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Nye bibliotekstudenter ved ABI 
ser muligheter i faget

 
Et nytt kull bibliotekstudenter er i gang ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. 130 per-
soner med hver sin grunn til å begynne på 
nettopp denne utdanninga. Vi har snakket 
med fem av årets nye bibliotekarstudenter.  
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Lederen har ordet
Skjerf og støvletter har så smått 

begynt å finne veien tilbake til entréen 
i heimen, og tiden har kommet for å 
kaste seg inn i den travle dansen som 
oppstår hver høst i det alle aktiviteter 
starter opp igjen, alle er tilbake på jobb, 
alle studenter er tilbake på høgskoler og 
universiteter, alle skolebarn tilbake på 
skolen, alle bokhøstens arrangementer 
i biblioteket plutselig står rett om hjør-
net - og dagenes tempo brått er skrudd 
minst tre hakk opp.

Lokale forhandlinger
en årlig begivenhet

Også, midt oppi alt, er det lokale 
forhandlinger. Etter innføringen av 
kommunesektorens kapittel 3 og 5 er 
jo dette en årlig begivenhet i BF. Det 
er imidlertid ikke en fast årlig begiven-
het at det skal forhandles lokalt i nær 
sagt alle de tariffområder der BF har 
medlemmer, men slik er det altså i år.

Det er satt av en pott på 1,2 % til lo-
kale forhandlinger i kommunesektorens 
kapittel 4. I tillegg skal det i kommuner 

og fylkeskommuner forhandles i kapit-
tel 3 og 5, slik det skal hvert år. Det 
er satt av 1 % (+0,1 % i resirkulerte 
midler) i staten. Det er satt av 0,7 % til 
forhandlinger i Oslo kommune, og det 
er satt av en pott på 0,6 % til lokale 
forhandlinger (B-dels forhandlinger) 
i Helseforetakene i Spekterområdet. 
Dermed er det duket for en svært så 
travel forhandlingshøst for BF sine lo-
kale tillitsvalgte og forhandlere. 

Fylkeslagenes betydning
for lokale forhandlinger

Fylkeslagenes arbeid med de lokale 
forhandlingene er viktig og godt, og bi-
drar til at det i det hele tatt lar seg gjøre 
å gå høsten i møte med noenlunde friskt 
mot. For det står ikke til å nekte for at 
det er en utfordring for et lite forbund 
som BF å mønstre forhandlere nok til 
å dekke alle BFs medlemmer. De fleste 
stedene har man jo tillitsvalgte som kan 
gjøre forhandlerjobben. Men noen er 
alene BF-er i virksomheten eller i kom-
munen, og da er det ofte nødvendig 

med hjelp fra fylkeslaget eller andre. 
Takket være mange BF-forhandlere 
som er villige til å påta seg ekstra for-
handlingsansvar evner vi å ivareta også 
disse medlemmene. Og det er av stor 
betydning for BF at vi klarer nettopp 
det. Fylkeslagenes arbeid med de lokale 
forhandlingene er derfor av den aller 
største betydning.

Som forberedelse til forhandlingene 
har alle fylkeslagene arrangerte kick-off 
nå i høst. Mange har fått med seg disse 
arrangementene der man møtes for en 
gjennomgang av resultatene fra det 
sentrale oppgjøret og for å få en opp-
frisking av forhandlingskunnskapene.  

Kick-off som forhandlingskurs,
samtale og workshop

Erfaringen med kick-off er gode, når 
disse arrangementene tidligere har 
vært evaluert har tilbakemeldinger fra 
fylkeslag og tillitsvalgte vært overvei-
ende positive. Jeg har stor sans for 
kick-off-konseptet slik det har utviklet 
seg i BF. Arrangementene bærer av og 
til preg av å være et lite forhandlings-
kurs, men som oftest er det langt mer 
en samtale og workshop-form på dem, 
enn en tradisjonell kursform, synes jeg. 
Og det er et konsept jeg har stor tro 
på når det gjelder å forberede seg på 
lokale forhandlinger. 

Her finner verdifull erfaringsoverfø-
ring sted, det foregår mye nettverksbyg-
ging og det er mange konkrete råd og 
tips å fange opp. Mange forhandlere er 
meget erfarne og har mye å bidra med, 
og det er veldig verdifullt og viktig at 
nettopp de møter opp på kick-off. Det 
er både lærerikt og innimellom ganske 
underholdende å høre deres historier 
fra forhandlingsarbeidet. Å høre om 

Det er ingen som kan bibliotek og biblio-
tekarer bedre enn BFs forhandlere. Det er 
selve nøkkelen til vår suksess. Vi diskuterer 
ikke tall løsrevet fra innhold og virksomhet, vi 
har førstehånds kunnskap om hva som skjer 
i biblioteket, om bibliotekarenes kompetanse 
og arbeid.”

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

hvordan de forbereder seg og hvordan 
forhandlingene foregår. Å høre om 
strategier som har lykkes, men også 
om strategier som ikke har vært fullt 
så vellykkede. 

Overføre erfaring,
sikre rekruttering

Men vi er også avhengig av at det 
kommer nye til, slik at vi kan sikre 
rekruttering og videreføring av tillits-
valgtarbeid og forhandlingskunnskap. 
Og det er nettopp i den erfaringsover-
føringen som finner sted mellom de 
som har forhandlet mye og de som skal 
prøve seg for første gang, at jeg synes 
kick-off-arrangementene ofte er ekstra 
virkningsfulle. For jeg tror det hjelper 
på motivasjon og kunnskapsnivå, men 
også at det gir ekstra trygghet før opp-
gaven at man har møtt bibliotekarer i 
egen region som man kan rådføre seg 
med, kanskje man har avtaler om å 
kunne ringe dem underveis i forhandlin-
gene, kanskje de bidrar i forberedelses-
fasen. Jeg tror også at det er verdifullt å 
høre historier om hvordan ting foregår, 

hvilke uskrevne regler som gjelder, og 
hva man kan vente seg. På denne måten 
blir det mystiske og uoversiktlige ved 
forhandlingene forhåpentligvis redusert, 
og man kan gå til oppgaven med litt 
lettere hjerte.

Vi kan bibliotek og bibliotekarer,
det er nøkkelen til vår suksess

Det er klart at man går til forhand-
lingsbordet med en viss nervøsitet. Det 
tror jeg gjelder for alle, også de mest 
garvede. Det er tross alt et stort ansvar 
å skulle forhandle lønn for sine kolleger, 
og det er ikke en oppgave man tar lett 
på. Men det er ingen grunn til å psyke 
seg selv ned gjennom og tenke altfor 
mye på egne begrensninger eller på alt 
som kan gå galt. Snarere tvert i mot. 
All erfaring tilsier at BFs forhandlere er 
godt forberedt, har god oversikt, god 
tariff-forståelse og gode argumenter. De 
har støttespillere i bakhand enten fra 
fylkeslaget eller i sekretariatet som er 
skjerpede og klare, de er forberedt på å 
navigere underveis og foretar kloke valg 
under forhandlingenes gang. Og det er 

Monica Deildok
Forbundsleder

  ingen som kan bibliotek og bibliotekarer 
bedre enn BFs forhandlere. Det er selve 
nøkkelen til vår suksess. Vi diskuterer 
ikke bare tall løsrevet fra innhold og 
virksomhet, vi har førstehånds kunn-
skap om hva som skjer i biblioteket, om 
bibliotekarenes kompetanse og arbeid. 
Om hvilken kompleks og kunnskaps-
krevende virksomhet et velfungerende 
bibliotek faktisk er, og om hvordan 
bibliotekarene lykkes hver dag med å 
bidra til den verdiskapningen, det kultu-
relle tilbudet og det kunnskapstilfanget 
som høgskolen, skolen, kommunen, 
sykehuset eller fylkeskommunen er så 
avhengig av og så stolt av.

Derfor har vi alle forutsetninger for 
å lykkes i de lokale forhandlingene, 
også i år.

Lykke til!

- Det er ingen som kan bibliotek og bibliotekarer bedre enn BFs forhandlere. Det er selve nøkkelen til vår suksess, skriver forbundsleder Monica Deildok. 
Her er hun på kickoff før de lokale forhandlingene i Telemark BF høsten 2008. (Foto: Erling Bergan)
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Vi tror på ÅPENHET!
Åpenhet i alle ledd.
Åpenhet med brukerne våre.
Åpenhet i organisasjonen.
 
Sammen med våre brukere og 
samarbeidspartnere bruker vi 
åpenhet for å forme fremtiden.
 
Velkommen i vårt fellesskap!

Med åpenhet 
skal vi forme 
fremtiden

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn

Arbeidsgivere ble mer positive til å ansette 
mennesker med psykiske helseproblemer 
etter å ha deltatt på Gjestebud i regi av 
Rådet for psykisk helse, NAV og Helsedi-
rektoratet. Det viser en fersk rapport fra 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Rådet for psykisk helse arrangerte i 2009 gjestebud i 19 
fylker, i samarbeid med NAV og Helsedirektoratet. Gjeste-
bud er dialogmøter rettet mot ledere med personalansvar 
i det lokale næringsliv. Temaet for møtene var rekruttering 
og inkludering av mennesker med psykiske helseproblemer.

- Vi er glade for at arbeidsgivere som skulle rekruttere inn, 
har blitt tilført kunnskap fra Gjestebudet. Gjennom fortel-
linger fra arbeidsgivere som har erfaring med å rekruttere 
inn personer som sliter psykisk og fra personer som sliter, 
fikk tilhørerne sikkert noen tankevekkere. Det er ikke så 
mye som skal til, men snakk sammen i forkant, sier Werner 
Fredriksen, rådgiver for arbeid i Rådet for psykisk helse.

En tredjedel av respondentene er blitt mer positivt innstilt 
til å ansette en person med psykiske helseproblemer etter å 
ha deltatt på Gjestebud. Sammen med de som var positivt 
innstilt fra før er det i alt to tredjedeler som uttrykker en 
positiv innstilling, viser rapporten fra AFI.

