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Ebøkene og bibliotekarene. 
Hva mener BF? Hva gjør BF? 

Håndtering og formidling av store mengder 
fysiske dokumenter har alltid vært en viktig 
del av bibliotekarers arbeid. Fysiske eksem-
plar har i stor grad definert bibliotekrommet. 
Så kommer ebøkene, og vår verden endres.
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Lederen har ordet
Takk for innsatsen til alle dere som har 

vært og er i gang som lokale forhand-
lere for BF i disse dager! Den jobben 
dere gjør for deres bibliotekarkolleger 
er formidabel, for BF er den livsviktig! 

I skrivende stund er lokale forhandlin-
ger i full gang. I statlig sektor avholdes 
flesteparten av forhandlingene i slutten 
av oktober. Men i kommunesektoren 
(KS) strømmer det nå inn resultater 
fra de lokale forhandlingene rundt om 
i landet.

Våre tillitsvalgte og forhandlere rap-
porterer om gode resultater og godt 
gehør for våre krav hos arbeidsgiver, 
men også om krevende forhandlings-
runder og utfordrende situasjoner.

Imponert og begeistret
I BF-sekretariatet har vi tett kontakt 

med en del av forhandlerne våre, og vi 
deltar i vurderinger underveis i forhand-
lingsrundene der vi har oppgaver som vi 
kaller ”bakvakt”.  Og selv om jeg etter 
hvert har mange års erfaring med lokale 
forhandlinger og rollen som bakvakt og 

støttespiller, og dermed burde vite alt 
om kompetansen og engasjementet 
som våre tillitsvalgte besitter, blir jeg 
stadig vekk imponert og begeistret over 
de resultatene BF klarer å oppnå. 

Aller mest begeistret blir jeg over 
engasjementet hos våre lokale forhand-
lere. Her er det ikke snakk om å gi seg 
før man har et resultat man kan være 
fornøyd med! Og jeg blir imponert over 
hvordan bibliotekeiere og arbeidsgivere, 
gjennom argumentasjon og overbevis-
ningskraft, blir tvunget til å innse hvilket 
arbeid bibliotekarene gjør og hvilken 
funksjon vi innehar i lokalsamfunnet 
eller i virksomheten. 

Å se bibliotekarenes kompetanse
Nettopp dette er kongstanken med 

BF. En vesentlig del av grunnlaget 
for opprettelsen av egen profesjons-
organisasjon lå i at bibliotekarer skal 
forhandle for bibliotekarer, føre sin 
egen lønnskamp, for derigjennom å 
tvinge arbeidsgivere og bibliotekeiere 
til å se bibliotekarenes kompetanse og 

bibliotekenes betydning i samfunnet og 
i virksomheten. 

Noe som fører til høyere lønn for 
bibliotekarer, men som også har som 
viktig bieffekt at bevisstheten om bi-
bliotek og bibliotekarers bidrag til fel-
lesskapet heves hos arbeidsgivere og 
bibliotekeiere.

Når vi nå er midt i den fasen der pro-
tokollene kommer inn til sekretariatet, 
ser jeg at vi også i år gjør det godt i 
lokale forhandlinger.  

Lang vei å gå
I BF er det bibliotekarenes år hvert år. 

Og vi vet at vi må ha gode resultater 
hver gang, for vi har en lang vei å gå 
før vi har lønn som fortjent. Vi ligger for 
lavt, spesielt i offentlig sektor. Noe det 
virkelig ikke er noen objektiv grunn til 
at vi skulle gjøre. 

For dem vi møter ved forhandlings-
bordet, våre motparter, er det et større 
bilde som skal ivaretas, og selv om vi 
mener bibliotekarene burde prioriteres 
hvert år, må vi innse at vi ikke får dem 
med på det. Arbeidsgiverne har sine 
prioriteringer som skal ivaretas, og 
sine tanker om hvordan resultatene av 
forhandlingene skal bli. Det er slettes 
ikke alltid at bibliotekarer står øverst 
på deres prioriteringslister. Det er et 
faktum. Det gir oss tidvis dårlige odds. 

Gode argumenter og 
stort engasjement

Men vi er ikke så lette å overse. For 
BF er der, ved forhandlingsbordet, hvert 
år. Våre forhandlere har gode argumen-
ter og stort engasjement, og tvinger 
mang en arbeidsgiver til å gi litt mer 
enn hva han eller hun i utgangspunktet 
hadde tenkt skulle tilflyte bibliotekarene 

En vesentlig del av grunnlaget for oppret-
telsen av egen profesjonsorganisasjon lå i at 
bibliotekarer skal forhandle for bibliotekarer, 
føre sin egen lønnskamp, for derigjennom å 
tvinge arbeidsgivere og bibliotekeiere til å se 
bibliotekarenes kompetanse og bibliotekenes 
betydning i samfunnet og i virksomheten. 

”

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

akkurat i år.  Akkurat slik kongstanken 
med opprettelsen av BF for snart 20 år 
siden forutså, er dette en lønnsstrategi 
som virker. Bibliotekarer må føre sin 
egen lønnskamp, det er da vi lykkes 
med å få lønna opp.

Tillitsvalgt på egen arbeidsplass
De aller fleste BFere er ivaretatt i 

lokale lønnsforhandlinger av tillitsvalgte 
på egen arbeidsplass. 

Men for noen er situasjonen litt mer 
komplisert. Noen er alene BFer på sin 
arbeidsplass, og må ivaretas av andre. 

Dette gjelder særlig bibliotekarer i 
små kommuner, der man ofte er den 
eneste bibliotekaren i kommunen. 

I BF-sekretariatet forhandler vi av og 
til på telefon for disse medlemmene, 
men det er først og fremst fylkeslagene 
som gjør en formidabel innsats med å 
skaffe til veie forhandlere  i situasjoner 
der medlemmer trenger forhandler. 
Dette er en jobb av stor betydning for 
BF. Det er helt essensielt at vi får mu-

ligheten til å ivareta våre medlemmer i 
lønnsforhandlingene.

Noen fylkeslag har nå meldt om 
bekymring for at det er vanskelig å 
finne nok lokale forhandlere, og at det 
antallet medlemmer som er villige til å 
påta seg ekstra forhandleransvar er for 
få, noe som gjør at systemet oppleves 
som sårbart.

Få bukt med sårbarheten
På forbundsstyremøtet i slutten av 

september ble dette diskutert. For-
bundsstyret var samstemte i at dette 
er en helt sentral utfordring, og vil 
løfte saken opp igjen på forbundssty-
remøtet i november, med den hensikt 

Monica Deildok
Forbundsleder

  å diskutere konkrete tiltak for å få bukt 
med den sårbarheten som beskrives. Vi 
avholder landsstyremøte 10. desember, 
kanskje kan det være en god arena for 
å drøfte helt konkrete tiltak som iverk-
settes allerede neste høst. Alle BFere 
er mer enn velkomne til å komme med 
innspill og konkrete forslag til løsnin-
ger utover høsten. Det er viktig at vi 
løser disse utfordringene. For lokale 
forhandlinger er viktig for BF, og lokale 
forhandlere er livsviktig! 
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E-bøkene og bibliotekarene 
Hva mener BF? Hva gjør BF?

Håndtering og formidling av store mengder fysiske dokumenter har alltid vært en viktig del 
av bibliotekarers arbeid. De fysiske eksemplarene har også i stor grad definert bibliote-
krommet. Så kommer ebøkene, og vår verden endres. I det norske biblioteklandskapet har 
det foreløpig skjedd ganske lite. Men noe stort er på gang. Hva gjør bibliotekarene med 
det? Hva mener Bibliotekarforbundets leder om ebok-situasjonen nå? Vi har tatt en prat 
med forbundsleder Monica Deildok.

Tekst:  Erling Bergan
           Redaktør

- Da vi forberedte vårt landsmøte i 
november i fjor, skjønte vi at ebøker og 
digitalisering var sentrale utfordringer 
for våre medlemmer. Ikke alle føler det 
på kroppen i det daglige. Ikke ennå. Men 
det kommer. Så vi arrangerte simpelthen 
en hel dag om dette dagen før landsmø-
tet. Det brakte oss noen skritt videre. 

- Hva lærte dere av dette landsmøte- 
seminaret?

- Aftenposten-journalist Per Kristian 
Bjørkeng skisserte muligheter og utfor-
dringer i en framtid med færre bokhyl-
ler. Han tok utgangspunkt i økonomien 
i det litterære kretsløp, før og etter 
ebøkene. Bibliotekvirksomhet må kunne 
legitimeres av de andre store aktørene i 
kretsløpet. Han gjorde det veldig tydelig 
for oss at vi må forholde oss til de øko-

nomiske kreftene. Om vi slåss med eller 
mot dem, er en annen sak. Men vi må 
i hvert fall ikke late som de ikke finnes.  

- Hva sa bibliotekarene på semi-
naret?

- Mange vil nok huske en svært 
interessant observasjon fra spesialbi-
bliotekar Mona Magnussen ved Univer-
sitetsbiblioteket i Tromsø. De hadde i 
fjor høst allerede 18 000 elektroniske 
tidsskrifter og 500 000 ebøker til bru-
kerne. De gjør så alle de tradisjonelle 
bibliotekaroppgavene med dette ma-
terialet. De katalogiserer, klassifiserer, 
purrer, mottar, låner ut, osv. Men så 
har de et paradoks de kaller 80-20. 
De bruker rundt 80 % av midlene sine 
til å kjøpe elektroniske medier, 20 % 
til fysiske medier. Men likevel jobber 
fremdeles 80 % av staben med det 
fysiske materialet. I årene som kommer 
er det dette de kommer til å ta tak i. De 
digitale tjenestene blir hverdagen vår, 

sa hun. De må finne måter å jobbe på 
som blir mer hensiktsmessig.

- Ble det sagt noe om de nye må-
tene å jobbe på?

- Det var snakk om å erobre nye 
tjenesteområder, det var snakk om å 
slutte å gjøre en del ting, og det var 
snakk om å endre måten bibliotekarene 
gjør dem på. På universitetsbiblioteket i 
Tromsø bygger de ikke samlinger lenger, 
men kjøper etter reelt behov. De lager 
skranketjenester på nett, hvor flere og 
flere av bibliotekets tjenester er. De må 
være i Google, de må være i lærings-
systemene. 

- Din danske kollega Pernille 
Drost, leder for Bibliotekarforbun-
det i Danmark, var også paneldel-
taker på landsmøteseminaret. Hva 
sitter igjen fra hennes innledning?

- At ebøker ikke er det samme som 
bibliotekets digitale tilbud. At ebøker 
bare er ett av tilbudene. Hennes motto 

[ EBØKENE OG OSS ]
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var at desto mer digitalt biblioteket blir, 
desto mer fysisk til stede skal bibliote-
karen være. Vi skal kommunisere med 
brukerne, det er det vi er gode til. Selv 
om folk er dyktige til å bruke smart-
phone og pc, så er de ikke gode på 
informasjonskompetanse, påstod hun. 
De søker ikke selv etter informasjon, 
men bruker den informasjonen som 
kommer til dem – gjennom facebook, 
twitter eller blogger. Får de den ikke der, 
så eksisterer den ikke. Og Pernille Drost 
hevdet at dagens studenter har dårligere 
s informasjonskompetanse enn genera-
sjonen før dem, på 60-, 70- og 80-tallet. 
Rett eller ikke, det er i hvert fall et viktig 
perspektiv for oss bibliotekarer å ta med 
oss videre, når framtidens selvbetjente 
digitale nettbibliotek blir hypet opp. 

