redaktør
Erling Bergan
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