Et flertall av respondentene oppgav også å ha fått ny 
og viktig kunnskap om forebygging av psykisk uhelse eller 
reduksjon av psykiske plager på arbeidsplassen. Å få denne 
typen kunnskap var også hovedmotivasjonen for de fleste i 
forkant av gjestebudene. Ut fra undersøkelsen kan det tyde 
på at denne kunnskapsøkningen i en viss grad har medført 
praktiske forebyggingsgrep og virkninger i form av å kunne 
beholde og rekruttere ansatte som sliter psykisk.  

Inkluderende 
arbeidsgivere

[ ARBEIDSLIV ]

Velkommen 
til gjestebud
- en inspirasjonssamling om arbeidsglede, inkludering og psykisk helse

Tipshefte for å gjennomføre Gjestebud kan hentes fra:  
www.psykiskhelse.no/novus/upload/file/Gjestebud_nett.pdf
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Hun innrømmer at hun trengte at noen dyttet 
henne i riktig retning for å begynne på dette studiet.

- Jeg er veldig glad i bøker og har vært det siden 
jeg lærte å lese. Jeg har slukt alt jeg kommer over, 
sier SIlje, som fikk høre av alle andre at hun burde 
prøve dette studiet. 

- Så får jeg kanskje høre på dem denne gangen.
- Du har valgt annerledes tidligere?
- Jeg begynte på sykepleien i fjor. Og da sa alle 

at det ikke var noe for meg. Etter hvert fant jeg 

Har endelig valgt riktig studium
Silje Loe Fedøy kommer fra Sotra utenfor Bergen. Nå er hun i gang 
med bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

det ut selv også… 
Og dermed har det siste året blitt brukt til å 

jobbe, og nå altså oppstart på det riktige studiet. 
- Hvilke deler av studiet appellerer mest til deg?
- Litteratur. Nettpublisering. Egentlig er det mye 

forskjellig, men det at de forskjellige delene har mye 
med hverandre å gjøre, synes jeg er veldig spen-
nende, sier Silje, som bare hadde en knapp uke på 
studiet bak seg da vi snakket med henne.  

Nye bibliotekstudenter ved ABI
ser muligheter i faget

Så er et nytt kull bibliotekstudenter i gang ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus. 130 personer med hver sin grunn til 
å begynne på nettopp denne utdanninga. Statistisk sett er 

dette et helt vanlig kull, sier instituttleder Liv Gjestrum Vi overraskes ikke lenger av at det er 
37 % menn, eller at mange har gjort noe annet før de begynner her - de fleste er i alders-
gruppa 23-30 år. Men statistikk er en ting. Mennesker er noe annet. Vi har snakket med fem 
av årets nye bibliotekarstudenter.  

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]

Tekst & foto:  Erling Bergan
                 Redaktør
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-  Jeg er her vel først og fremst fordi 
bibliotek er en ganske kul institusjon. 
Selve konseptet med fri informasjon er  
jo ganske flott. Og det virker som ut-
danninga her kan gi mange og varierte 
arbeidsoppgaver. 

- Du har studert andre fag tidligere?
- Jeg har vært innom sosiologi og 

nordisk. 
- Nå har du vært her en uke. Hva 

synes du om tredjevalget ditt så langt?
- Det virker spennende og interes-

sant. Jeg er motivert for å gjøre ferdig 
bacheloren og komme meg ut i arbeid, 
i noe som er bibliotekarrelatert. 

- Hva slags bibliotek kunne du tenke 
deg å jobbe?

- Kanskje ikke folkebibliotek, men 
heller et privat bibliotek eller et be-
driftsbibliotek. 

Vi snakker litt om bibliotekenes og 
bibliotekarenes framtid, og spør Eirik 
hvilke deler av bibliotekene han tror vil 
slite mest i åra framover. Ikke uventet 
nevner han først og fremst det fysiske 
formatet. Som de fleste av oss bruker 
han data hver dag, men e-bøker er han 
ingen bruker av ennå.

- Hva slags litteratur liker du best 
å lese?

- I det siste har det vært litteratur 
fra 30-, 40- og 50-tallet. For eksem-
pel Aldous Huxleys Brave New World 
og Salingers The Catcher in the Rye. 
Tidligere har jeg lest en del fantasy. 
Men det er en del klassikere jeg må 
prøve å komme meg gjennom nå, sier 
Eirik Olsen.  

- Konseptet med fri informasjon 
er jo ganske flott
- For å være ærlig, så var bibliotekarstudiet tredjevalget mitt, innrømmer 
Eirik Olsen fra Gjøvik. Da søknadsfristen til samordna opptak gikk ut, 
hadde han kultur- og kommunikasjonsstudier og idéhistorie høyere opp 
på prioriteringslista. Men har ingen problemer med å begrunne hvorfor 
det er meningsfylt å begynne på bibliotekarstudiet.

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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- Hva synes du om den første uka som biblio-
tekarstudent? 

- Helt strålende så langt. Mange bra folk. Det 
virker som fagene er spennende. Stedet her er fint. 
I det hele tatt: Jeg synes dette ser veldig bra  ut. 

- Hvilke deler av studiet appellerer mest til deg?
- Det samfunnsmessige. Rett og slett å se 

hvordan bibliotek har utviklet seg, hvordan det er 
koblet til samfunnet, og hvordan bibliotekene kan 
fortsette videre. Hvilke endringer som skjer, hvilken 
posisjonen det har nå.

- Har du studert noe annet tidligere?
- Nei, men jeg har vært gjennom siviltjeneste 

og jobbsom barnehagevikar.
- Og da kunne du tenke deg å jobbe i barnebi-

bliotek når du er ferdig med studiene?
- Jeg har ikke lagt noen planer om det. Det 

viktigste er at jeg er sted hvor jeg trives nå. Og 

Spennende med bibliotekets 
samfunnsmessige rolle
Jonatan Aagaard hadde egentlig tenkt å søke på et studium i musikk-
produksjon. Men det var så dyrt. - Så jeg fant det eneste andre alternati-
vet som var aktuelt. Og her er jeg. 

det er jeg. 
Jonatan har et godt inntrykk av medstudentene 

etter den første uka. - Jeg har jo ikke rukket å 
snakke med alle ennå, men de virker trivelige.  

- Er gjennomsnittsalderen høyere enn du hadde 
forventet?

- Det hadde jeg ikke gjort meg opp noen mening 
om på forhånd. Jeg er 21, og gjennomsnittsalderen 
er i hvert fall høyere enn det, slår han fast. 

- Hva tror du om framtida for bibliotekarene? 
Ser du for deg at du kan gå av med pensjon som 
bibliotekar, når du begynner på studiet nå?

- Skal vi se, det blir rundt 44 år fram i tid… Jo, 
jeg tror det skal være mulig. 

- Hva liker du selv å lese?
- Refleksjoner og naivisme, det er gode saker! 

Jeg har ikke lest veldig mange bøker totalt, men av 
de jeg har lest, er det de som har satt seg best.  

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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- Det var egentlig helt spontant. Bibliotekfag 
vil være nytt og annerledes for meg. Jeg hadde 
lyst til å gjøre noe praktisk, da er det lettere å 
få seg jobb. Det blir greiere å komme i gang 
med yrkeslivet.

Hun kommer rett fra videregående skole til 
bibliotekstudiet. Yrkesvalget skyldes ikke noen 
åpenbare rollemodeller.  

- Jeg har ikke truffet noen bibliotekarer som 
jeg vil bli som. Ikke ennå. Men jeg har jo hørt at 
det finnes mange kule bibliotekarer, sier Anne 
Maja, som tydeligvis forstår at det er hennes 
framtidige kolleger som leser dette... 

- Hvilke deler av studiet fristes du mest av?
- Det er å lære mer om hvordan formidle infor-

Egentlig et helt 
spontant studievalg
Anne Maja Ekaas har kommet fra Oppegård inn til Høgskolen i Oslo og 
Akershus. For henne var det ingen lang overveielse som lå bak valget 
om å studere bibliotek- og informasjonsfag.

masjon, og hva man gjør for at samfunnet skal få 
informasjon. Om hvordan internett betyr stadig 
mer, og hvordan biblioteket fortsatt kan spille en 
rolle. Gjenfinning er interessant. Oppbevaring.  
Det er mye. Framtida er spennende.  

- Hvilken litteratur liker du selv?
- Det varierer egentlig ganske mye hva jeg 

liker å lese. Men jeg har noen favoritterø. Blant 
annet bøkene til Jane Austen. Og Victoria Hislops 
”Øya”.  

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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Vi tenkte dette var et intelligent spørsmål å stille 
den ferske bibliotekarstudenten Roman Chibkovski: 
- Hvordan fant du fram til dette studiet?

Svaret var imidlertid et hakk hvassere: - Hvordan 
jeg fant det? Det var i den lange boka med alle 
studiene i! 

Men, i tro på at noe spennende skal komme 
ut av dette, gir vi oss ikke: - Du bladde fram til 
noe som interesserte deg i studiekatalogen? Eller 
har du noen i familien eller noen venner som er 
bibliotekarer? 

- Nei, men jeg ble inspirert til å søke studiet 
av den kule bibliotekaren på skolen jeg gikk på, 
Mysen videregående skole. Jeg følte det var et 
spennende studium. Jeg liker å lese bøker, veldig 
mye forskjellig - dokumentarer, gamle bøker, litt 

- Skolebibliotekaren inspirerte 
meg til å begynne på studiet 
Roman Chibkovski har gått på Mysen videregående skole.  
Der må skolebibliotekarene ha gjort en god jobb.

av hvert - og for meg tror jeg dette studiet kan 
bli skikkelig bra.

Og dermed har vi fått mer enn vi kunne håpe 
på: Unge mennesker vil studere bibliotekfag fordi 
bibliotekarene der ute er gode rollemodeller! Om 
stereotypiene om de grå bibliotekarene ikke er helt 
døde, så står det kanskje dårligere til enn på lenge. 

- Nå er du ferdig med din første uke som biblio-
tekarstudent. Hva synes du om studiet så langt?