- Hva har BF gjort med ebok- 
spørsmålet etter landsmøtet i fjor?

- Disse spørsmålene er med, direkte 
og indirekte, i en rekke sammenhenger 

der BF påvirker bibliotekpolitikken. Dette 
gjelder blant annet nå tillitsvalgte er i 
inngrep med bibliotekplaner i egen insti-
tusjon, skole, kommune eller bedrift. Det 
gjelder også i nasjonale sammenhenger, 
som når vi påvirker departementets 
arbeid med lov om folkebibliotek. Men 
jeg skal også være ærlig å si at det er 
vanskelig for BF på en effektiv og god 
måte å gripe an spørsmål i denne stør-
relsesorden.

- Selvransakelse?
- Det kan du godt kalle det. Det som 

kan falle lettest for oss å gjøre nå, er å 
avvente et hvert ebok-initiativ fra andre 
aktører, og så kommentere hva vi mener 
om det. Initiativ fra forlagsbransjen, 
Biblioteksentralen, forfatterne, Kultur-
departementet, Nasjonalbiblioteket, 
bokhandlerne, Amazon, Juritzen forlag, 
og så videre og videre. Og det er det 
viktig å gjøre. Men for oss i Bibliote-
karforbundet er det enda viktigere at 

vi jobber med å utvikle og synliggjøre 
bibliotekarenes yrkesroller i den digitale 
verden. Vi kan gjerne mene noe om ulike 
tekniske løsninger på ebok-distribusjon, 
men dersom vi bare gjør det, mener jeg 
vi gjør det for enkelt for oss selv. Jeg 
tror at medlemmene forventer at BF skal 
bidra til å sette bibliotekarenes digitale 
fremtid på dagsorden. 

- Så dette er Bibliotekarforbun-
dets ansvar?

- Ja, men ikke bare vårt. Her må 
mange aktører spille opp og bryne seg 
mot hverandre. Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Universitetet i Tromsø og 
Universitetet i Agder er sentrale utdan-
ningsinstitusjoner for vår bransje. Og 
Nasjonalbiblioteket har fått en meget 
sterk posisjon, gjennom kombinasjonen 
av å ha fått den statlige ansvaret for 
utvikling av landets bibliotek og vide-
reføring av storsatsinga Bokhylla.no. 
Samspillet mellom NB, utdanningene og 

[ EBØKENE OG OSS ]
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BF vil kunne avgjøre mye av bibliotekare-
nes framtid når ebøkene vokser i Norge.

- Men du erkjenner at BF ikke  
har vært nok på banen i ebok-
spørsmål?

- Nå er det for så vidt ikke bare et 
spørsmål om å være på banen, men om 
å spille på en god måte. BF har løftet 
ebok-spørsmålet på landsmøtesemina-
ret vårt i november 2011, og vi har gitt 
spørsmålet god plass på styreseminar 
og styremøter, vi har også fulgt med 
på utviklinga i Sverige og Danmark, og 
diskutert temaet med våre søsterorga-
nisasjoner i de skandinaviske nabolan-
dene så sent som i august i år. Men jeg 
skal ærlig innrømme at jeg synes ebøker 
er en utfordrende problemstilling å få 
skikkelig grep om. Det henger sammen 
med at det er et mangefasettert felt, 
der de ulike fasettene gjensidig påvir-
ker hverandre og dessuten er i stadig 
endring. Jeg ser ikke den store debatten 
om ebøker i norsk bibliotekmiljø, og det 
tror jeg skyldes at mange bibliotekarer 
har det på samme måten. Dette er et 
krevende felt å få oversikt over. Dels 

handler det om kompliserte opphavs-
rettslige problemstillinger, dels om en 
rivende teknologisk utvikling, dels om at 
bokbransjens etablerte systemer settes 
under press.  

På vårt styreseminar i februar i år 
drøftet vi BFs arbeidsmåter i bibliotek-
politikken, med blant annet ebøkene 
som eksempel. Vi var enige om at for å 
utforme politikk på området, for å utvikle 
aktuelle strategier, må vi bli bedre kjent 
med hva ulike aktører i biblioteksek-
toren og bokbransjen planlegger, og 
innhente kunnskap om teknologiske 
plattformer og løsninger. Vi prøvde å 
få til et miniseminar for forbundsstyret 
og sekretariatet om ebøker før som-
meren, men tariffoppgjøret og streiken 
gjorde at vi måtte utsette dette. Og da 
ser vi at ebok-verden går videre. Nye 
problemstillinger oppstår hele tiden. 
Den brede kunnskapsinnhentingen som 
styret la opp til sist vinter, må suppleres 
med – eller erstattes med – at vi deltar i 
løpende debatt og tar stilling underveis. 
Bibliotekarenes rolle i ebok-verden må 
utvikles gjennom debatt, heller enn å 
utredes.

- Hvordan vil BF gjøre dette?
- BF har ikke etablert gode nok ar-

beidsmåter i bibliotekpolitiske spørsmål. 
Vi må skape en debattkultur, vi må 
våge synlighet og vi må få større gjen-
nomslagskraft. Ulike saker krever ulike 
arbeidsmåter. I arbeidet med revisjon 
av bibliotekloven jobbet BF svært godt. 
Vi hadde gode prosesser internt i BF, 
vi var i inngrep med departement og 
andre aktører, og vi fikk gjennomslag. 
Men dette var en tydelig og avgrenset 
formell sak. Med ebøker forholder det 
seg annerledes. Her er det ikke naturlig 
å nedsette et utvalg til å lage et ferdig 
forslag, her går ikke veien gjennom at 
sekretariatet lager sakspapir til styret 
som så fatter vedtak. Her må det gjøres 
andre grep. 

- Du skal få komme tilbake til disse 
grepene. Men kan du før det si litt 
om hvordan du ser på eboksitua-
sjonen i dag?

- At e-bøker vokser fram som alter-
nativ til papirbøker, er det ingen tvil 
om. På noen områder - for eksempel 
leksika - har det digitale tatt helt over og 

- Det er en del særegne trekk ved den norske ebok-situasjonen som neppe vil vare. Norske forlag er blant annet tungt inne på eiersiden i de store norske 
bokhandlerkjedene, som er den aktøren som definitivt har mest å tape på at ebøkene kommer, sier BF-leder Monica Deildok. (Foto: Anders A. Johansen)
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papiralternativet har dødd ut. For mange 
fagtidsskrift innen akademia gjelder det 
samme. Nasjonal Digital Læringsarena 
styrker overgangen til digitale lærebøker 
i videregående skoler. Noen litteraturty-
per vil stå overfor total overgang til det 
digitale. Andre kan stå overfor en lengre 
periode der papir og digitalt lever side 
om side. Kanskje papirboka vil vise seg 
varig overlegen for noen bruksmåter. 
Og så utvikler det seg overskridende 
digitale litteraturformer, med interaktive 
barnebøker, fagbøker koblet til ordbøker, 
film i tekst, og så videre. 

- Hvordan vurderer du konkur-
ransen mellom ulike eboklesere og 
mellom ulike filformater?

- Hvilke ebok-filformat som vinner 
fram, er uavklart. Delvis er dette av 
teknisk interesse for spesielt interes-
serte, delvis er det bibliotekpolitisk viktig 
når det gjelder tilgjengeliggjøring og 
brukervennlighet. Hele diskusjonen om 
åpen kildekode eller proprietære sys-
temer kommer inn her. Når det gjelder 
hvilke ebok-lesere som blir foretrukket, 
er det også uavklart. Blir det den ene 
eller andre typen lesebrett, smartphone, 
pc, - eller kanskje noe helt annet etter 
hvert? Delvis henger dette sammen 
med filformat, og kanskje blir det poli-
tisk viktig av den grunn. For hva gjør vi 
når forlag A krever kjøp av et spesielt 
lesebrett for å lese dette forlagets bøker, 
mens forlag B krever et annet brett for 
sine bøker? Men dette kan også vise 
seg å være kontinuerlig produktutvikling 
og konkurranse, som politikken aldri 
vil greie å “ta igjen”. Vi må unngå at 
våre resolusjoner ikke alltid handler om 
gårsdagens problemstillinger. 

- Hva med leveringsmåten? Hvor 
skal ebøkene møte leserne? 

- Det er lang tradisjon og juridiske 
rammer for at papirbøker lånes gratis 
ut fra bibliotek, side om side med at de 

selges i bokhandel. Alle parter - forfat-
tere, forlag, bibliotek, bokhandlere - har 
akseptert dette og ser den gjensidige 
nytteverdien. Årsaken til at dette har 
fungert, er prisen på å produsere og dis-
tribuere enkelteksemplar av papirbøker. 
Digitale bøker kan koste like mye å fram-
stille innholdsmessig, men bare fram 
til eksemplarframstillinga begynner.  
Derfra er digital eksemplarframstilling og  
-distribuering nesten gratis. Og dermed 
blir opphavsrett til bøker ikke bare et 
ideelt spørsmål, men for ebøker blir det 
et håndgripelig eksemplar-spørsmål. 
Dette gjør at ebok-distribuering får ulike 
DRM-løsninger, at noen forlag legger 
inn fiktiv slitasje på ebøker etter et 
visst antall utlån, at noen ebøker bare 
kan leses online og ikke lastes ned, at 
det lages ulike kunstige køer på utlån. 
At digital eksemplarframstilling er så 
billig, og at det med den største letthet 
kan gjøres av oss alle om det ikke leg-
ges fysiske restriksjoner på dette, gjør 
at slike restriksjoner ikke bare er noe 
bibliotek utsettes for, det er en generell 
utfordring for bokbransjen.

 
- Er vi i en overgangsperiode nå?
- Det kan du godt si. Det er en del 

særegne trekk ved den norske ebok-
situasjonen som neppe vil vare. Nor-
ske forlag er blant annet tungt inne på 
eiersiden i de store norske bokhand-
lerkjedene, som er den aktøren som 
definitivt har mest å tape på at ebøkene 
kommer. Dette er grundig problema-

tisert i den offentlige debatten og må 
regnes som en viktig årsak til at norske 
forlag har brukt lang tid på å legge til 
rette for salg av e-bøker. Bokskya.no er 
nok framtidsretta med sin sky-løsning, 
men tittel-tallet man kan plassere der 
er foreløpig puslete. Jeg tror at dette er 
en viktig del av årsaken til bibliotekarers 
foreløpige avventende holdning til utlån 
av skjønnlitterære ebøker. En annen del 
av årsaken er at mange har ventet på 
lanseringen av BS weblån. Jeg opplever 
ikke at bibliotekarer er avvisende eller 
motvillige til ebøker i bibliotek. Men man 
har nok inntatt en avventende holdning 
i påvente av innhold og tekniske mulig-
heter for utlån.

- Det er altså ingen norsk drive for 
å få nordmenn til å lese på brett?