- Det har vært en fin uke. Jeg har lært mye. 
- Noen spesielle fag som frister mer enn andre?
- Jeg vet ikke om det er noe som har skilt seg 

klart ut ennå. Kanskje den første forelesningen 
om ”Litteratur og bruker”. Den var spesielt 
interessant.   

[ BIBLIOTEKARUTDANNING ]
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Ønsker dere at innlevert materiale blir levert til 
et skjermet område, slik at dere kan gjennomgå 
og behandle materialet når det passer inn i 
arbeidsdagen?

Vi tilbyr nå Sindre, en rimelig sorteringsenhet 
som kobles sammen med Mjølner innlevering.  
Det kan settes opp sortering opptil fem enheter 
og sorteringen kan skje basert på bruk av både 
strekkoder og RFID-brikker.

Mjølner innleveringsenhet monteres i en vegg 
og sorteringsenheten kobles til og plasseres i 
rommet på baksiden av veggen. Sif bokvogner 
med � ærbelastet bunn, kan settes opp ved hvert 

avkast på sorterings-
enheten. Sorteringen 
styres av informasjon 
i biblioteksystemet, og 
kommunikasjon skjer ved 
bruk av Sip2-protokollen.

Vi tilbyr Mjølner + Sindre med tre avkast 
og tre Sif bokvogner, ferdig montert i vegg og 
igangsatt for ca kr 235.000,– eks. mva.

Se videoklipp av sorteringen på våre nettsider:  
http://www.bibsyst.no/mjolner 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Sindre – sortering ved innlevering
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga ved 
Høgskolen i Oslo og Akerhus

[ UTDANNING OG FORSKNING ]

Studiestart på Institutt ABI

Studieåret 2012-2013 er i gang. 14. 
august var alle nye studenter ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus samlet på St. 
Hanshaugen. Det var velkomsttaler ved 
rektor Kari Toverud Jensen og ordfører 
Fabian Stang. Lars Vaular og HiOAs eget 
storband sto for de musikalske innsla-
gene. Deretter ble studentene tatt i mot 
på de respektive instituttene.

Stigende andel 
mannlige studenter

120 nye studenter tar denne høsten 
fatt på sine studier i bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap, 113 på bachelor- og 
17 på årsstudiet. Andelen mannlige 
studenter er 37 %, litt høyere enn 
tidligere år. Og det er altså en myte at 
kun kvinner velger dette studiet. Alle 
fylker med unntak av Nord-Trøndelag 
er representert, og hovedtyngden av 
studentene kommer fra Oslo og Akers-
hus (nærmere 60 %). Dette tallet kan 

imidlertid være misvisende. Vi har jo en 
del voksne studenter som opprinnelig 
kommer fra andre kanter av landet, men 
som nå er hjemmehørende i hoved-
stadsregionen. 

De fleste studentene er i alderen 
23-30 år (73 stykker). Kun 14 er 19 
eller 20 år og kommer rett/nokså rett 
fra videregående. 10 studenter er 40+. 
Det lages ikke statistikk over studenter 
med flerkulturell bakgrunn, men inntryk-
ket er at de er svært få. Statistisk sett er 
dette et helt vanlig kull. Men statistikk 
er en ting og virkeligheten av og til en 
annen. Vi gleder oss til å bli nærmere 
kjent med de nye studentene og til å 
se hvilke interesser og talenter de har.

E-bøker som valgfag
gir 15 studiepoeng

Hvert år er det fornyelse i fagporteføl-
jen og justeringer i eksisterende emner. 
En nyhet i år er valgfaget «E-bøker», som 
lærere fra alle vår tre emnegrupper (Lit-
teratur og bruker, Bibliotek og samfunn 
og Kunnskapsorganisasjon og gjenfin-
ning) har utarbeidet i samarbeid. Emnet 
har en praktisk og en teoretisk del. Den 
teoretiske delen omhandler muligheter 
og begrensinger ved produksjon, distri-
busjon, formidling og anvendelse av e-
bøker samt de juridiske og økonomiske 
rammene for utlån av e-bøker i bibliotek. 

Den praktiske delen tar utgangspunkt 
i tekster som har falt i det fri, og skal 
blant annet gi studentene ferdigheter 
i tilrettelegge digitale tekster i lese-
brettvennlige formater. Den skal også 
sette dem i stand til å vurdere og bruke 
konverterings- og produksjonsverktøy 
for e-bøker samt forhandlings- og bestil-
lerkompetanse på e-bokløsninger i bi-
blioteket. Valgfaget går i vårsemesteret 
og utgjør 15 studiepoeng.

Halvparten av masterstudentene
på deltid

17 nye studenter starter i høst på 
masterstudiet i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap. Omtrent halvparten 
er deltidsstudenter. I tillegg kommer 
studentene som tar enkeltmoduler som 
videreutdanning.

Nytt tilbud av året på masterstudiet er 
modulen i «Barn, medier og bibliotek». 
Den fokuserer på barnebibliotekarbeid, 
barnekultur og barns mediebruk i lys 
av oppvekstvilkår og sosial og kulturell 
tilhørighet. Faget skal sette studentene 
i stand til å planlegge og iverksette 
kulturtilbud og bibliotektjenester for 
barn på ulike alderstrinn. Med dette 
studieemnet på plass har vi nå et full-
verdig tilbud for studenter som ønsker å 
spesialisere seg innenfor emnegruppen 
Litteratur og bruker.

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

Det lages ikke statistikk over studen-
ter med flerkulturell bakgrunn, men inn-
trykket er at de er svært få. ”
”
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Erfaringsbasert 
masterstudium

4. september tar vi i mot det første 
kullet på den erfaringsbaserte masteren 
i Bibliotek – styring og ledelse. Dette er 
et studietilbud for de som arbeider som 
ledere eller som har ambisjoner om å bli 
leder i et bibliotek eller i en beslektet 
virksomhet. Studiet er mer knyttet til prak-
sisfeltet enn det «ordinære» masterstudiet, 
blant annet ved at mange av oppgavene 
kan knyttes til egen arbeidsplass. Studiet 
utgjør 90 studiepoeng (den «ordinære» 
er på 120).

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap samt 
to års relevant arbeidserfaring. Man kan 
også bli tatt opp på grunnlag av bachel-
orgrad i andre fag, og da kreves 4 års 
arbeidserfaring fra biblioteksektoren. 
Studiet har 10 plasser, og alle er fylt opp. 

Internasjonal master 
for sjette gang

I år tar vi opp studenter til den interna-
sjonale masteren i Digital Library Learning 
(DILL) for sjette gang. Denne tilbys i sam-
arbeid med universitetene i Parma og Tal-
linn, og studentene tilbringer et semester 
ved hvert av de tre lærestedene og velger 
selv ved hvilket av disse de vil skrive 

sin masteroppgave. DILL var en såkalt 
Erasmus Mundus-master, dvs si at den 
ble støttet økonomisk fra EU, bl a gjen-
nom gode stipendordninger for studenter 
fra den tredje verden. EUs økonomiske 
støtte gjelder kun for en femårs-periode 
til studiet er vel etablert, og omfatter altså 
ikke årets kull. Ikke uventet er det derfor 
i år mange færre søkere fra land utenom 
Europa. Tidligere utgjorde de over 90 % 
av kullet. I år utgjør de rundt halvparten.

Arkiv og bibliotek
hver for seg

Studiet i arkiv og dokumentbehandling 
blir stadig mer populært. Det startet opp 

som et årsstudium i 2003. Nå tilbyr vi 
både årsstudium og bachelorgrad på hel 
og halv tid, og studentene kan dessuten 
fortsette på masterstudiet i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap og spesialisere 
seg i arkivfaglige emner. Kullet vi tok opp 
på arkivstudiet i år, teller 60 studenter, og 
de fleste er heltidsstudenter. Arkiv- og 
bibliotekarstudentene har ingen felles un-
dervisning bortsett fra på masterstudiet, 
selv om de skal igjennom en del over-
lappende emner. På sikt vil vi imidlertid 
vurdere om noen av fagene egner seg for 
et felles opplegg.   

Arkiv- og bibliotekarstudentene har 
ingen felles undervisning bortsett fra på 
masterstudiet, selv om de skal igjennom 
en del overlappende emner. På sikt vil 
vi imidlertid vurdere om noen av fagene 
egner seg for et felles opplegg. 

”

”

De nye bibliotekstudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus startet studieåret 14. august. De fleste er tatt opp på full bachelorutdanning, men litt mer 
enn hver tiende student er i utgangspunktet innstilt på å ta kun ett års studium. Her fra forelesning for årets kull i august. (Foto: Erling Bergan)

[ UTDANNING OG FORSKNING ]
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Norsk litteratur fra hele 
det 20. århundre på nett
Nasjonalbiblioteket og Kopinor inngikk 28. august avtale om permanent videreføring 
av Bokhylla-avtalen. Dermed vil etter hvert 250 000 bøker fra hele det 20. århundre 
bli tilgjengelig på Internett.

Bokhylla.no ble lansert i 2009 og 
har omfattet ca. 50 000 bøker fra 
1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene. 
Gjennom avtale med Kopinor, som re-
presenterer forlag, forfattere og andre 
opphavsmenn, har Nasjonalbiblioteket 
fått anledning til å legge ut bøker som 
fortsatt er beskyttet av opphavsrett.

Det er denne tjenesten som nå 
utvides og gjøres permanent. Bøker 
fra hele 1900-tallet, til og med 2000, 
legges til Bokhylla, som vil inneholde 
ca. 250 000 bøker når tjenesten er 
komplett i 2017. Allerede i høst vil 
den tilgjengelige bokstammen mer enn 
fordobles, gjennom et høstslipp på 60 
000 bøker.

Bokhylla er gratis tilgjengelig for alle 
med norsk IP-adresse. Bøker som er 
opphavsrettslig beskyttet er imidlertid 
ikke tilrettelagt for nedlasting eller ut-
skrift. Forfattere, andre opphavsmenn 
og forlag blir betalt gjennom den kol-
lektive avtalen som nå er inngått.

 Avtalen gir også den enkelte rettig-
hetshaver rett til å trekke enkeltbøker 
fra Bokhylla.

Nasjonalbiblioteket startet for seks 
år siden en systematisk digitalisering 
av alle sine samlinger. Det har vært et 
mål å ha mest mulig innhold tilgjengelig 
på nett, og Bokhylla er en viktig del av 
dette arbeidet for å gjøre kulturarven 
tilgjengelig.

– Dette er en viktig litteraturpolitisk 
satsing som bidrar til økt oppmerk-
somhet omkring litteratur publisert på 

norsk. Den er viktig både for å få fram 
norske forfattere på nett hvor leserne 
er, og som et ledd i å sikre norsk språk, 
sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 
Skarstein

– Jeg er glad for at rettighetshaverne, 
gjennom Kopinor, har kunnet bidra til 
at en stor del av vår litterære arv blir 
gjort tilgjengelig, sier Kopinors adm. 
direktør Yngve Slettholm. – Avtalen er 
unik i sitt slag, og et eksempel på en 

framtidsrettet modell for forvaltning 
av opphavsrett. Vederlaget som vil bli 
betalt, går tilbake til opphavsmenn og 
forlag og bidrar dermed til at nye verk 
kan bli skapt og utgitt.  

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og 
administrerende direktør i Kopinor Yngve 
Slettholm signerte 28. august avtalen om 
videreføring og utvidelse av Bokhylla. (Foto: 
Thor Brødreskift)

[ DIGITALISERING ]
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1. MAI 2012 – 30. APRIL 2014

Med lønnsplanhefte nr. 49

Hovedtariffavtalen 
i staten

FOR KS-SEKTOREN
TARIFFPERIODEN 

1. MAI 2012 – 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFF
AVTALEN

Hvor blir det av tariffavtalene?

Partene i arbeidslivet ble til slutt enige 
om en endringer i hovedtariffavtalene for 
de enkelte tariffområdene før sommeren.  
Endringer som skal gjelde for toårsåerio-
den 2012-2014. Det ble som kjent nød-
vendig med streik for å komme i mål. Men 
da streiken ble avsluttet, var det enighet 
om alle endringer, alle elementer, alle tall, 
alle prosenter, alle datoer, alle kronebeløp, 
osv. Ingen drakamper eller forhandlinger 
skal foregå etterpå. 

Nå kan det selvfølgelig være noen skri-
vefeil, klønete formuleringer eller språklige 
uklarheter som bør rettes opp i ettertid. 
Og det bør gjøres slik at alle involverte 
parter er inneforstått med korrekturen 
som tas.

Men når dette nummer av Bibliotekaren 
går i trykken midt i første uka av septem-
ber, var hovedtariffavtalen for kommunal 
sektor ennå ikke ferdig korrekturlest. KS 
kunne ikke levere ut sats til trykking - 
eller nettpublisering - før tidligst medio 
september. 

Det kan ikke betegnes som noe annet 
enn uakseptabelt. For KS, hvis medlems-

bedrifter møter en armada av tillitsvalgte 
i lokale forhandlinger utover høsten, kan 
altså ikke sørge for at avtalen som disse 
forhandlingene bygger på, er tilgjenge-
lig for partene når de trenger det. De 
fleste kommuner har trolig gjennomført 
drøftingsmøter som legger premisser for 
de lokale forhandlingene, før tariffavtalen 
foreligger. Ja, en god del kommuner vil til 
og med ha gjennomført selve forhand-
lingene, uten en synlig avtale på bordet. 

Dette er et demokratisk problem for 
arbeidslivet. Det bidrar til fremmedgjøring 
og mystifisering. Tariffavtaler burde være 
enkle, tilgjengelige og forståelige for alle 
arbeidstakere. I stedet ser KS-avtalen ut 
til å bli et forsinket dokument for spesielt 
interesserte. 

Oslo kommune, som er eget tariffom-
råde med egen tariffavtale (det såkalte 
”Dokument 25”), er vanligvis en enda 
større sinke enn KS. Avtaler inngått med 
Oslo kommune har noen ganger ikke 
kommet partene i hende i endelig versjon 
før året etter at den har begynt å gjelde! 
Det er ikke bare uakseptabelt, det er 
uforståelig.  

Hovedtariffavtalen i staten er en helt 
annen historie. Den forelå ferdig da de 
fleste kom hjem fra sommerferie. Vi har 
kunnet legge den ut på våre nettsider, 
og den trykte versjonen sendes ut til BFs 

medlemmer i statlig sektor, sammen med 
dette nummeret av Bibliotekaren. 

Hovedtariffavtalen for KS blir tradi-
sjonen tro trykket opp av BF på vegne 
av flere YS-forbund. Vi hadde planlagt 
å sende denne også ut med bladet nå. 
Men forsinkelsen fra KS gjorde det altså 
ikke mulig. Hvordan vi sprer den til våre 
medlemmer i KS-sektoren, vil bli avgjort 
når den foreligger til trykking. Da vil den 
også legges ut på BFs nettsider.  

Tekst & foto:  Erling Bergan
                 Redaktør

Du lurer kanskje på hvor det blir av tariffavtalene? På papir eller på nett? 
Her er en liten oppklaring. Og litt kritikk.

[ TARIFF 2012 ]
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•  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

Postboks 9102, 3036 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55
salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

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
salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

Bestill Hovedkatalogen!
– Alt til biblioteket

FØR ETTER

Roboto Helautomatisk 
DVD/CD Reparasjonsmaskin

Postboks 9102, 3036 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55
salg

Selvbetjeningsautomater Scannere

Rekvisita og utstyr

– fremtidens bibliotek

ErgonomiprodukterRullearkiv

BelysningInnredningshjelp

Reparasjonsmaskiner for CD/DVDSynsprodukter

Møbler Mikrofi lm

Lyttestasjoner

SAMME 
LAVE PRISER 

TIL ALLE

Leveres i Matt, Blank og Miljøvennlig. 
Miljøvennlig bokplast er selvsagt vår rimeligste.
Kvalitetsbokplast til Norges laveste priser!
Fra kr 117,- pr. rull á 25 meter.

• Rutenett på dekkpapiret forenkler påføringen
• Kan løsnes etter påføring og festes på nytt
• Transparent selvklebende bokplast
• Stort utvalg, hele 13 dimensjoner
• Tykkelse 80 my
• Lagervare

Ikke glem Bokplastskraper for 
enkel påføring av bokplasten!

Rimelig BOKPLAST – Beste kvalitet!



Kniveveien 31, Pb 9102, 3036 Drammen · Tlf. 32 88 70 10 · Faks 32 88 58 55 · salg@bibliotekservice.no · www.bibliotekservice.no

– 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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Dette og flere var spørsmål Andrew 
Whitworth fra Universitetet i Manchester 
stilte i sitt innledende innlegg på Fagrefe-
rentkonferansen i Kristiansand i juni i år. 
Selv ønsket jeg å dra dit fordi ovennevnte 
tema interesserer meg. Og med støtte 
fra Bibliotekarforbundet og fra jobben 
ble det mulig. 

 
Med friske øyne på bibliotek 
og forskningsprosess

Whitworth har i vår hatt en rekke 
workshops for oss ved biblioteket på 
Høgskolen i Bergen. Disse har omhandlet 
tema innenfor informasjonskompetanse i 

Hva kan biblioteket bidra med 
i forskningsprosessen?

Tekst:  Monica Roos 
          Forskningsbibliotekar
          Høgskolen i Bergen

forhold til forskning, og hvordan bibliote-
ket kan se på informasjon og ny teknologi 
med friske øyne i forhold til forskning og 
forskningsprosessen som biblioteket skal 
støtte opp om. Med dette i bakhånd hadde 
jeg noen flere knagger å henge temaet på 
fagreferentkonferansen på, og jeg ønsket 
rett og slett å se hva andre tenker og gjør 
på et område som er ganske nytt i fag- og 
forskningsbibliotek i den forstand at forsk-
ere og PhD-stipendiater ikke har vært en 
gruppe hvor det tradisjonelt er utviklet 
målrettede tjenester av forskjellige slag. 
Jeg sier ikke at forskningsbibliotekene 
ikke har hatt tjenester mot denne grup-
pen, men kanskje har tilbud mot studenter 
generelt vært mer organiserte og forsket 
på opp gjennom årene. Hvilke egne 
behov har så forskere og PhD-studenter 
som er så forskjellig fra andre? Hvilket 

teoretisk grunnlag har vi som kan støtte 
opp under tjenester for denne gruppen? 
Noen svar fikk vi på konferansen, mens 
andre spørsmål forble spørsmål som vi 
må ta med videre i vår jobb mot forskere 
og PhD-stipendiater i våre institusjoner.

 
Informasjonsadferd og 
informasjonskompetanse

INMA-prosjektet, eller ”Information 
Management for Knowledge Creation” er 
et prosjekt hvor det har blitt gjort relativt 
grundige analyser av PhD-stipendiater sin 
informasjonsadferd og informasjonskom-
petanse, og på den måten har prosjektet 
dannet seg et innblikk i hvilke behov 
denne gruppen kan ha på ulike områder. 
Et kritisk område identifisert er tid, som 
oppleves som en knapp ressurs for de 
fleste. Denne knappe ressursen oppleves 
på flere områder og er en støyfaktor som 
mange ønsker å redusere. Prosjektet pre-
senterte altså sine funn på konferansen, 
samt hvordan de skal jobbe videre fram 

Hvordan blir informasjon til kunnskap? Hvordan kan biblioteket være med på å gi økt 
verdi til forskningen? Hva er nøkkelen til å nå fram med biblioteket sine tjenester til en 
gruppe vi tradisjonelt sett ikke har viet spesielt mye oppmerksomhet? Er forskning et 
sluttprodukt, et middel eller er det rett og slett en helt egen kultur? Hva kan biblioteket 
bidra med i forskningsprosessen? 