- Vel, nettbrett, ipader, kindle og ama-
zon presser på. Men det store tilbudet 
på norske ebøker lar vente på seg. Og 
trolig fører dette til økende vaner med 
å lese engelske originalbøker, i stedet 
for å vente på de norske. Bibliotekene 
er prisgitt dette spillet, og venter på at 
ny norsk litteratur tilbys digitalt. 

- Ebok-revolusjonen er spådd mange  
ganger? Ropes det ulv i utide?

- Man kan få inntrykk av at mange bi-
bliotekarer overvurderer hvor raskt den 
digitale overgangen vil skje. Til gjengjeld 
er det nok flere som undervurderer 
hvor dyptgripende denne overgangen 
vil være. 

Forbundsleder Monica Deildok, det svenske 
DIK-förbundets leder Karin Linder og det dan-
ske Bibliotekarforbundets leder Pernille Drost 
på det årlige skandinaviske BF-møtet, denne 
gangen i København i august i år. På agendaen 
sto blant annet utveksling av erfaringer med 
bibliotekutlån av ebøker i de skandinaviske land. 
(Foto: Erling Bergan)

[ EBØKENE OG OSS ]
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- Hva betyr e-bøker for bibliote-
karenes jobber?

- Det er dette som er sakens kjerne 
for oss: Hvordan skal bibliotekarens 
kompetanse brukes, endres og bli 
etterspurt i fysiske bibliotek, når de 
fysiske bok-eksemplarene forsvinner og 
erstattes av digitale dokumenter som 
ikke trenger å gå omveien om bibliotek 
på veien til brukerne? Spørsmålet kunne 
selvfølgelig, med fordel, inneholdt en del 
forbehold og nyanser. Men det ligger 
likevel en grunnleggende utfordring i 
dette spørsmålet. Samtidig ligger det en 
mulighet her. En mulighet til å løsrive bi-
bliotekarene fra den fysiske samlingen.

- Mange svarer med å vise til 
formidling og møteplass-funksjon? 

- Og der ligger det nok en kime til 
framtid. Men når det gjelder formidling 
og fysisk rom, er det på tide å tenke høyt 
og bryne radikale ideer mot hverandre. 
For vil det ikke være vanskelig å se 
for seg en uendret begrunnelse for bi-
bliotekbyggene våre, når det er digitale 
eksemplarer som skal formidles? Kan 
det da kanskje være aktuelt med en 
mindre fysisk hovedbase for biblioteket 
og desto større oppsøkende virksom-
het? Å ta med seg bibliotek-logoen 
og tilbudene sine på kontinuerlig lokal 
turné, på en måte? Og når det gjelder 
møteplass: Er ikke dette ordet farlig tri-
vielt? Ordet “møteplass” må dissekeres 
og fylles med skarpere innhold. Mener 
vi biblioteket som arena for debatt og 
innsikt? Mener vi at biblioteket skal 
utvikle kreative måter – andre måter 
enn media – å formidle og avdekke 
forskning, fortellinger, motsetninger og 
sammenhenger? Eller mener vi med mø-

teplass at pensjonister sitter ved siden 
av hverandre og leser avisa?

- Er du redd for at dette kan virke 
provoserende på en del biblioteka-
rer?

- Nei, bibliotekarer vet at yrkesroller 
endrer seg og er villige til å ta disse debat-
tene, tror jeg.  For oss bibliotekarer er det 
kanskje av mindre betydning om det blir 
epub, azw eller mobi som vinner fram som 
format, om det blir i 2013 eller 2016 at 
norske ebøker for alvor slår gjennom, om 
det blir smartphones, padder eller pc-er 
som blir den foretrukne leseren. Det som 
betyr mye mer for bibliotekarenes framtid, 
og for den litterære og informasjonsmes-
sige allmenningen vi har vendt oss til i 
Norge gjennom mange generasjoner, er 
hvordan biblioteket kan rettferdiggjøre 
sin plass i det nye litterære kretsløpet 
og hvordan bibliotekarene kan tilføre 
merverdi i dette kretsløpet gjennom sin 
kompetanse. 

- Er Nasjonalbibliotekets strategi 
med Bokhylla.no et bidrag til en di-
gital allmenning?

- Den nye avtalen som Nasjonalbi-
blioteket har inngått for fortsettelse og 
utvidelse av Bokhylla, setter dette tydelig 
på dagsorden. Her blir hele den lange 
halen av eldre litteratur, som er et viktig 
bein bibliotekenes begrunnelse står på, 
gjort tilgjengelig på nett. Riktignok blir 
dette gjort av et bibliotek, men det er 
altså kun ett bibliotek som gjør dette. En 
flott avtale for befolkningen, og samtidig 
en kjempeutfordring for landets mange 
fysiske bibliotek. Vi må spørre Nasjonal-
biblioteket hvordan de ser folkebibliote-
kenes rolle i formidling av innholdet i den 

stadig voksende Bokhylla. Vi må spørre 
hvilke tiltak Nasjonalbiblioteket vil sette i 
verk i den forbindelse. Altså: Hvordan vil 
de behandle motsigelsen mellom sentrale 
nettbaserte tjenester og spredte fysiske 
folkebibliotek, når Nasjonalbiblioteket nå 
har ansvar for å utvikle begge deler?

- Norsk bibliotekforening har ved-
tatt seks prinsipper for innkjøp og 
utlån av e-bøker i folkebibliotek. 
Hvordan stiller du deg til dem?

- Dette er et godt og viktig arbeid. Her 
er det prinsipielt viktige punkter om at 
det ikke skal være noen forskjell mellom 
utvalget som er til salgs og utvalget som 
er til låns, at ebøker ment for allmenn-
markedet også skal kunne kjøpes inn 
av bibliotek. Og et viktig prinsipp om 
valgfrihet, om at bibliotekene selv må få 
prioritere hvilke bøker de ønsker å tilby 
sine lånere. Her presses det også på for 
å sikre plattformuavhengighet i tilbudet 
av ebøker, og at bibliotekene ikke skal 
oppleve karantenetid etter at en bok er 
lagt ut til salg. Slike prinsipper kan fort 
bli et forhandlingsspørsmål, eller prisgitt 
konkurransesituasjonen mellom tilby-
derne. Derfor er det viktig at slike faner 
holdes høyt. Når det gjelder kravet om at 
ebøker må kunne lånes ut til en låner av 
gangen et ubegrenset antall ganger, er jeg 
positiv, men usikker på om dette er en av 
flere mulige utlånsmodeller. Her bør dis-
kusjonen gå videre. Når det gjelder NBFs 
prinsipp om at biblioteket skal tilfredsstille 
bokbransjens standardkrav til kopibeskyt-
telse, kan det være problematisk å gi en 
slik blankofullmakt til en bransje som kan-
skje ikke alltid er helt samlet om hva som 
skal være standard kopibeskyttelse. Men 
alt i alt er NBFs punkter et viktig bidrag. 

- Det har vært kritiske røster mot 
bibliotekvesenets håndtering av 
ebok-utfordringa?

- Ja, og den kommer like gjerne fra bi-
bliotekfolk selv. Jeg har sett de som mener 
at bibliotekfolk ofte søker analoge svar 
på digitale spørsmål, at bibliotekvesenet 
har vært seint ute med å posisjonere seg 
for denne omveltninga, at kompetansen, 
organisasjonsstrukturen, nettverk, inno-
vasjon, lovverk, ja, nær sagt alt mangler. 
Det blir til og med påstått at bibliotekfolk 
mangler kompetansen til å stille de rette 
spørsmålene. Jeg ser det helt annerledes: 
Ingen har bedre kompetanse til å stake ut 
kursen for en litterær og informasjons-

Det er dette som er sakens kjerne for oss: 
Hvordan skal bibliotekarens kompetanse 
brukes, endres og bli etterspurt i fysiske 
bibliotek, når de fysiske bok-eksemplarene 
forsvinner og erstattes av digitale dokumenter 
som ikke trenger å gå omveien om bibliotek 
på veien til brukerne? 

”

”

[ EBØKENE OG OSS ]
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messig allmenning i en digital tidsalder 
enn bibliotekarene. Og det er organisa-
sjonenes ansvar å sørge for at denne 
kompetansen blir brukt. Dette skal BF ta 
på alvor. Vi vil løsne litt på angsten for de 
store endringene som kommer og frigjøre 
den kreative fagkompetansen som finnes 
i bøtter og spann blant våre medlemmer. 

- Og da er vi tilbake ved BFs egen 
rolle. Hva er BFs ebok-plan?

- Vi vil engasjere flere av våre med-
lemmer i å utvikle vårt politiske ståsted 
i ebok-spørsmålet. Gjennom å sette det 
opp som tema der BF-medlemmer møtes, 
gjennom Bibliotekaren og gjennom å satse 
mer på deltakelse i debatter utenfor våre 
egne arenaer. For å gjøre det vil vi sette 
sammen en liten arbeidsgruppe av en-
gasjerte medlemmer. Ikke et utvalg som 
skal utrede, men mer rettet mot direkte 
aktiviteter, kanskje mer i retning av det 
den amerikanske bibliotekforeningen kal-
ler “task force”. Her skal man gå ut og 
skrive og debattere. Med tilførsel av litt 

midler vil gruppa kunne suge kunnskap og 
gjøre seg gjeldende på konferanser, eller 
selv initiere studieturer. De skal kunne gi 
meg og andre i BF tips og råmateriale til 
utspill. Altså: Mindre formalia, mer innhold 
og aktivitet. Vi er spent på dette, og håper 
vi finner en spennende arbeidsmåte som 
kan brukes også på andre saksområder 
vi jobber med. Arbeidsgruppa er ikke satt 
sammen ennå, så her er det mulighet til å 
melde sin interesse… 

- Hva vil du utfordre arbeidsgruppa 
til å sette tennene i først?

- Det må de finne ut selv. Akkurat nå 
er jeg mest nysgjerrig på Nasjonalbiblio-
tekets rolle. Jeg synes det er grunn til å 
gi honnør til Nasjonalbiblioteket for å ha 
forhandlet frem avtalen med Kopinor 
som gjør en permanent videreføring av 
bokhylla mulig. Dette er en strategisk 
viktig hendelse for bibliotekene i Norge. 
Nasjonalbiblioteket har i dette tilfellet har 
vært en god instans til å forhandle frem 
nasjonale løsninger for digital tilgang. Men 

så er spørsmålet om Nasjonalbiblioteket er 
rette instans til å fremforhandle liknende 
løsninger med rettighetshavere for å sikre 
alle norske folkebibliotek tilgang og utlåns-
muligheter for den løpende produksjonen 
av e-bøker, i tråd med biblioteksektorens 
krav og brukernes behov. Nasjonalbiblio-
teket må utfordres på om dette er en rolle 
de vil påta seg, hvilke premisser det i så 
fall vil bli gjort på, og hvilken innflytelse 
bibliotekene vil bli tillagt i en slik prosess. 

Og så – og ikke minst viktig – bør Na-
sjonalbiblioteket gi sitt bidrag til det som 
er et hovedspørsmål for bibliotekarer i 
tida framover: Hvordan skal vår kompe-
tanse brukes, endres og bli etterspurt 
i fysiske bibliotek, når de fysiske bok-
eksemplarene forsvinner og erstattes 
av digitale dokumenter som ikke trenger 
å gå omveien om bibliotek på veien til 
brukerne? Hvordan kan den nasjonale 
digitaliseringsstrategien spille på lag med 
utvikling av lokale fysiske bibliotek?  