Forskningsbibliotekar Monica Roos forteller fra Fagreferentkonferansen i Kristiansand i juni i år, dit 
hun kunne dra med støtte fra Bibliotekarforbundet og fra jobben. (Foto: Erling Bergan) 

Andrew Whitworth innledet på fagreferentkonfe-
ransen. Han har også hatt workshops på Høgskolen 
i Bergens bibliotek, der artikkelforfatteren jobber. 

[ BIBLIOTEK OG FORSKNING ]
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Eystein Gullbekk, Tove Rullestad,  
Maria Carme Torras i Calvo

Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen
Bibliotekets bidrag

Skrifter fra  
Universitetsbiblioteket i Oslo 7

Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen 
 

 
 

 
 

 
        Skrifter fra U

niversitetsbiblioteket i O
slo 7

mot en ferdig portal som skal støtte både 
PhD-kandidater i sin forskningsprosess, 
samt være en pedagogisk og faglig støtte 
for bibliotek som driver kursing mot denne 

gruppen. Funnene som ble presentert, og 
som er å finne i rapporten ”Ph.d-kandida-
ter og forskningsprosessen. Bibliotekets 
bidrag” (Gullbekk et al., 2012), er nyttige 
å ta med seg videre.

 
Bibliotekarens lunsj

Hilde Daland fra Universitetet i Agder 
presenterte også en interessant under-
søkelse som de hadde gjort blant PhD-
stipendiater, vitenskapelig ansatte og 
fagansvarlige bibliotekarer. Også her kom 
det inn en del tilbakemeldinger i forhold til 
forskere og PhD-kandidater sin informa-
sjonskompetanse og hvordan de ønsker 
å bruke biblioteket. Tilbakemeldingene i 
denne undersøkelsen resulterte i at UB 
forsøkte seg på en del nye tjenester mot 
denne gruppen, eksempelvis ”Biblioteka-
rens lunsj” og utvidet bruk av sosiale me-
dier. Tilbakemeldingene her var positive 
og har resultert i et bredere kontaktnett 
mellom biblioteket og PhD-stipendiatene 
ved Universitetet i Agder.

 

Store systemeiere i institusjonen
Dette er selvsagt bare et utdrag av 

mange interessante foredrag som ble 
holdt i Kristiansand, men jeg synes disse 
gir et godt innblikk i hva som skjer på 
området forskningsstøtte, som var årets 
tema. I min hverdag som forskningsbiblio-
tekar er det denne gruppen jeg jobber 
med fra biblioteket, og jeg møter stadig 
nye utfordringer på områder hvor forskere 
og PhD-kandidater møter bibliotekets tje-
nester, og da spesielt i forhold til digitale 
tjenester. Bibliotek sitter i stor grad som 
store systemeiere i institusjonen, men har 
ofte selv for lite digitale kunnskaper og 
tekniske IT kunnskaper til å kunne tilret-
telegge informasjonen som flyter gjennom 
systemene på en slik måte at de gir en 
verdi for forskere i deres arbeidsprosess. 
En av mine interesser er akkurat innenfor 
feltet digital kompetanse både blant biblio-
tekarer og forskere. Kanskje kan vi gjøre 
et løft på denne fronten?  
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Språkkrav i jobben
SPØRSMÅL:
Jeg er fagutdannet og har jobbet 

i et vikariat i fire måneder. Jeg har 
fått beskjed fra sjefen min at jeg 
ikke får fortsette å jobbe her siden 
jeg ikke snakker godt nok norsk. 
Jeg er opprinnelig fra Pakistan, 
men føler at jeg ikke har problemer 
med å kommunisere med andre 
på norsk. 

SVAR:
Som et klart utgangspunkt er 

det forbudt å diskriminere deg på 
grunn av språk. Dette følger av 
diskrimineringsloven § 4. 

I enkelte tilfeller vil det imidlertid 
kunne være saklig å legge vekt 
på manglende språkferdigheter 
dersom det er begrunnet i utfø-
relsen av jobben. Det vil i denne 
vurderingen være avgjørende hvor 
sentralt språket er med hensyn til 
utøvelsen av arbeidet ditt.  

Du skriver at du er fagutdannet 
og har jobbet som vikar i fire må-
neder. Hvis det skal legges vekt 
på dårlig språk, så må arbeidsgiver 
dokumentere at de både har gitt 
deg nødvendig opplæring og at 
de har tatt opp problemene med 
deg i den perioden du har jobbet 
for dem.  

 Det er vanskelig for ombudet 
å gi en konkret veiledning uten at 
vi har svar på dette. Vi må også 
vite mer om hva slags stilling du 
har, hvor sentralt språket er for 
stillingen du jobber i, og hvilke 
språklige norskferdigheter du har. 
Jo mer verbal og utadrettet jobben 
din er, jo mer relevant vil det være 
å legge vekt på språket.  

Du kan be om mer veiledning 
hos ombudet før du bestemmer 
deg for om du vil lage en sak ut av 
dette. Vi anbefaler deg også å ta 
kontakt med din fagforening og be 

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

dem bistå deg. Det er en fordel for 
deg om fagforeningen støtter deg i 
kontakten med ombudet, fordi det 
da også blir mulig å vurdere om de 
kan gjøre mer lokalt.  

  
Med vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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Det spiller ikke så stor rolle om det er 
det store glassbygget i Tønsberg eller 
om det er den lille kjelleren i Aremark, 
”bibliotekfølelsen” er der. Hva i alle 
dager er bibliotekfølelsen? Det er verre 
å forklare. Kanskje det er følelsen av ro 
som senker seg over meg ved synet av 
alle bokhyllene? Eller er det følelsen av 
forventning når du låner med deg det 
siste RPG-spillet de har fått inn til Xbox? 
Muligens er det følelsen av lykke når den 
hyggelige bibliotekaren hjelper deg med 
å finne den siste pensumboka en uke før 
eksamen. Sannsynligvis er det en god 
blanding av alt det, pluss mye, mye mer! 

For litt siden var jeg noen dager i 
Skottland, i Perth for å være helt nøyaktig. 
Mellom haggis, whisky (uten e siden vi var 
i Skottland), lokalt øl, ”bangers ’n’ mash” 
og alt annet man må innom når man først 
er i Skottland, fant jeg hovedbiblioteket i 
Perth. Et stort, ærverdig steinbygg reiste 
seg opp foran meg. Overraskende nok var 
dette det nye biblioteket i Perth, det gamle 
var omgjort til pub. Uansett,  så fort jeg 
kom meg inn og gikk litt rundt, så følte jeg 
meg nesten som hjemme. Det spilte ingen 

#DenFølelsen

rolle at jeg var nesten tusen kilometer fra 
Horten bibliotek, følelsen var den samme. 
Spesielt da en av de lokale bibliotekarene 
forstod at jeg var barnebibliotekar og dro 
meg med på en skikkelig rundtur. Annerle-
des oppsett, annerledes utseende, likevel 
var det ingen tvil om at det var et bibliotek 
jeg var innom. Brukerne kunne like gjerne 
sittet ved et bord i Aalborg, Fredrikstad 
eller Stockholm. 

Det stilige med bibliotekfølelsen er jo 
det at den er universell. Land og språk har 
ikke så mye og si. Og vi er mange som 
er avhengige av denne følelsen, den er 
like avhengighetsdannende som reality-
tv og botox, bare mye sunnere. Etter en 
dårlig dag, et konsept som selvfølgelig er 
ukjent for oss bibliotekarer, blir dagen så 
mye bedre etter et skikkelig bibliotek-fix! 
At mange bruker biblioteket for å lyse 
opp dagen er tydelig, det er bare å se 
på de som er innom biblioteket en vanlig 
dag. Hvor mange det er som tydelig er 
stressa når de kommer inn døra, for så 
å roe ned og gå og gresse i bokhyllene. Sl
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Alle som har dårlig tid når de får tak i en 
bibliotekar for hjelp, for så å bruke en halv 
time på å skravle med nevnte bibliotekar. 
Det skjer flere ganger hver dag! Og det 
er like morsomt hver gang!

Jeg har jo flere ganger skrytt av hvor 
fantastiske vi er, hvor herlig jobben vår 
osv. Og jeg har ikke tenkt å slutte enda! 
Bibliotekaryrket er fortsatt min drømme-
jobb, for jeg får lov til å ha #DenFølelsen 
hver dag jeg er på jobb! 

[ BIBLIOTEKFØLELSEN ]

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

Hvor mange bibliotek finnes i verden? Jeg har ikke den fjerneste anelse. Men tar jeg 
ikke helt feil, så er det en del. Og variasjonen er stor! Fra ”Det (nesten) bokløse biblio-
tek” til biblioteker fylt fra tak til gulv med papirbøker. Likevel får jeg den samme følel-
sen uansett hvilken type bibliotek jeg går inn i.
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekets 
digitale avistjeneste

Digitaliseringsprogrammet
Nasjonalbiblioteket i Norge etablerte 

i 2006 et omfattende digitaliserings-
program. I løpet av en periode på 
20 – 30 år skal hele samlingen i Na-
sjonalbiblioteket gjøres digital. Dette 
skal skje gjennom digitalisering av de 
fysiske objektene i samlingen, og gjen-

I 2011 lanserte Nasjonalbiblioteket i Norge en ny digital avistjeneste 
(www.nb.no/aviser). Det er gratis å bruke tjenesten, og alle norske 
bibliotek kan få tilgang til avisene Nasjonalbiblioteket har avtale med. 
Nasjonalbiblioteket har siden høsten 2006 samarbeidet med en del 
norske aviser om digitalisering og digital avlevering. Nye aviser avleveres 
digitalt til Nasjonalbiblioteket i trykkekvalitet, mens avisene og Nasjonal-
biblioteket har delt på kostnadene knyttet til digitaliseringen av de eldre 
utgavene av avisene. Samarbeidsavtalene med avisene gir Nasjonal-
biblioteket anledning til å gjøre alle digitale utgaver av avisene tilgjengelige 
i norske bibliotek. Aviser som har falt i det fri kan leses av alle.