[ EBØKENE OG OSS ]
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[ IFLA-KONFERANSEN 2012 ]

Tekst:  Sigrid Bremseth 
          Bibliotekar
          Avdeling for Barn og Unge
          Trondheim folkebibliotek

Tidligere har IFLA vært et begrep, 
noe ”høyt der oppe”... 

Rapport fra IFLA-konferansen i Helsinki august 2012

For en førstegangsreisende til IFLA er det mye nytt å sette seg inn i. 
IFLA har bestandig bare vært der, som en stor organisasjon som dekker 
hele verden alle vet om, men få vet hva gjør. Hele 4000 deltagere er jo 
nok til at en blir litt svett!

Det var et stort program, mye spen-
nende og mye totalt ubegripelig. Jeg 
fikk med meg to dager, onsdag og 
torsdag, med seminarer. I tillegg ble det 
organiserte bibliotekbesøk på fredag. 
Nybegynner som jeg er, hadde jeg jo 
trodd at jeg skulle få med meg posters, 
men de ble plukket ned, så de fikk jeg 
dessverre ikke sett på. 

Overraskende bibliotek
Siden jeg jobber i en barne- og ung-

domsavdeling valgte jeg å få med meg 
Suprising Library! Public libraries, 
Libraries for Children and Young 
Adults and School Libraries and 
Resource Centers på onsdag. Fikk en 
flott oversikt over finsk barnelitteratur 

gjennom tidene, møtte lesehunden 
Börje og hørte om sommerleseklubb for 
barn. Satt igjen med mye ny kunnskap, 
masse inspirasjon og litt ærefrykt over 
alt folk kan få til. 

Seminaret ble holdt på Sello bi-
bliotek, Finlands nest mest brukte 
bibliotek. Fikk en fin omvisning med 
informasjon om de ulike avdelingene 
der. Ungdomsavdelinga med 10 ansatte 
har mellom 70-100 ungdommer innom 
om ettermiddagene, og da var det fullt 
liv! Barneavdelinga har eventyrstund 
på flere språk som holdes av frivillige, 
en god ide. Mest imponerende var 
vel Musikkavdelinga som hadde egne 
øvningsrom med piano og studio med 
innspillingsmulighet.

Jeg fikk være observatør på Stan-
ding Comitee meeting : Libraries 
for children and young adults, og 
det var spennende å se hva de faktisk 
driver med og hvem som er med i komi-
teen. Siste prosjekt har vært The world 

through picture books. Nå planlegges 
det noe tilsvarende for grafiske romaner 
for ungdom. 

Koblete bibliotek
Hørte også litt om Sister Libraries, 

som komiteen jobber aktivt med. Dette 
ble lansert i 2009 som et internasjonalt 
partnerskap for å utveksle erfaringer, 
ressurser og ideer. 131 bibliotek er 
registrert fra 46 land, nesten 80 er 
”koblet”. Egen blogg på sisterlibraries.
wordpress.com

På torsdag lærte jeg mer om dette 
på møtet om Sister Libraries pro-
gramme. Fikk høre litt om ulike sam-
arbeid som allerede er i gang. Samme 
hvor forskjellige bibliotek er i størrelse 
og budsjett, der er jo i bunn og grunn 
det samme vi driver med – gi mennes-
ker leseglede!

Neste post på programmet torsdag 
var Empowering library users to 
solve problems – our stories. Der ble 
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Ved å 
skal vi finne 
nye svar

lytte

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn

Vi tror på å LYTTE!

Det å LYTTE er en av våre viktigste lede- 
stjerner i kontakten med våre brukere og 
samarbeidspartnere, og ikke minst i arbeidet 
med å utvikle et biblioteksystem som møter 
og former fremtiden: En fremtid i stadig 
endring - akkurat som oss.

Velkommen i vårt fellesskap!
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det gått gjennom erfaringer med ulike brukerundersøkelser. 
Konklusjonen var vel slik: Det er lurt å spørre brukerne hva 
de vil ha, men ikke spør for ofte og ikke spør for mye! Også 
viktig å gi tilbakemelding på hva undersøkelsen fører til! 
Fikk også høre at Namibia har 64 bibliotek – kun 31 av 
dem har PC…. Setter ting bittelitt i perspektiv!

Matnyttige bibliotekbesøk
Fredag var satt av til bibliotekbesøk, og jeg fikk med meg 

tre stykker. Oulunkylä bibliotek, Vuosaari bibliotek 
og Library 10.  Veldig interessant og spennende, det 
var kanskje noe av det mest ”matnyttige” på konferansen. 
Fint å se at det er mye det samme vil holder på med, 
mange av de samme problemene men også mange av de 
samme gode erfaringene vi gjør oss. Alle bibliotekene var 
flinke til å samarbeide med både privatpersoner, lag og 
organisasjoner. På Library 10 kunne de som ville holde 
konserter. Og Oulunkylä blbliotek lånte bort sine lokaler 
til private lesesirkler og strikkecafeer. Vuosaari bibliotek 
spesialiserer seg på IT-kurs for seniorer og har også kurs 
i bruk av egen laptop. De planlegger nå kurs i bruk av 
smarttelefon og iPad.

IFLA har vært et begrep, 
noe ”høyt der oppe”?

Konferansen har gitt meg et innblikk i hva IFLA er og hva 
de driver med. Tidligere har IFLA vært et begrep, noe ”høyt 
der oppe”.  Jeg har vel fortsatt vanskelig å se at noe de gjør 
får en konkret innvirkning på meg og min arbeidshverdag, 
men jeg har fått øynene opp for den betydningen de har 
for samarbeid på tvers av landegrenser og underutviklede 
bibliotekland. Det var veldig moro å få se fire finske biblio-
tek, hvordan de organiserer seg, hva de gjør for kundene 
og hvordan de til rettelegger både samlingene og lokalene 
for å møte nye krav fra brukerne. Her var det mye inspira-
sjon og hente, og mange nye ideer å spinne videre på. En 
flott, spennende og lærerik konferanse i vakre Helsinki, en 
konferanse jeg er veldig glad for at jeg fikk mulighet til å 
være med på! 
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Litteratur og lesing på dagsorden 
i arbeidslivet

I stortingsmeldingen «Kultur, inkludering 
og deltaking» som ble lagt fram av Kultur-
ministeren i desember i 2011 ble «Den 
kulturelle nistepakka» lansert. 

Nasjonalbiblioteket ble tillagt en viktig 
rolle i gjennomføringen av det nye tilbu-
det.  «Den kulturelle nistepakka» skal være 
arbeidslivets svar på skoleelevenes «Den 
kulturelle skolesekken» og tilbudet om 
kultur til eldre gjennom «Den kulturelle 
spaserstokken». 

Det «evige» dilemma 
i norsk kulturpolitikk

I denne stortingsmeldingen forsøker 
Kulturministeren å svare på en rekke 

«Den kulturelle nistepakka» utvider bibliotekenes aksjonsradius 
og skaper nye arenaer for opplevelse av litteratur.              

runder bevilget midler til litteratur i Niste-
pakka. Den første helt på tampen av fjor-
året var på 1,9 millioner kroner, dette var 
midler som skulle sikre oppstart av tiltaket 
i 2012. Den neste bevilgningen på 3,8 
millioner kom i forbindelse med revidert 
statsbudsjett like før sommeren, og vil bli 
fordelt sammen med Nasjonalbibliotekets 
øvrige prosjekt- og utviklingsmidler. I ut-
lysningen av disse midlene blir prosjektet 
beskrevet på følgende måte:

Bibliotek og arbeidsliv
«Den kulturelle nistepakka er be-

skrevet i Meld.St. nr. 10 (2011-2012) 
Kultur, inkludering og deltaking. 
Satsingen er ment å innebære lokalt 

kulturpolitiske utfordringer. Ikke minst 
prøver meldingen å finne løsningen på 
det «evige» dilemma i norsk kulturpolitikk 
– hvordan skal den statlige kulturpolitikken 
bidra til å sikre kultur til alle, i hele landet? 
Meldingen er også et svar på hvordan «Le-
seløftet» i bibliotekmeldinga kunne følges 
opp. Leseløftet skulle være fortsettelsen 
av «Leseåret 2010». I leseåret ble det be-
vilget nye midler til en rekke lesetiltak i regi 
av bibliotek, men også på arbeidsplasser 
via det som ble hetende «Arbeidslivets 
leseløft», der AOF på vegne av en rekke 
organisasjoner i arbeidslivet satte i gang 
med arrangementer og bokutlån på en-
keltarbeidsplasser over hele landet. Fordi 
tiltakene ble gjennomført som en del av 
Leseåret fikk de en brå avslutning når 
ekstrabevilgningene for dette var slutt. I 
Stortingsmeldingen legges det vekt på at 
den nye kulturelle nistepakka skal videre-
føre en del av det arbeidet som ble gjort i 
leseåret, spesielt mot arbeidslivet. I tillegg 
inneholder Nistepakka også en musikkdel.

Via folkebibliotekene
Kulturdepartementet fordeler midlene 

til Nistepakka gjennom Rikskonsertene 
og gjennom Nasjonalbiblioteket. Rikskon-
sertene som har fått ansvaret for musikk 
i Nistepakka har både en produsent- og 
en arrangørrolle og leverer «ferdig pakke» 
direkte ut på arbeidsplassene. Nasjonal-
biblioteket som har fått ansvaret for det 
som i meldingen blir kalt «litteratur og tiltak 
for lesing» fordeler midlene via de lokale 
folkebibliotekene. Departementet har i to 

[ BIBLIOTEK OG ARBEIDSLIV ]

Tekst:  Svein Arne Tinnensand
          Nasjonalbiblioteket
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samarbeid mellom bibliotek og ar-
beidsliv for å nå ut med kulturelt og 
litterært innhold og lesefremmende 
tiltak. Arbeidet skal blant annet være 
en videreføring av arbeidslivets lese-
løft, der flere skal få et kulturtilbud 
gjennom arbeidsplassen. 

Det kan for eksempel søkes om 
midler til: 
•	 utvikling av arenaer for kultur- og 

litteraturformidling og lesing i ar-
beidslivet 

•	 utvikling av samarbeidsformer 
mellom bibliotek og arbeidsliv om 
kultur- og litteraturformidling og 
lesing»

Mye kreativitet
og godt grunnlag

Første runde med tildelinger skjedde 
i juni. Da ble de første 1,9 millionene 
fordelt etter søknad fra lokale bibliotek. 
Innen fristen kom det inn 47 søknader 
med en samlet søknadssum på knapt 
5,3 millioner kroner, det ble bevilget 
midler til 24 prosjekt spredt over hele 
landet. Denne runden viste at det finnes 
mye kreativitet og godt grunnlag for å 
lage både gode litteraturopplevelser 

og leseprosjekter i samarbeid mellom 
folkebibliotekene og arbeidslivet. Det 
var et mål for å få fram bredde i biblio-
tekenes tilbud og finne nye måter å nå 
fram til brukerne på. 

Det meste av landet 
er representert

Mangfoldet i prosjekter gjør det 
vanskelig å beskrive alt som kommer 
til å skje i løpet av høsten, men i Nar-
vik skal det for eksempel opprettes 
arbeidsplassbibliotek på ICA-logistikk. 
I Rogaland vil bibliotekene utvide den 
tradisjonsrike kampanjen Hele Rogaland 
leser til også å gi tilbud om litteraturar-
rangementer på ulike arbeidsplasser. 
Asker bibliotek vil utvikle en abonne-

mentsordning på bøker til bedrifter i 
nærområdet etter modell fra fruktabon-
nementordningene. Det meste av landet 
er representert,  det er også svært 
mange arbeidsplasser. 

Det vil neppe være mulig å dele ut 
nistepakker på alle landets arbeidsplas-
ser, men ordningen gir bibliotekene 
anledning til å jobbe med litteratur-
formidling på nye måter og på nye 
arenaer.  

[ BIBLIOTEK OG ARBEIDSLIV ]

Ordningen gir bibliotekene anledning 
til å jobbe med litteraturformidling på nye 
måter og på nye arenaer. 
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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
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Hovedkatalogen for bibliotek, arkiv og museum

BIBLIOTEKUTSTYR
– Alt du trenger

– Vi designer ditt nye bibliotek

–Navnet på god service

Selvbetjeningsautomater

Scannere

Rekvisita og utstyr

– fremtidens bibliotek

Ergonomiprodukter

Rullearkiv

Belysning

Innredningshjelp

Reparasjonsmaskiner for CD/DVD

Synsprodukter

Møbler

Mikrofi lm

Lyttestasjoner

Alt du trenger – til en rimelig pris...
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Bestill Hovedkatalogen!
– Alt til biblioteket

FØR ETTER

Roboto Helautomatisk 
DVD/CD Reparasjonsmaskin
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Selvbetjeningsautomater Scannere

Rekvisita og utstyr

– fremtidens bibliotek
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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!
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– navnet på god service

•  Passer for alle moderne biblioteksystem/Bibsys

•  Produksjon, salg, service og support i Norge

•  Klare svar og rask hjelp når du trenger det

•  Strekkodebasert og klargjort for RFID

•  Eller RFID basert med RFID brikker

•  Svært brukervennlig og driftssikker

•  Ergonomisk avrundet arbeidsplate

•  Slank, stilrent og elegant design

•  Ingen løse deler eller ledninger

•  Enkle og logiske skjermbilder

•  Trenger minimalt med plass

•  Lagervare/Kort leveringstid

•  Skjult kabelføring

•  Norsk produkt

•  Plug and play

•  Støyfri

Utlånsautomat
Selvbetjeningsautomat med touchscreen

– til en rimelig pris!
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[ IFLA-KONFERANSEN 2012 ]

Tekst:  Sophie Essmat 
          Bibliotekar
          Høgskolen i Oslo og Akershus

Å overskride grenser for 
økt kulturforståelse mellom land

Disse temaene ble presentert under 
IFLAs flerkulturelle satellittkonferanse 
i Finland:
•	Samarbeid og aktiviteter mellom 

bibliotek fra ulike deler av verden
•	Rekruttering av flerkulturelle ansatte 

i biblioteker og andre steder som en 
metode for å redusere hindringer og 
øke samarbeidet i lokalsamfunnet

•	Programmer og andre aktiviteter i 
biblioteket for å fremme økt forstå-
else mellom ulike besøkende grup-
per.  

•	Fremme global og kulturell forstå-
else gjennom innovativ bibliotek-
praksis.

•	Flerkulturelle bibliotektjenester
•	Presentasjon av ulike prosjekter 

med et flerkulturelt perspektiv i 
flere land

Under konferansen ble det presentert 
en rekke prosjekter om faglig tverrkul-
turell utveksling.  Ett av prosjektene ble 
presentert av Dr. Karen E. Downing fra 
University of Michigan. Det var et pro-
sjekt om faglig utveksling mellom USA 
og Beijing (Kina). Jeg vil gjerne skrive 
kort om hennes drøfting av viktigheten 
av faglig tverrkulturell utveksling.

Åpenhet i faglig 
tverrkulturell utveksling 

I økende grad har temaet globali-
sering av utdanning og økonomiske 
markeder gjennomsyret den offentlige 
debatten i USA og andre steder. Med 
økningen i sosiale og teknologiske 
kommunikasjonsmuligheter, vekst i 
online sosiale nettverk, vekst i antall 
studenter som studerer i utlandet og 
internasjonale studenter som studerer 
ved våre hjemlige institusjoner, og 
veksten i vår globale økonomi, er det 
av økende betydning å ha interkulturell 
erfaring, kunnskap og kompetanse i 
ethvert yrke. I bibliotekfaget er det 
av vesentlig betydning å ha disse 
ferdighetene for å betjene våre stadig 
mer multinasjonale og multikulturelle 
befolkninger. 

Studier av utlandsopphold og andre 
kulturelle fordypningsprogram, viser at 
deltakere blir mer tilpasningsdyktige 
og fleksible i sin samhandling med 
andre. Deres ferdigheter i problem-
løsning og deres selvtillit i å arbeide 
tverrkulturelt øker også. (DiBiasio & 
Mello, 2004; Gmelch, 1997; Stohl, 
1985). Disse ferdighetene er viktige 
verktøy for bibliotekarer i det tjuefør-
ste århundre, uansett om man jobber 
med ulike brukere innenfor sine egne 
samfunn, eller samarbeider med andre 
fagfolk fra hele verden. Det er svært 
få bibliotekarer i dag som ikke jobber 
regelmessig med en mangfoldighet av 
brukere, samlinger og tjenester. 

Bygge tverrkulturell kompetanse
Det er mange måter å utvikle 

interkulturell kompetanse på i våre 
bibliotek. For eksempel personalut-
viklingsprogram som tar opp globale 
kulturelle ferdigheter, og ansettelse av 
bibliotekansatte som gjenspeiler våre 
mangfoldige brukermiljøer og som 
innehar språk- og kulturkunnskap. I 
tillegg er øremerket finansiering av 
muligheter for reiser og kulturell for-

dypning en utmerket måte å bygge 
tverrkulturell kompetanse. Disse 
programmene er tett knyttet til vok-
senopplæringsteori, hvor ny kunnskap 
bygges på eksisterende kunnskap og 
er erfaringsbasert av natur. 

Lenge før globaliseringen eksplo-
derte, fokuserte USAs president 
Dwight D. Eisenhower på viktigheten 
av global profesjonell og kulturell ut-
veksling mellom vanlige borgere fra 
ulike land, som en måte å fremme fre-
delig sameksistens mellom landene. 
Han skrev: ”Jeg har lengde trodd på, 
som mange før meg, at fredelige for-
hold mellom landene krever gjensidig 
respect mellom enkeltmennesker.” 
Han omsatte disse ordene i praksis 
da han lanserte ”People to People”-
initiativet, som har muliggjort gjensidig 
utveksling av ideer, faglig praksis og 
kunnskap mellom tusenvis av fagfolk 
fra hele verden, fra starten i 1956 og 
fremdeles den dag i dag. 

Faglig tverrkulturell utveksling hjel-
per oss å forstå likheter og ulikheter i 
vår profesjon mellom land og kulturer. 
Dessuten involverer det fagfolk som 
representerer et bredt felt av kunnskap 
i ulike retninger og engasjerer dem i 
de store spørsmålene og problemstil-
lingene.  

IFLA satellittmøte i finske Lappeenranta
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Tekst:  David Beadle 
          Biblioteksjef
          Haram kommune

Kulturell forståing over 
landegrensene gjennom bibliotek
Forskarar har lenge forstått verdien av å samarbeide over landegrensene. Under IFLA 
sin kongress i sommar blei det presentert ei rekke eksempel på samarbeidsprosjekt 
som viser at også bibliotekarar er flinke til å formulere målsettingar og oppnå resultat 
på tvers av grenser.

Presentasjonen, eit av 20 satellittmøte 
arrangert i Finland og naboland i forkant 
av sjølve kongressen, var organisert av 
University of British Columbia. Eit stjerne-
galleri av kompetanse og erfaringar blei 
presentert for ca 30 deltakarar. Møtet 
var lagt til Lappeenranta, ein velstelt by 
på størrelsen med Drammen, som også 
er ein vennskapsby. Det var ei passande 
lokalisering i forhold til temaet, lengst aust 
i landet på grensa til Russland.   

På same måte som forskningstema kan 
vere teoretisk relevante i alle samfunn, er 
bibliotektenester universelle og praktisk 
overførbare. Biblioteket er ein sjølvsagt 
del av eit velfungerande samfunn. For dei 
fleste signaliserer begrepet tillit. Gode bi-
bliotekmodellar er dermed godt eigna for 
eksport til område der bibliotekutvikling er 
ønskjeleg. Eit imponerande breitt utval av 
desse blei presentert ved møtet.

Fengselsbibliotek i Georgia
Liv Karin Stensby, ved Deichmanske 

bibliotek, har eit øye for å overføre det 

universelle i bibliotekpraksis, og viste 
eit glimrande eksempel på dette under 
satellittmøtet. Liv har leia eit tre-årig pro-
sjekt i Georgia, der målet er å etablere ei 
teneste for fengselsbibliotek. Modellen 
er i utgangspunktet eit godt fungerande 
teneste i Oslo, medan Georgia er eit land 
som har opplevd ei forringing av offent-
lege bibliotek og tenester elles gjennom 
nedskjeringar over tid. 

Prosjektet gjaldt eit pilotbibliotek basert 
på FN og IFLA sine retningsliner, og fekk 
neste fire millionar i støtte frå utanriksde-
partementet. Dette blei det eit flott biblio-
tek av i mai i år, og det visuelle resultatet 
tok pusten frå forsamlinga. Eksempelet har 
også som mål å stimulere til ei generell 
utvikling av bibliotektenester i landet, og 
må ha gjort inntrykk på styresmaktene.  

Toleransesentre
Ekaterina U. Genieva var også til sta-

des. Ho er direktør av Det heilrussiske 
statsbiblioteket for framandspråk, og ein 
ressursperson utanom det vanlege når det 
gjeld å bygge bruer internasjonalt. Ho har 
vore heidra med m.a. den franske ’Ordre 
de la Legion d’Honneur’ og den britiske 
’Order of the British Empire’.

Interessant var det for dei tilstades, sett i 

forhold til visse vilkår i Russland, at ho har 
etablert sokalla ’Toleransesentre’ i russiske 
regionale bibliotek og høgskolebibliotek, 
med leseprosjekt, verkstadar og prisar om-
kring det å sjå på ’andre’. Ho har etablert 
eit internasjonalt nettverk mellom 32 land 
og 200 institusjonar og stod fram som ein 
person med ein formidabel energi, som 
ho altså har kanalisert i det fleirkulturelle.

Fleirkulturelle prosjekt kan ofte framstå 
som idealistiske. Dette er utan tvil ein moti-
verande faktor. Det blei også orientert om 
tradisjonelle vekslingar over landegrenser 
med tanke på ulike språkgrupper. 

Informasjonsflyt innan 
innvadrargrupper

Men teoriar blei også utdjupa under 
satellittmøtet. Vertslandet Finland er eit 
kompetanseland i biblioteksamanheng, 
men med relativt få innvandrargrupper. 
Ritva Hyttinen fortalde om eit interessant 
prosjekt som 8 studentar har vore med på 
om informasjonsflyt innan innvandrargrup-
per, og korleis bibliotek kan utforme sine 
tenester til gruppene basert på dette.