Tekst:  Svein Arne Solbakk 
          Avdelingsdirektør
          Nasjonalbiblioteket

digitalisere aviser på, og det er derfor 
denne metoden som velges når vi har 
mikrofilmer som er gode nok.

Fra 2008 bevares alle nye avisutgi-
velser digitalt. Enten avleveres avisene 
digitalt fra avisutgiveren, eller så digi-
taliserer vi den avleverte papiravisen. 
Digitalisering fra papiravisen er mer 
kostbart enn digitalisering fra mikro-
film, men til gjengjeld får vi med oss 
fargene som vi mister når vi går via 
mikrofilm. Vårt mål er å ha digital avle-
vering av alle norske avisutgivelser på 
plass om fire år. Vi kan da konsentrere 
våre ressurser om digitalisering av 
historien.

For de digitaliserte avisene brukes 
programvare for å tolke tekstene ut 
fra de digitale bildene (OCR-tolking). 
Resultatet fra denne prosessen indek-
seres og gjøres søkbart. For nyere 
aviser er resultatet fra den automatiske 
tolkingen av tekst i bildene svært bra, 
mens resultatet for eldre aviser med 
dårligere trykk kan være mer variabelt. 
Det finnes tjenester som lar brukere 

nom å etablere digital avlevering av 
nye publikasjoner direkte fra utgiverne.

Etter seks år har Nasjonalbiblioteket 
en digital samling med ca 350 000 
avishefter, 235 000 bøker, 570 000 
foto, 240 000 sider håndskrifter, 4 
000 plakater, 740 000 timer radio, 
310 000 timer fjernsyn, 7 000 video-
kassetter/filmer, 7 000 78-plater og 
8 000 lydbånd. Store deler av den 
digitale samlingen er tilgjengelig i Na-
sjonalbibliotekets lokaler. 

Avisdigitalisering
Nasjonalbiblioteket har en tilnærmet 

komplett samling av norske avisut-
givelser. Denne er estimert til ca 5 
millioner avishefter fra rundt 1 200 
ulike avistitler. Totalt utgjør dette ca 
70 millioner sider.

Fram til 2008 ble alle norske av-
isutgivelser mikrofilmet for bevaring. 
Nye mikrofilmer holder høy kvalitet, og 
det er mulig å digitalisere avisene fra 
mikrofilmene med et akseptabelt re-
sultat. Dette er den rimeligste måten å 

[ DIGITALE AVISER ]
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korrigere feil de finner i OCR-tolket 
tekst. På den måten kan man skape en 
stadig bedre gjenfinnbarhet i materialet 
gjennom brukermedvirkning. Nasjo-
nalbiblioteket i Norge ønsker også å 
etablere en slik mulighet på sikt.

Så langt har vi digitalisert ca 4,9 
millioner sider fra mikrofilm og ca 2,8 
millioner sider fra papiraviser. I tillegg 
har vi fått digitalt avlevert ca 890 000 
sider i bevaringskvalitet.

Nasjonalbiblioteket har i dag avtale 
om digitaliseringssamarbeid med Af-
tenposten, Asker og Bærum Budstikke, 
Inderøyningen, Jærbladet, Stavanger 
Aftenblad, Steinkjeravisa, Trønder-
Avisa og Verran Namdalseid. I tillegg er 
det inngått avtale med Adresseavisen 
om digital avlevering og digital tilgang 
i norske bibliotek. 

Avistjenesten i dag 
Alle norske bibliotek kan få tilgang 

til tjenesten ved å henvende seg til 
avistjeneste@nb.no. Så langt har ca 
250 norske bibliotek bedt om tilgang til 
tjenesten. Avtalene Nasjonalbiblioteket 
har inngått med noen aviser om å gi til-
gang i norske bibliotek, dekker om lag 
80 % av avisheftene som er i tjenesten 
i dag. Inkludert i dette er ca 30 000 
avishefter som er falt i det fri, og som 
dermed kan nås også av brukere uten-
for bibliotekene. Resten av avisheftene 
i tjenesten er tilgjengelig via terminaler 
i Nasjonalbibliotekets lokaler.

En viktig målsetting med den nye 
tjenesten er å gjøre bruk av mikrofilm 
av aviser overflødig i norske bibliotek. 
Nasjonalbiblioteket produserer ikke 
lengre mikrofilm, men kjøper slik pro-
duksjon fra en ekstern partner med 
utgangspunkt i digitale aviser eller 
ved kopiering av eksisterende filmer. 
Slik produksjon er kostbar, og mange 
bibliotek kan også tenke seg å slippe 
utgiftene knyttet til innkjøp og vedlike-
hold av mikrofilmlesere. 

En digital tjeneste har naturligvis et 
potensial som går langt ut over mulig-

hetene i et leseapparat for mikrofilm. 
Det at tekstene i avisene nå er søkbare 
åpner helt nye muligheter for rask fram-
finning av informasjon man tidligere 
måtte bruke dagevis på å finne ved å 
bla gjennom mange mikrofilmruller. I 
tillegg kan man bla i avisene, og man 
kan hoppe direkte til forrige eller neste 
utgivelse av en avis. Man kan også 
enkelt finne fram mange avistitler fra 
samme dato for å se hvordan en gitt 
begivenhet omtales i de ulike avisene. 
Det er mulig å zoome inn på detaljer på 
avissidene, og man kan også skrive ut 
enkeltsider fra avisene. Alle oppfordres 
til å prøve tjenesten for å få et bilde av 
mulighetene.

Alle objekter i Nasjonalbibliotekets 
digitale samling har en unik varig 
identifikasjon. Denne kan f. eks. brukes 
til å lenke til en konkret avis fra andre 
tjenester.

Avistjenesten har så langt ikke vært 
mye markedsført, men vi opplever en 
sterk vekst i bruken.

Tiltak framover
Det viktigste tiltaket for å øke nyt-

teverdien av tjenesten ytterligere er 
å få på plass avtaler med flere norske 
aviser, slik at vi kan ha enda større 
bredde i tilbudet til bibliotekene. Vi er 
i dialog med mange aviser, og vi håper 
å få på plass flere avtaler etter hvert 
som vi etablerer digital avlevering av 
de ulike avistitlene. 

Av de ca 1 200 avistitlene som har 
vært publisert i Norge er det likevel 
bare rundt 250 titler som er aktive i 

dag. Det er viktig å jobbe for å finne 
løsninger også for resten av den norske 
avishistorien.

I tillegg til å utvide tjenesten med 
mer innhold, skal brukeropplevelsen 
videreutvikles etter hvert gjennom å 
skape nye måter å finne fram i mate-
rialet på, og gjennom nye metoder for 
å manøvrere i den digitale samlingen.

Avistjenesten i det digitale biblioteket
Avistjenesten er en del av Nasjo-

nalbibliotekets digitale bibliotek. I det 
digitale biblioteket (www.nb.no) kan 
man søke på tvers av materialtyper 
i hele NBs digitale samling. Søketreff 
kan ses i sammenheng uavhengig av 
om kilden er en bok, et radioprogram, 
en avisartikkel eller et manuskript. 
Hensikten med å etablere en spesia-
lisert tjeneste for aviser, er at aviser 
som medium har spesielle egenskaper 
som kan gjenspeiles i funksjonaliteten 
i en tjeneste utviklet for bare denne 
publikasjonstypen. 

Nasjonalbiblioteket ønsker å tilby 
både generelle søk i hele samlingen 
og spesialiserte søk for ulike typer 
materiale. Vi mener dette gir en sam-
let brukeropplevelse som dekker ulike 
behov.  

Alle norske bibliotek kan få tilgang til Nasjonal- 
bibliotekets avistjeneste ved å henvende seg 
til avistjeneste@nb.no. Så langt har rundt  
250 norske bibliotek bedt om tilgang til 
tjenesten, forteller avdelingsdirektør Svein 
Arne Solbakk. 

[ DIGITALE AVISER ]
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BF-sekretariatet svarer

- Hvordan regner jeg ut 
min nye lønn?
SPØRSMÅL:

Jeg lurer på hva min nye lønn skal 
være, etter vårens sentrale tariffopp-
gjør. Jeg har over 10 års ansiennitet og 
er ansatt i en mellomstor kommune.

Andre kolleger som også har 
minstelønn på 381.500 etter 10 års 
ansiennitet har fått justert lønn opp til 
ny minstelønn som er 402.000. De 
har da fått et tillegg på 20.500.

Min årslønn har vært 397.000, 
inkludert et kompetansetillegg på 
15.500. Hvordan skal jeg regne ut 
ny lønn?

SVAR:
Jeg forstår at du har en stilling som 

er plassert i den kommunale tariffav-
talens kapittel 4, siden du snakker 
om minstelønn knyttet til ansiennitet. 

Du må regne på følgende måte:

•	Din lønn var 397.000. I tillegg skal 
du ha 2,7 % eller minimum 12.000: 
397.000 + 12.000= 409.000.

•	 Justeres opp til ny minstelønn? 

Nei, men: kompetansetillegget ditt 
på 15.500 skal ”flyte oppå” ny 
minstelønn.

•	D e t t e  b l i r  d i n  n y e  l ø n n : 
402.000 + 15.500 = 417.500.

Dere endte altså opp med å få 
akkurat samme tillegget: 20.500.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell 
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YS om Norges Banks rentebeslutning: 

- Den lave renten gir utfordringer 
- YS er fornøyd med at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten på 
uendret nivå, men den lave renta gir noen utfordringer, sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim etter Norges Bank i slutten av august vedtok å beholde 
styringsrenta uendret på 1,5 %. 

Kjøpekraften til mange husholdninger er 
stor, noe som kan føre til at boligprisene 
presses opp. Bankene har derfor et ansvar 
for å holde utlånene og utlånsrenta på et 
fornuftig nivå for å unngå en boligboble, 
sier Kvalheim.

Rentesetting er blitt en vanskelig øvelse 
i norsk økonomi, gitt de omgivelsene vi 
befinner oss i. Inflasjonen er lav, renteni-

våene i andre valutaer lave, kronen har 
styrket seg og ytterligere styrking kan 
også tenkes. Samlet sett taler dette for 
lav rente. 