Kypriotisk samarbeid
Biblioteket er som kjent ein fredeleg 

stad. Constantia Constantinou ville vise 
korleis det også kan forebygge konflikt 
gjennom sitt prosjekt, som har som mål å 
få gresk-kypriotiske og tyrkiskkypriotiske 
bibliotektilsette til å samarbeide betre.

Dette var ein ’Fulbright Scholarship’, 
noko som vi vanlegvis forbinder med eit 
stipend for å forske ved eit universitet i 
USA. Men det var fleire slike prosjekt på 
programmet, alle basert på relativt korte 
prosjekt i utviklingsland, der biblioteket er 
ein del av å skape internasjonal forståing.

På programmet var også bibliotekbesøk 
ved folkebibliotek og høgskulebiblioteket i 
Lappeenranta, og ein cruise til biblioteket 
i Vyborg i Russland.  

Liv Karin Stensby presen-
terte det tre-årige prosjek-
tet ho har leia i Georgia. 
Målet er å etablere ei te-
neste for fengselsbibliotek, 
med tenestene ved Oslo 
fengsel som modell. Her eit 
av bileta ho viste frå nytt 
fengselsbibliotek i Georgia. 

[ IFLA-KONFERANSEN 2012 ]
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Bokmässan i Gøteborg skifter fokus:

Vellykket nordisk tema i år, 
spennende rumensk tema i 2013
Bokmässan i Göteborg regner seg som Nordens største kulturarrangement med sine 
100 000 besøk. Og i år har de lykkes godt med sitt valg av tema. Med Norden i fokus 
har de besøkende kunnet ta del i 3446 programpunkter med 2420 medvirkende personer. 
Det hele ble innviet av Merethe Lindstrøm, fersk vinner av Nordisk Råds Litteraturpris.

- Det nordiske temaet har gjennom-
syret hele messen og vi er glade og 
stolte over den store interessen som 
temaet har skapt, forteller messean-
svarlig Maria Källsson. Mest publikum 
dro Martin Schibbye og Johan Persson 
på det ”Internationella torget”. Et annet 
høydepunkt var at den svenske nobel-
prisvinneren Tomas Tranströmer hedret 
messen med sin tilstedeværelse. 

- Et spesielt sterkt minne er all den 
varme og kjærlighet som Tomas og Mo-
nica Tranströmer ble møtt av, sier Bok-
mässans programsjef Gunilla Sandin.

Stemmer fra Irland har også fått 
stor oppmerksomhet og ikke mindre 
enn åtte forfattere fra den grønne øya 
gjestet Bokmässan.

Nordisk tema av stor betydning
Rundt 60 forfattere fra de nordiske 

nabolandene og hundrevis av svenske 
forfattere har besøkt messen, og et 
stort antall seminarer har handlet om 
Norden og nordisk litteratur.

Samarbeidspartneren Nordisk mi-
nisterråd/Nordisk råd har ikke bare 
markert nordisk litteratur på sin stand 
og på seminarer. Besøkende i alle 
aldre har kunnet spille nye nordiske 
dataspill med Findus, Pettson og Astrid 
Lindgrens mange figurer, og de har 
kunnet møte alt fra ministre til unge 
designere og direktøren for den sven-
ske Kulturfonden. 

- Det finnes faktisk ikke andre ord 
enn suksess for å beskrive den nor-
diske standen på bokmessen i Gö-
teborg. Fra morgen til kveld, har det 

vært proppfullt av folk som snakket, 
utvekslet erfaringer, debatterte eller 
lyttet til det som ble sagt scenen på 
den nordiske standen. Drivkraften hos 
oss i Norden for å omgås, snakke med 
hverandre og lære hverandre å kjenne 
er stor. På Bokmässan ble det ennå en 
gang bevist, sier Bodil Tingsby, kom-
munikasjonssjef for Nordisk minister-
råd og Nordisk råd, samt prosjektleder 
for Nordens stand.

Romania i fokus i 2013 
Neste år vil Bokmässans fokus være 

på Romania og den rumenske littera-
turen. Temaet gjennomføres i samar-

Tekst:  Erling Bergan
           Redaktør

beid med Rumänska kulturinstitutet i 
Stockholm, samt med forlag og andre 
organisasjoner.

- Vi ser dette som en erkjennelse 
både av Romania som et spennende 
litteraturland og av Rumänska kultur-
institutet som en sterk og troverdig 
samarbeidspartner, sier Dan Shafran, 
direktøren for Rumänska kulturinstitu-
tet i Stockholm. Han ser svært positivt 
på at den rumenske tilstedeværelsen 
på neste års bokmesse vil framheve 
den rumenske kulturtradisjonens be-
tydning og plass i Europa. Bokmässan 
2013 foregår fra 26. til 29. september 
i Göteborg.  

Bokmässan i Göteborg hadde valgt Norden som tema i år. tema. Merethe Lindstrøm, vinner av Nor-
disk Råds Litteraturpris i år, innviet arrangementet, som hadde hele 3446 programpunkter (Foto: 
Johannes Jansson)

[ NORDENS STØRSTE KULTURARRANGEMENT ]
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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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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Negative holdninger 
mot muslimer
SPØRSMÅL:
Jeg jobber i et vikariat. Jeg ble 

lovet av sjefen en fast stilling etter 
vikariatets utløp. Jeg har blitt tra-
kassert av en annen kollega over 
en lenger periode fordi jeg er 
muslim. På julebordet på jobben sa 
hun blant annet til meg: «Du som 
er muslim, hvorfor drikker du øl?» 
Sjefen sier nå at jeg ikke får fast 
stilling likevel. Han har begrunnet 
dette med at jeg er «feil type». Jeg 
er overbevist om at det har sam-
menheng med at kollegaen min 
som trakasserer meg, ikke liker 
meg. Hun har lang ansiennitet og 
har påvirket sjefen slik at jeg ikke 
får fast ansettelse. 

SVAR:
Slik ombudet ser det, reiser 

denne saken flere spørsmål. Det 
første spørsmålet er om du har 
blitt trakassert av kollegaen din 
med hensyn til uttalelsene hen-

nes knyttet til din religion. Det er 
forbudt med trakassering på grunn 
av religion, jf. diskrimineringsloven 
§ 5. De uttalelsene du refererer til 
er ikke åpenbart trakasserende, 
uten å se dem i sammenheng med 
annen oppførsel. 

Det andre spørsmålet er om 
negative holdninger fra kollegaer 
har påvirket sjefen til å trekke 
tilbake tilbudet om fast jobb. Hvis 
det er tilfellet, så vil det være dis-
kriminering. Det er forbudt med 
diskriminering på grunn av religion, 
etnisk bakgrunn mv. etter diskrimi-
neringsloven § 4. Når det gjelder 
dette spørsmålet, ønsker ombudet 
imidlertid å presisere at man ikke 
automatisk har krav på å få fast 
ansettelse. Hvorvidt du har krav på 
det, beror på en tolkning av avtalen 
du har med arbeidsgiveren din. 
Spørsmålet er derfor om du i reali-
teten har fått et bindende tilbud om 
fast ansettelse fra arbeidsgiveren 

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

din. Til dette spørsmålet, bør du 
kontakte tillitsvalgte og be om hjelp 
fra fagforeningen. Det ombudet 
eventuelt kan vurdere nærmere, 
er om det har sammenheng med 
din religion/etniske bakgrunn at du 
ikke fikk fast stilling. 

  
Med vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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Som den bokavhengige jeg er, kaster 
jeg meg som oftest over bøker som 
en sulten mann kaster seg over en 
brødblings. Denne gangen støtte jeg 
derimot på et problem. Jeg klarte ikke 
holde interessen i bøkene jeg satt meg 
ned med! Dette er uhørt for meg! 20 
sider inn i Dean Koontz siste bok om 
Odd Thomas måtte jeg legge den fra 
meg, selv om den er like bra skrevet 
som alle hans andre bøker. Det samme 
gjentok seg med bok etter bok. Uansett 
hvor bra boken var skrevet så fenget 
ikke ordene på siden meg, den forrige 
siden glemt i det jeg prøvde meg på 
den neste. 

Rastløs gikk jeg rundt i huset, tråkket 
over barna og gikk rundt svigers. Tok 
opp en bok, la den ned igjen. Tok frem 
leseappen på mobilen, og slo den av 
etter et par sider. Helt til blikket mitt falt 
på en gammel, slitt omnibus stående i 
bokhylla vår. ”The Deed of Paksenar-
rion” av Elizabeth Moon, hele triologien 
samlet i et bind. Slitt i kantene og løs 
i ryggen etter gjentatt lesing. Dette 
er en bok jeg har lest flere ganger. Vil 

Den trygge havna

kanskje gå så langt som å si at dette 
er en bok jeg har lest mange ganger. 
Ikke helt på linje med ”Ringenes Herre”, 
men ikke langt i fra. Jeg tok den tykke 
boken ned fra hylla, åpnet den på første 
side, og det var som å finne en trygg 
havn i en storm. Å sette seg ned med 
denne boken var som å sette seg ned 
med en gjeng gamle venner. Du vet, de 
fra skoledagene som fortsatt forteller 
de samme gamle historiene alle ler av. 
Og der har du bøkenes magi.

Musikk, film, bøker og spill. Av disse 
er det vel bøker og musikk som man 
oftest tar frem igjen etter å ha gått gjen-
nom det en gang. I hvert fall er det slik 
for meg. Jeg kan se en film flere ganger, 
men da må den være veldig bra, og det 
samme gjelder for spill. Musikk er for 
meg noe jeg har i bakgrunnen, jeg er 
ikke en som setter meg ned og kun lyt-
ter til musikk. Men en bok, en bok kan 
jeg sette meg ned med gang på gang. Sl
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Jeg har ingen forskning på dette, men 
jeg tror veldig mange har det slik. Det 
er, for boklesere selvfølgelig, enklere å 
sette seg ned med en bok man allerede 
har lest enn det er å sette seg ned og 
se en film man har sett fra før av. 

Å sette seg ned med en bok man 
har lest før kan sammenlignes med 
å flyte ned en rolig elv.  Det er ikke 
snakk om spenningen ved å kaste seg 
ut i et ukjent stryk, det er heller å drive 
med en historie man allerede kjenner. 
Kanskje det handler om å finne tilbake 
til en følelse? Eller at det er en form for 
meditasjon? Eller er det rett og slett det 
at boken kan være en trygg havn i en 
ellers så røff verden? 

[ Å SETTE SEG NED MED EN BOK ]

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

For litt over en uke siden mistet jeg en som stod meg veldig nær, han ble bare 23 år 
gammel. Med hele familien i sorg, og boende hos oss, har det vært vanskelig å få hjer-
nen til å slappe av litt og sorgen litt på avstand. Når jeg er i vanskelige situasjoner så 
pleier jeg som oftest å finne trøst og avslapping i en bok.
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BF-sekretariatet svarer

Rettigheter ved pålagt overtid

SPØRSMÅL:
På vår arbeidsplass er vi få ansatte 

og vi har ingen ekstra å gå på. Derfor 
oppstår det problemer av og til med å 
ha nok folk på kveldsvakter når noen 
plutselig blir syke. For å kunne holde 
åpent, så blir vi andre ansatte spurt 
om en av oss kan jobbe overtid. 