Men samtidig stiger boligprisene og 
gjeldsoppbyggingen er stor. Det taler for 
å sette på bremsen, det vil si å øke renten. 

Sysselsettingen holder seg fortsatt på 
et høyt nivå. Norsk økonomi er ikke i krise. 

Flere forhold taler imidlertid for fortsatt 
lav rente en stund til. Dersom den Euro-
peiske sentralbanken setter ned renten 
på neste møte, blir det enda vanskeligere 
for Norges bank å heve renten.  - Frem-
over venter vi en turbulent tid i Europa, 
selv om norsk økonomi gjør det bra, sier 
YS-lederen.  
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Bibliotekarforbundets 
forbundsstyre setter av 
midler til stipend for  
studentmedlemmer av 
BF ved Høgskolen i 
Oslo og Universitetet 
i Tromsø i 2012. 

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

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

Søknad sendes:
bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes 
hele året. 

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

Stipend 
til 
student-
medlemmer

Lokale forhandlinger sparket 
i gang i Rogaland BF
Lokale forhandlinger for BFs tillitsvalgte krever et organisa-
torisk løft av hele BF. ”Kickoff” -  som er møter der med-
lemmer og tillitsvalgte kurses og kan snakker sammen om 
hva som kan gjøres i årets runde - er arrangert over hele 
landet i august/september. Her er en første rapport fra 
Rogaland BF. 

28. august samlet 16 medlemmer 
av Rogaland BF seg i Stavanger til 
avspark for lokale lønnsforhandlinger.

Kari Lifjell fra BF kom flyvende fra 
hovedstaden, med majestetisk følge. 
Mens Harald skulle åpne den interna-
sjonale oljemessen skulle Kari gjøre 
en  enda mer samfunnsnyttig jobb: 
å informere, inspirere og motivere 
bibliotekarene i forkant av de lokalene 
lønnsoppgjørene.

Kari loset de frammøtte trygt gjen-
nom sentrale forhandlinger, begreper, 
kravutforming og hvordan gjennom-
føre selve forhandlingene. Vi må ikke 
være for snille, sa Kari, og det var det 

bred enighet om. Medlemmene deltok 
aktivt med spørsmål og erfaringsut-
veksling. Utfordringer som manglende 
svar på etterspurt  informasjon fra 
arbeidsgiver til tillitsvalgte og korte 
tidsfrister - begge deler brudd på 
avtalebestemmelser  - var saker med-
lemmene tok opp. Tillitsvalgte føler de 
bruker mye tid og krefter på å få den 
informasjonen de har krav på å få.

 BF Rogaland har 75 medlemmer, 
innenfor de fleste tariffområder. Dette 
året har lokalavdelingen satt ned et 
forhandlingsutvalg. De står til rådighet 
for de som ikke har lokal tillitsvalgt 
eller som av annen grunn har behov 
for assistanse og råd.  

Tekst & foto:  Elisabeth Haug 
        Leder i Rogaland BF

[ ORGANISASJON ]



Bibliotekaren 9/2012 26   

Spennende samlokalisering på Jæren:  

Time bibliotek og 
Nasjonalt Garborgsenter
Som en del av tilbudet rundt Det 73. norske bibliotekmøte i Stavanger i år, inviterte 
Bryne kommune og Time bibliotek til et besøk på Time bibliotek, tirsdag 20. mars på 
kvelden. Vi var litt under 100 interesserte som ble møtt av biblioteksjef Aud Søyland 
Kristensen og ordfører Reinert Kverneland.

Tekst:   Nina Ewart
           Halden bibliotek

Ordføreren orienterte om Time kom-
mune og Aud Søyland Kristensen ga 
oss en god introduksjon og omvisning i 
dette flotte biblioteket. Deretter var det 
«myldring» med fingermat og drikke fra 
den franske kaféen Garborgstova, servert 
av kokken Eric  Valentin og hans med-
hjelpere, før en orientering om Nasjonalt 
Garborgsenter ved leder Inger Undheim 
sto på programmet.

Time bibliotek  er samlokalisert med det 
nye Nasjonalt Garborgsenter,  som har of-
fisiell åpning i september 2012.

Time bibliotek inngår også sammen 
med Klepp bibliotek og Sola folkebi-
bliotek i samarbeidet Jærbiblioteka. Disse 
bibliotekene har felles katalog og felles 
boktransport.

Selvbetjent om morgenen
Mellom klokka 07.00 og 10.00 er Time 

bibliotek selvbetjent: Tre nye utlånsauto-
mater og god skilting sørger for det. Her 
er det folk helt fra dørene åpnes, men 
morgenrushet er rundt 08.00, når Gar-
borgstova åpner med fersk bakverk, kalde 
og varme sandwicher, supper og et stort 
utvalg av desserter i disken. Morgenkaf-
fen kan man ta med seg inn i bibliotekets 
avis- og tidsskrifthjørne og nyte der, - og 
dette er naturligvis populært.

Time biblioteks nye lokaler ble ferdigstilt 
høsten 2010, en åpen løsning med barn- 
og voksenavdeling på samme plan, grup-
perom og studieplasser.  Faglitteraturen i 
barn- og voksenavdelingen står i samme 
hylleseksjon, hvor barnas faglitteratur er 
plassert på nederste hylle. Her er det hyl-

ler på hjul, som lett kan flyttes, når det er 
arrangement på gang: Eventyrtimer eller 
foredrag.

Rock og opera
Biblioteket har en stor utsmykket hoved-

vegg som binder sammen biblioteket 
og Garborgsenteret i annen etasje. Mot 
hovedveggen har det vært holdt både 
rockekonserter og opera. En del av kunst-
verket Undulator dekker denne hoved-
veggen, og er utført av kunstneren Per 
Formo. Utsmykningen fortsetter gjennom 
bibliotekets barneavdeling, faktaavdeling, 
pc-avdeling og avdelingen for popkult.

Nasjonalt Garborgsenter, som holder til 
i annen etasje i samme bygg, er et forfat-
termuseum som åpner i september. Det 
skal være en nasjonal formidlingsarena 
for å fremme interessen for Arne og Hulda 
Garborg og deres tanker og visjoner. Målet 
er å inspirere til samfunnsengasjement, 
til å lese og skape, samt å være en sosial 
møteplass.

Disse to institusjonene deler på mye: 
Felles kafé, felles museums- og biblio-
tekbutikk, felles informasjons- og resep-
sjonsskranke og felles tidsskriftavdeling. 
De skal også samarbeide om utleie av 
eget møtelokale, hvor det foregår mange 
arrangementer. 

Mottoet er derfor: Samhandling gir 
energi  -  i dette området på Jæren som 
skal ha fokus på læring, næring og kultur.

Kilder:
•	Biblioteksjef Aud Søyland Kristensen, 

Time bibliotek
•	www.jaermuseet.no/anlegga-vare/ 

garborgsenteret#.UCDhhaBKxI0
•	www.time.folkebibl.no/artikkel.aspx? 

MId1=13376&AId=2105
•	http://no.wikipedia.org  
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[ BIBLIOTEKUTVIKLING ]

Artikkelforfatteren har fått BF-stipend til 
besøket på Time bibliotek og Nasjonalt 
Garborgsenter.
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82 000 MEDLEM-
MER HAR YS INNBO

YS Innbo er Gjensidiges beste innboforsikring og blant markedets         
aller rimeligste. Gjør du boligen din tryggere, kan du få enda lavere 
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Sosiale medier i arbeidstiden 
- trussel eller mulighet?
4 av 10 arbeidstakere i Norge mener at bruken av sosiale medier i arbeidstiden har 
en negativ innvirkning på produktiviteten. Allikevel er vi mer sosiale enn noen gang. 
Det viser ferske tall fra Kelly Global Workforce Index.

34 % av de spurte synes det er aksep-
tabelt å bruke sosiale medier i arbeidsti-
den. Respondentene mener samtidig at 
dette helt klart påvirker effektiviteten og 
produktiviteten, og hele 38 % hevder de 
blir mindre produktive på grunn av tiden 
de bruker på sosiale medier. I tillegg sier 
så mange som 4 av 10 at det å mikse 
personlige og profesjonelle nettverk kan 
skape utfordringer.

Den personlige verden og 
den profesjonelle verden

– Mange har utviklet en form for avhen-
gighet til de sosiale mediene. Facebook 
og Twitter har blitt en viktig del av folks 
kommunikasjon, og mange beslutninger 
tas nettopp i disse kanalene – også 
innenfor karriere og jobbsøking, sier 
Turid Momyr, adm. direktør i Kelly Servi-
ces. – I tillegg til alle mulighetene disse 
mediene gir, merker vi også en slags 
nervøsitet i forhold til at to verdener – 
den personlige og den profesjonelle – nå 
møtes på én og samme arena.

Funnene er en del av de ferskeste 
resultatene fra Kelly Global Workforce 
Index, en årlig global arbeidslivsunder-
søkelse gjennomført av bemannings- og 
rekrutteringsselskapet Kelly Services. 
Hele 170 000 arbeidstakere i 30 land 
har deltatt i undersøkelsen, deriblant ca 
3000 i Norge.

Undersøkelsen tar bl.a. for seg faktorer 
som ansatte vektlegger i sin vurdering 
av potensielle arbeidsgivere, hvem og 
hva som påvirker deres karrierevalg, 
og bruken av sosiale medier i jobbsam-
menheng.

Klare og tydelige retningslinjer
– Faktum er at bruken av sosiale me-

dier har ekspandert mye raskere enn 
reglene og retningslinjene for bruken 
av disse, sier Momyr. – Samtidig som 

ansatte raskt ser fordelene ved å utnytte 
sosiale medier i jobbsammenheng, sliter 
arbeidsgivere og ledere med en rekke 
komplekse problemstillinger knyttet til 
personvern, overvåkning og spredning 
av sensitiv informasjon.