Kan arbeidsgiver kreve dette av 
oss? Hva har vi krav på å få for å 
jobbe overtid?

SVAR:
Reglene om overtid står i arbeids-

miljøloven § 10-6. Arbeidsgiver kan 
etter loven pålegge ansatte å jobbe 
overtid når det foreligger et ”særlig 
og tidsavgrenset behov” for over-
tidsarbeidet. 

Altså kan det oppstå et ”særlig og 
tidsavgrenset behov” dersom en kol-

lega er fraværende. 
Ansatte med helsemessige eller 

vektige sosiale grunner har rett til 
å bli fritatt fra overtidsarbeid når de 
ber om det. 

Det er mulig å avspasere overtid 
time mot time. Overtidsgodtgjørelsen  
- som i arbeidsmiljøloven er fastsatt til 
minimum 40 prosent - skal imidlertid 
alltid utbetales i tillegg.

I tariffavtaler er det ofte fastsatt 
bedre rettigheter enn de minsteret-
tighetene arbeidsmiljøloven gir. 

Vanlige eksempler er:
•	  overtidstillegg som er høyere enn 

40 prosent.
•	  høyere satser ved ubekvem ar-

beidstid som for eksempel kveld, 
natt, helg og helligdager.

•	  rett på overtidsbetaling ved arbeid 
ut over avtalt arbeidstid (for eksem-
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pel etter 37,5 timer og ikke etter 40 
som er arbeidsmiljølovens grense 
for alminnelig arbeidstid)

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell 

Rådgiver i BF
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter 
av midler til stipend for studentmedlemmer
av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 
og ved Universitetet i Tromsø i 2012. 

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

Forbundsstyret skal ha kortfat-
tet 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

Terningkast på biblioteksystemer?

Det meste testes nå på ”TV2 hjelper 
deg” og liknende tester i aviser og bla-
der. Her kommer produktets fordeler 

og ulemper fram, og man oppsum-
merer ofte med terningkast. Jeg kunne 
tenke meg en liknende testmetode 
på biblioteksystemer som benyttes i 
Norge. Dette kan avklare en del forhold 
med hensyn til systemene. Man er ofte 
frelst for det systemet man til enhver tid 
bruker selv, men har sjelden en totalo-
versikt om dem. Er det mulig med en 
nøytral vurdering av biblioteksystemene 
i Norge? 

Det tror jeg ikke, man er for hjer-
nevasket og vil i 90% favorisere det 
systemet man bruker selv. Her kan 
også Nasjonalbiblioteket bli partisk. Det 
eksisterer i tillegg økonomiske forhold 
i kulissene. 

Derfor blir svaret at et nøytralt organ, 
for eksempel nasjonalbibliotekene i 
Danmark eller Sverige kan teste og 

Tekst:  Knut Hverven 
          Spesialbibliotekar
          Lovisenberg diakonale høgskole

[ BEST I TEST? ]

Kva skal du 
lesa i haust?

La oss visa deg!
Møt Karl Ove Knausgård i biblioteket!
Vi har hele "MIN KAMP"-serien...
Her kan du skrive en hyggelig tekst enten du skal ha forfatterbesøk eller fokuserer på bøkene til

en spesiell forfatter.
Husk at du kan velge større eller mindre skrift, endre farge på teksten og plassering av teksten

på plakaten.

TULLEBIBLIOTEKET

Sett fokus på merkedager med 
materiell fra Bibclick!
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VENN

Husk å stille klokken 

én time tilbake 

natt til 28. oktober!

www.bibclickdemo.no

Last ned ferdig materiell eller 
lag selv - på bokmål, nynorsk, 
dialekt eller samisk. Tips til 
aktiviteter hver måned.
Prøv gratis nå!

Halloween
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vurdere biblioteksystemer som finnes 
på det norske markedet., og vise versa 
ved et eventuelt behov. Dette vil sikre 
en viss form for nøytralitet, og er høy-
aktuelt i Norge når det gjelder BIBSYS 
og valg av samarbeidspartner for et 
nytt biblioteksystem for universitets- og 
høyskolesektoren.  
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Avklaring om lederstruktur 
i BFs sekretariat
Det har vel egentlig ikke vært knyttet så mye spenning til dette. Men spørsmålet har 
blitt reist fra tid til annen: Burde BF-sekretariatet ledes av den valgte forbundslederen, 
som nå? Eller burde det være en egen ansatt administrativ leder - med stillings-
betegnelse for eksempel generalsekretær - i tillegg til den valgte forbundslederen? 
Nå har både organisasjonsutvalget og sekretariatets ansatte sagt sitt, og forbunds-
styret har kommet med en endelig avklaring på dette. 

Til forbundsstyrets møte 24. sep-
tember forelå det en sak om omgjøring 
av en konsulent-stilling i sekretariatet 
til kontorleder. Og med dette er den 
enhetlige ledelsen av BF-sekretariatet 
opprettholdt. For kontorlederstillingen 
får ikke lederansvar over de ansatte i 
sekretariatet. Den omgjorte stillingen 
blir en styrking og samling av de admi-
nistrative oppgavene på BF-kontoret, 
med klarere ansvar for utvikling og drift 
av disse oppgavene. Dermed får for-
bundsleder frigjort tid til politikk, fag og 
medlemspleie. Og noen av redaktørens 
administrative og informasjonsmessige 
oppgaver vil også kunne overføres til en 
kontorleder.

Organisasjonsutvalgets behandling
På landsmøtet i BF høsten 2011 ble 

det vedtatt nedsatt et organisasjonsut-
valg med et 11-punkts mandat. Blant 
punktene var ”Lederstrukturen i sekre-
tariatet”, ettersom spørsmålet hadde 
dukket opp i diskusjoner i det forrige 
forbundsstyret. Selv om rapporten fra 
organisasjonsutvalget ikke vil foreligge 
før seinere i 2012, ble realitetene i 
spørsmålet om lederstruktur avklart på 
et møte allerede i juni. Der ble todelt 
ledelse avvist. Man så det ikke som 

hensiktsmessig å dele inn lederansvaret 
i BF i en tradisjonell administrativ kontra 
politisk ledelse. Dersom en slik todeling 
av lederstrukturen skulle vært foretatt 
fullt ut, ville det ha medført en omorga-
nisering av BFs sekretariat. Fullmakter, 
ansvar og myndighet, eksempelvis 
personalansvaret, ville måtte overføres 
fra forbundsleder, og dermed også fra 
forbundsstyret, over på en ansatt admi-
nistrativ leder. 

Ett av momentene som alltid har talt 
mot todeling av lederansvaret i BF, er at 
sekretariatet tross alt ikke består av mer 
enn en håndfull mennesker. I dag er det 
forbundsleder som er frikjøpt 100 pro-
sent, samt de tre stillingene konsulent, 
rådgiver og redaktør, som alle er 100 
prosent. I tillegg er nåværende nestleder 
frikjøpt i 20 % for å ivareta sitt verv, 
uten å inngå i sekretariatets møter eller 
daglige arbeidsoppgaver. Ordningen 
med at forbundsleder også er leder for 
sekretariatet, har eksistert siden 1998, 

[ VÅRT EGET FORBUND ]

Tekst:  Erling Bergan
          Redaktør

da Randi Rønningen var første forbunds-
leder som ble frikjøpt i 100%.

Kontorlederfunksjon
Men selv om todelt ledelse blir avvist 

av organisasjonsutvalget, ser de at stillin-
gene som i dag ligger til sekretariatet har 
endret seg siden 90-tallet, at de vil være 
i endring etter som behovene forandres, 
og at dette er en naturlig prosess. De 
har derfor ikke innvendinger mot at det 
nå kan være hensiktsmessig å innføre 
en kontorlederfunksjon, med selvstendig 
ansvar og fullmakter for avgrensede 
områder av daglig drift og administrative 
systemer, uten at det til denne stillingen 
ligger personalansvar eller overordnet 
økonomisk ansvar.

I styresaken om omgjøring av konsu-
lentstillingen, heter det at ”en kontorle-
derstilling vil ha et selvstendig ansvar 
for oppfølging på en del administrative 
områder, herunder myndighet til å fremfor-
handle avtaler med tanke på anskaffelser 

Valgt forbundsleder skal fortsatt være leder også 
for sekretariatet i BF. Det har forbundsstyret nå 
fastslått. Her sittende leder Monica Deildok på 
BF-kontoret i Oslo. (Foto: Erling Bergan)
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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

av utstyr og systemer, samt myndighet til 
å representere forbundet overfor partnere 
BF har et administrativt samarbeid med. 
Det er også naturlig at kontorleder har 
bankfullmakter for å kunne følge opp ar-
beid med regnskapet. Kontorleder vil ikke 
ha lederansvar for personer i sekretariatet. 
Inngåelse av økonomiske forpliktende 
avtaler utover en viss størrelse vil fortsatt 
kreve forbundsstyrevedtak og forbunds-
leders underskrift. Personalansvar og det 
øverste administrative og økonomiske an-
svaret vil fortsatt ligge på forbundsleder.” 

Konsulentstillingen blir omgjort
Det er Petter Bruce som siden august 

2011 har innehatt stillingen som konsulent 
i BF-sekretariatet. Forbundsstyret sier at 
det er ”naturlig og en konsekvens av Pet-
ter Bruces kvalifikasjoner, samt forbundets 
behov, at konsulentstillingen omgjøres til 
kontorlederstilling”.

I styresaken heter det videre: ”Enhver 
stilling i BF må utvikle seg i tråd med de 
behovene som organisasjonen har i sam-
menheng med de ressursene forbundet 
rår over. Alle stillinger i BFs sekretariat 
er underlagt den kontinuerlige endring 

og utvikling som er en naturlig del av 
arbeidslivet. Det er også slik at ansatte i 
BFs sekretariat må utvise fleksibilitet med 
henhold til arbeidsoppgaver. Dette er en 
naturlig konsekvens av å være et lite kol-
legium. Kontorlederstillingen vil – i tråd 
med dette være gjenstand for tilpasning 
og utvikling, og en fastlåst stillingsinstruks 
er det uhensiktsmessig å lage”, skriver 
forbundsleder, som skisserer oppgavepor-
teføljen til den nye kontorlederstillingen. 

De ansatte positive til løsningen
Forbundsstyret vedtok å omgjøre kon-

sulentstillingen, ikke foreta nytilsetting.  
De begrunner det med at grunnpreget 
i stillingen vil være meget samsvarende 
med innholdet i Petter Bruces stilling 
pr i dag. Det at stillingen løftes i ansvar 
og fullmakt er i tråd med Petter Bruces 
kvalifikasjoner.” Dette kunne de gjøre vel 
vitende om at saken er drøftet med de 
ansatte i sekretariatet, som er positive til 
en slik løsning. Det gjenstår en forhand-
ling om lønn med Petter Bruce, før BFs 
sekretariat får kontorleder med virkning 
fra 15. oktober 2012.  

Forbundsstyret har vedtatt å omgjøre Petter 
Bruces stilling i BFs sekretariat fra konsulent til 
kontorleder. (Foto: Tormod Smestad)

[ VÅRT EGET FORBUND ]
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Postboks 401, 7129 Brekstad
kultursenter@orland.kommune.no

www.orlandkultursenter.no

Biblioteksjef

Vår dyktige biblioteksjef slutter hos oss for å gå over i ny jobb. Ørland 
folkebibliotek ønsker seg en visjonær og samarbeidsorientert biblioteksjef 
med engasjement og lyst til å ta biblioteket inn i framtida.

Biblioteksjefens hovedansvar vil være å videreutvikle biblioteket som en sentral og integrert del 
av kultursenterets satsingsområder. Senterets ulike arbeidsområder kan gripe inn i hverandre, og 
fleksibilitet og gode samarbeidsevner er av stor betydning. Formidling av leselyst, informasjon, 
kunnskap og opplevelser er sentrale elementer. Stillingen rapporterer til daglig leder i Ørland Kul-
tursenter.

Biblioteksjefen skal
• stå for den daglige drift av biblioteket
• bidra til et fremtidsrettet, attraktivt og relevant bibliotek.
• bidra til en god informasjonstjeneste i kultursenteret
• formidle leseglede, særlig til barn og ungdom
• andre oppgaver knyttet til drift av kultursenteret kan bli tillagt stillingen 

Ønsket kompetanse:
• høyere bibliotekfaglig utdanning 
• god kunnskap om moderne kunnskaps- og informasjonsformidling 
• resultat- og serviceorientert med evne til å bygge gode relasjoner og skape kreative prosesser
• gode formidlingsevner

Vi kan tilby:
• spennende og utfordrende oppgaver i et kreativt og positivt miljø 
• lønn etter avtale
• kommunale pensjons- og forsikringsordninger
• dekning av evt. flytteutgifter etter gjeldende retningslinjer

Opplysninger om stillingen:
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder ved Ørland Kultursenter Sølvi J Dahlen 
Lauvsnes, tlf. / 72 51 55 10 /909 45 867.
Søknad sendes innen 20. oktober. 

Ørland folkebibliotek er en 
del av Ørland Kultursenter, 
som rommer bibliotek, 
kino, kulturskole, galleri, 
Hannah Ryggen-senteret, 
kurs/konferanse og scener.
Kultursenteret står bak en 
rekke utviklingsprosjekter 
innen natur, historie og 
kultur.
Ørland kommune ligger 
på Fosenhalvøya, og 
har i overkant av 5100 
innbyggere. Kommunen 
ligger sentralt til i forhold til 
Trondheim og Oslo. 
Ørland hovedflystasjon er 
valgt som ny kampflybase 
og regionen står overfor 
spennende utfordringer i 
årene fremover.

YS mottok i går ettermiddag melding 
om at forbundsstyret i DNMF har ved-
tatt å melde forbundet ut av YS, og søke 
medlemskap i Unio.

- Jeg beklager sterkt at forbundsstyet 
i DNMF er kommet til denne beslutnin-
gen. Siden 1977 har YS opparbeidet en 
sterk kollektiv tilstedeværelse i privat 
sektor. Halvparten av våre medlemmer 
og forbund finnes i privat sektor, og 
dette er en felles plattform for utvik-
ling som DNMF nå mister. Ikke minst 
er utfordringene innenfor samferd-

Det norske Maskinistforbundet (DNMF) 
melder seg ut av YS

selsområdet noe mange forbund i YS 
deler, og jeg tror disse best kan møtes 
i et felleskap med andre YS-forbund. 
Etter min oppfatning blir ikke den fag-
lige styrken i Norge sterkere ved slik 
organisasjonshopping, sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim.

YS avventer nå en skriftlig utmelding. 
Etter YS sine vedtekter § 19 kan en 
tilsluttet organisasjon melde seg ut av 
YS pr. 31. desember med et varsel på 
minst 12 måneder. Utmeldt organisa-
sjon taper ethvert krav på YS, dets 

kasse og fonds, jfr garantiavtalens pkt 
10. Videre heter det: ”Etter varsel om 
utmelding er sendt YS, kan ikke orga-
nisasjonens medlemmer ha tillitsverv 
i eller for YS.” Dette gjelder også til-
litsverv i sektorene.

YS er videre forpliktet til å ivareta 
DNMFs tariffmessige forpliktelser for 
de avtaleperioder som allerede er 
inngått.  

[ ARBEIDSLIV ]
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YS Medlemskort 
med MasterCard –
fl ere fordeler og gode vilkår
Som medlem i Bibliotekarforbundet har du mulighet 
til å skaffe deg YS Medlemskort med MasterCard. 
Du kan bruke kortet både som sparekonto og 
kreditt konto, alt etter behov. Uansett hvordan du 
benytter kontoen, er vilkårene blant de beste 
i markedet:

  3 % sparerente fra første krone
  Gebyrfrie varekjøp i Norge og utlandet
  Ingen årsavgift
  Oversiktlig nettbank
  Sesongrelaterte tilbud i anerkjente nettbutikker

Nom. rente: 12,25 %. Eff. rente 17,5 %, 15.000,- o/ 12 mnd. totalt 16.351. 
YS Medlemskort – et produkt fra DNB Bank ASA.  

Les mer og søk på www.ysmedlemskort.no

Sykefraværet har 
aldri vært så lavt 
under IA-avtalen 
Sykefraværet er nå nede på seks 
prosent, viser nye tall fra SSB. 
- Sykefraværet har sunket for fjerde 
gang på rad. Tiltakene i IA-avtalen 
virker, slår YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim fast.

Sykefraværet har gått ned fra 6,5 til 6,0 prosent fra 2. 
kvartal 2011 til 2. kvartal 2012. Dette er det laveste nivået 
på sykefraværet i hele IA-avtalens levetid. 

IA-avtalen er en avtale mellom regjeringen og partene 
i arbeidslivet, for å få ned sykefraværet, sørge for at flere 
personer med nedsatt funksjonsevne kommer i jobb og øke 
pensjonseringsalderen.

- Det systematiske arbeidet med sykefraværet har mye av 
æren for nedgangen. En rekke nye tiltak knyttet til IA-avtalen 
ble iverksatt for ett år siden, påpeker Kvalheim og viser til: 
Tidligere og tettere oppfølging av sykemeldte, sanksjoner 
ved manglende oppfølging av den sykmeldte, nettbasert 
opplæringsverktøy og faglige veiledere for sykemeldere. 

- Det er ingen tvil om at vi nå er på riktig vei for å nå 
målet om en nedgang i sykefraværet med 20 prosent innen 
utgangen av 2013, sier Kvalheim. 

- Som tallene viser, har vi hatt en nedgang på hele 14,2 
prosent siden 2. kvartal  2001. Vi skal fortsette med det vi 
ser virker, og holde trykket oppe for å få sykefraværet yt-
terligere ned, sier Kvalheim.  

[ ARBEIDSLIV ]
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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 
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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

”Dette skal jo ikke være noe bibliotek, 
det skal være en møteplass og en 
arena for det frie ord og meningsut-
vekslinger.”

Forfatter Fredrik Skagen 2. oktober 
2012 til Universitetsavisa.no, som 
utgis av NTNU i Trondheim, etter en 
debatt om litterturhus-saken i kul-
turkomiteen i Trondheim kommune. 

Vi har i dette nummeret av Bibliotekaren 
intervjuet forbundsleder Monica Deildok 
om ebøker, bibliotekarer og BF. Her trekker 
hun fram en rekke viktige perspektiver på 
ebokutviklinga i Norge. I den forbindelse sier 
hun: - Man kan få inntrykk av at mange biblio-
tekarer overvurderer hvor raskt den digitale 
overgangen vil skje. Til gjengjeld er det nok 
flere som undervurderer hvor dyptgripende 
denne overgangen vil være.

Ja, hvor dyptgripende er endringene som 
digitaliseringen (og nettifiseringen og mobi-
liseringen og padifiseringen) forårsaker i 
norske bibliotek? På hvilke områder er disse 
fenomenene mest merkbare? For hvilke 
materialtyper og hvilke brukergrupper synes 
endringene mest?

Jeg tenker ikke på overgangen fra kortka-
talog til datakataloger. Det er gammelt nytt, 
og et område der bibliotekene var tidlig ute 
med løsninger. Dessuten er automatisering 
av transaksjoner noe som har skjedd i alle 
deler av samfunnet. Selvbetjent håndskanner 
har for eksempel kommet med få års mellom-
rom på flyplasser, bibliotek og IKEA. ”Mappa 
mi” finnes etter hvert i utallige varianter, for 
en rekke tjenester.  

Jeg tenker heller på den digitaliseringa 
som foregår nå, den som dreier seg om at 
materialet vi har vært vant til å håndtere for-
andrer seg, fra noe håndgripelig på papir til 
noe uhåndgripelig virtuelt. For der skiller vi 
oss fra møbelbutikker og flyplasser: De regis-
trerer også handelen på samme digitaliserte 
måte som vi bibliotekarer gjør. Men selve 
produktet til IKEA er fremdeles fysiske sofaer 
og stumtjenere, til å ta og føle på. Som krever 
store lokaler å oppbevares i, å stilles ut i. Og 
på Gardermoen – etter å ha kjøpt billett på 
nettet og sjekket inn selv – er fremdeles selve 
produktet en god gammeldags flyreise, med 
fysiske flyseter og kofferter i lasterommet.

Bibliotekets produkt, som vi tidligere – og 
fremdeles - holder så kjærlig i hånda når 

Den andre digitale bølgen
vi kommer fram mellom hyllene, for glede 
en låner, er i ferd med abstraheres mellom 
hendene våre. Om vi ikke lar ebøkene bli 
representert av blindbøker i hyllene, hva 
bruker vi lokalene til da? Og hva med formid-
ling av produktene våre? Hvordan skal det 
fysiske biblioteket friste, når tilbudet ikke er 
synlig og håndgripelig? Hvilke grunner – på 
lang sikt – har folk til å gå på biblioteket for 
å hente seg sine tjenester? 

Hva kan vi lære av det som har skjedd 
med kretsløpet: leksika og oppslagsverk / 
referanseavdelinger ved bibliotek / faktaopp-
slag blant publikum. Wikipedia har redefinert 
dette kretsløpet, og referansearbeid i biblio-
tekene er ikke lenger hva det var. Vi så teg-
nene da Wikipedia startet i 2001. Men Store 
Norske Leksikon utga sin siste 16-binds 
utgave først i 2007. Da med en prislapp på 
hele 12.900 kroner. Britannica kom med sin 
siste papirversjon så seint som i 2010. 

De digitale alternativene til papirleksika 
ligger på nett, enten det er Wikipedia, Norsk 
nettleksikon/ Stor norske leksikon eller nett-
utgaven av Encyclopædia Britannica. Bru-
kerne er på nett, enten de er der som elever, 
som arbeidstakere, på fritida eller annet. På 
nettet møtes de, til nettet kommer de - uten 
å gå omveien om bibliotek. Vi insisterer på 
at bibliotek først og fremst tilbyr kompetanse 
og tilgang, ikke eksemplarer. Men referanse-
arbeidet er et tankevekkende eksempel på at 
etterspørselen kan forvitre når eksemplarene 
forsvinner. Har noen erfaring med lånere som 
oppsøker biblioteket med sitt lesebrett, for å 
få hjelp med et søk i Wikipedia eller Google?

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo
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