- Med inntoget av sosiale medier og 
den rollen disse nettverkene etter hvert 
har fått i våre liv, er det viktig at bedrifter 
setter klare og tydelige retningslinjer for 
sine ansatte når det gjelder opptreden 
i disse kanalene. Dette bør kommunise-
res internt og eksternt. Det er viktig at 
budskapet er klart og tydelig og at det 
ikke er noen tvil om hvem som kan ut-
tale seg om hva og hvor, sier Momyr og 
fortsetter: – I prinsippet gjelder det her 
som i alle andre sosialer sammenhenger: 
Er du ansatt et sted, så er du også re-
presentant for firmaet – uansett om du 
er i kundemøte, på kafé eller i sosiale 
medier. Du må bruke sunn fornuft og 
opptre profesjonelt, sier hun.

Store muligheter
For bedrifter med tydelige og klare 

retningslinjer for tilstedeværelse i sosiale 
medier, finnes det også mange mulighe-
ter der ute. Har du for eksempel fornøyde 
kunder og samarbeidspartnere som er 
aktive i disse kanalene, kan deres omtale 
og erfaringer være et meget verdifullt 
bidrag til å øke kjennskap og å bygge 
omdømme rundt din merkevare.

– Folk «hører» og tror generelt mer på 
venner og kjente enn på betalte reklame-
budskap, og referanser og erfaringer fra 
de man har i nettverket blir mer og mer 
viktig, sier Momyr. – Det legges stadig ut 
spørsmål om både det ene og det andre, 
og folk ønsker tilbakemeldinger fra de 
man kjenner om erfaringer og opplevel-
ser med produkter og tjenester.  

Resultater fra undersøkelsen i 
Norge viser:

•	39 % av generasjon Y (19-30 
år) synes det er greit å benytte 
sosiale medier til personlige 
formål i arbeidstiden. Til sam-
menligning mener 36 % av 
generasjon X (31-48 år) og 24 
% av Babyboomerne (49-66 
år) det samme.

•	12 % mener det er greit å 
dele jobbrelaterte meninger 
med venner og kollegaer via 
sosiale medier

•	17 % av arbeidstakerne har 
fått beskjed om å slutte å 
bruke sosiale medier i ar-
beidstiden

•	2 av 10 sier det er mer natur-
lig for dem å søke jobb via 
sosiale medier enn via andre 
tradisjonelle kanaler som avis, 
jobbsøkerportaler på nett og 
rekrutteringsselskaper.

•	Mer enn halvparten av de 
spurte (60 %) bruker sosiale 
medier og nettverk når de skal 
ta beslutninger i karrieresam-
menheng.

[ ARBEIDSLIV ]
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for medlem-
mer 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, stu-
dieopphold, 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
Jo

bb
no

rg
e.

no

Brønnøy kommune er en av fl ere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger  
midt i leia - midt i landet - med ca. 7.700 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund  
er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr  
unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med 
gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god 
barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode 
kommunikasjoner med fl y, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig  
hurtigruteanløp.

KULTUR OG KOMPETANSESENTER

Bibliotekleder 
Stilling som bibliotekleder for bibliotektjenesten i Brønnøy.

Bibliotektjenesten i Brønnøy består av 3,8 stillinger fordelt 
på hovedbibliotek i Brønnøysund og bibliotekfi lial i  
Hommelstø i Velfjord. Vi søker ny leder for bibliotek-
tjenesten i Brønnøy. Tjenesten er organisert som egen 
fagavdeling under Brønnøy  kultur og kompetansesenter.

Nærmere opplysinger om stillingen fås ved henvendelse   
til Allan Riise, tlf. 75 01 22 83 eller Per Martin Orvik,  
tlf. 75 01 22 80.

Søk elektronisk via www.jobbnorge.no eller   
www.bronnoy.kommune.no, hvor du også fi nner   
fullstendig annonsetekst. 

Søknadsfrist: 20.09.12. Merk søknaden: 12/2957.

BRØNNØY KOMMUNE

Nordisk tema på 
Bokmässan 2012
27. – 30. september står Norden og 
den nordiske litteraturen i fokus på 
Bokmässan i Gøteborg. 

I år tar Bokmässan sikte på å bli en nordisk kulturma-
nifestasjon. I samarbeid med Nordisk Råd og Nordisk 
ministerråd, samt en rekke nordiske organisasjoner og 
forlag settes den nordiske litteraturen i fokus på messen.

– Det nordiske samarbeidet feirer 60 år i år, men vi 
kommer ikke til Bokmässan forå se bakover. Tvert imot. 
Vi vil stille spørsmålene som fører Norden framover, som 
for eksempel hva kulturen og kreativiteten betyr for det 
nye Norden, sier Jan-Erik Enestam, direktør i Nordisk råd.

Blant flere nordiske jubileum har vi Nordisk råd som 
feirer 60 år. Det var 50 år siden den første nordiske lit-
teraturprisenble delt ut, og 40 pluss ett år siden de nor-

diske landene 
beslut tet å 
samarbeide 
på minister-
nivå og eta-
blere Nordisk 
ministerråd.



Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk. tlf: 02360 www.xtra.no

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

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

ISDN ISBN
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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 Olsen Haugen
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      bokmorten@gmail.com

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 93 44 65 92
E-post:  vidar.kursetgjerde@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
Øystein Stabell
Oppland fylkesbibliotek
Telefon:   93 63 84 23
Epost:      Oystein.Stabell@oppland.org 

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

”Internett er så mangt. Skitt og kanel 
ligger der ute i en eneste grøt. Det å 
søke opp kvalitetssikret informasjon er 
et fag som alle andre fag. Olsen har ikke 
respekt for dette faget, og oppfordrer 
implisitt studentene til å gi like mye 
blaffen som han selv. Det mener vi er 
et feil signal.”

Spesialbibliotekar Mona Magnussen 
(bildet) og førstebibliotekar Per Pip-
pin Aspaas, begge fra Universitets-
biblioteket i Tromsø, i sin artikkel 
”Universitetsbibliotekenes rolle – i 
dag og i morgen” i Morgenbladet 
31. august 2012. Artikkelen er et  
tilsvar til informatikkprofessor Kai A. 
Olsen, som i Aftenposten 13. august 
besvarte sitt eget retoriske spørsmål: 
«Trenger vi universitetsbiblioteket?», 
med et ”nei”. 

I samband med at Oslo bystyre i 2007 
behandlet kommunens egen informasjons-
politikk, uttalte en enstemmig finanskomite 
i hovedstaden blant annet: ”Betydningen av 
at kommunen har en god utnyttelse av de 
samlede informasjonsressurser må under-
strekes. Det kan være fornuftig å se på om 
den informasjonskompetanse og det apparat 
som Deichmanske bibliotek og dets filialer 
representerer kan integreres og brukes bedre 
i kommunens informasjonspolitikk”. 

I forbindelse med planleggingen av nye 
Deichmann i Bjørvika, har bystyrerepresen-
tant Ivar Johansen (SV) bedt Byrådet avklare 
følgende spørsmål: ”Er dette perspektivet iva-
retatt ved planlegging av innhold og rammer 
for det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika?”

I sitt notat til bystyrets finanskomite skriver 
Byrådet blant annet: 

”Byrådet har i sin byrådserklæring lagt vekt 
på at det vil utvikle flere og bedre elektroniske 
tjenester, herunder fornye lokalbibliotekene 
ved å utvide de digitale tilbudene. Byrådet har 
igangsatt et prosjekt med å etablere en egen 
selvbetjeningsportal der digitale tjenester er 
samlet for innbyggerne. Deichmanske biblio-
tek vil som bydelene og andre virksomheter 
være en naturlig ressurs i dette arbeidet. 

Byrådet vil også vurdere en sterkere grad 
av samplanlegging og samordning av offent-
lige tjenester som ønsket fremtidig modell for 
opprettholdelse og utvikling av lokale biblio-
tekavdelinger etter modell av Idea-store kon-
septet. Idea-store konseptet er i prinsippet et 
kombinert bibliotek, voksenopplæringssenter 
og servicesenter for innbyggerne mht bedret 
grensesnitt mot offentlige tjenester og er godt 
utviklet i bydeler i London. Kulturetaten v/
Deichman og bydel Alna samarbeider innen-
for Groruddalssatsingen om utformingen av 
dette konseptet.”

Hvem sin informasjonspolitikk skal 
folkebiblioteket være en del av?

Her er det tilsynelatende lutter bibliote-
kvelvilje fra både spørsmålsstiller og i svaret 
fra ansvarlig myndighet. Men er nå dette så 
greit, da? 

På sitt nettsted ivarjohansen.no spør Ivar 
Johansen: ”Er dette godt nok? Hvordan ser 
du på dette? Er Idea-store et bra konsept?”

Og da vil jeg svare tre ting: 
For det første: Ære være den svært vik-

tige åpenhet og debattinviterende holdning 
Johansen viser i sitt verv som politiker i Oslo. 
Dette inkluderer en forståelse for bibliotekets 
betydning i byen. Flott, Ivar Johansen! Stå på!

For det andre: Idea Store er et spennende 
konsept. Mye godt bør kunne hentes fra dette 
inn i Nye Deichman. Jeg regner med at biblio-
tekledelsen og prosjektfolka som jobber med 
det nye som skal komme i Bjørvika, tilpasser 
dette på en fornuftig måte til Oslo-forhold. 
For Bjørvika er ikke Tower Hamlets.

For det tredje: Hvorfor ingen motforestil-
linger mot å innlemme folkebiblioteket i en 
kommunes informasjonspolitikk? Deichman 
er, som alle andre folkebibliotek, underlagt 
biblioteklovens formålsparagraf. Og der 
pålegges vi en ideell informasjonsrolle på 
vegne av samfunnet som helhet, ikke en 
instrumentell informasjonsrolle på vegne 
av det enkelte biblioteks eiere. Og når/hvis 
ny formålsparagraf blir vedtatt i høst, med 
formuleringen ”Folkebibliotekene skal være 
en møteplass og arena for offentlig samtale 
og debatt”, blir dette skillet enda viktigere. 
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Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo
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