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Doktor i bibliotekvisjoner 

Sunniva Evjen har tatt doktorgrad i hva 
politikerne i tre europeiske byer tenker 
om folkebibliotekene. Hun fant ut at po-
litikerne stort sett er på linje med biblio-
tekarene. Men bibliotek har også blitt et 
image. Politikerne ser nye hovedbibliotek 
som del av by- og områdeutviklingen.
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Lederen har ordet
I kjølvannet av oppslaget om le-

derkultur, eller lederukultur, ved Na-
sjonalbiblioteket den i Morgenbladet 
den 19. oktober har det oppstått en 
debatt om Nasjonalbibliotekets rolle. 
I Morgenbladet 26. oktober kommer 
en rekke aktører i bibliotekmiljøet med 
kritikk av NBs manglende åpenhet, 
initiativ og lydhørhet overfor biblio-
teksektoren.

Jeg ble også intervjuet i dette opp-
slaget, og valgte å innta en noe mer 
nyansert holdning til Nasjonalbibliote-
ket. Jeg synes nemlig ikke det er min 
oppgave å bidra til generell kritikk av 
Nasjonalbibliotekets arbeid og prio-
riteringer eller diffuse formuleringer 
om NBs manglende interesse for 
bibliotekmiljøet. 

Konkret og målrett 
Det som definitivt er min oppgave er 

å komme med konstruktiv kritikk, kon-
krete etterlysninger av initiativ og kor-
rektiver til veivalg. Dette gjør jeg gjerne, 
også overfor Nasjonalbiblioteket. Men 

da må grunnlaget være konkret slik at 
kritikken kan være målrettet. 

Jeg mener det må være et mål for en-
hver form for kritikk at den er konkret og 
målrettet. Da blir den enklere å motta, 
og ikke minst blir den mulig å handle 
på grunnlag av. 

Generell kritikk
I Bibliotekarforbundet står vi ofte i 

situasjoner der forventninger og kom-
munikasjonen mellom to (eller flere) 
parter har blitt vanskelig eller sågar 
har låst seg. Da er ofte måten man 
snakker om hverandre og til hverandre 
på preget av generell kritikk. Generell 
kritikk springer som regel ut av mistillit 
og oppleves som oftest som beskyld-
ninger. Den som føler seg kritisert på 
ullent eller feil eller misforstått grunnlag 
tar selvfølgelig ikke kritikken alvorlig. 
Dermed oppstår grunnlaget for nye 
runder med misforståelser og generell, 
utydelig kritikk.

Derfor er det viktig å forsøke å være 
konkret i tilbakemeldingene, spesielt 

når man skal fremsette kritikk. Da er 
det nemlig betydelig enklere for andre 
både å ta innover seg den kritikken 
vi fremsetter, og å gjøre noe med de 
problemene vi adresserer. 

Somby bringer debatten videre
Det er riktig å ha en debatt om 

Nasjonalbibliotekets rolle og om de 
forventninger bibliotekbransjen har til 
Nasjonalbibliotekets utviklingsoppga-
ver. Det er viktig at det rettes konkret 
kritikk mot NBs manglende evne til å 
ivareta utviklingsoppgavene dersom 
det er grunnlag for det. Jeg mener 
Marit Andersen Somby bringer debat-
ten videre når hun er befriende rett 
på sak i Bibliotekforum på nett, og 
konkretiserer kritikken mot Nasjonal-
biblioteket, og etterspør svar på helt 
konkrete spørsmål.

Jeg har lest innleggene på postlista 
og andre steder med stor interesse. 
Det er naturlig for BF å følge opp flere 
av disse innspillene direkte overfor 
NB, og jeg vil benytte første mulighet 
til å gjøre så.

Hvem forhandler om e-bokutlån?
En annen bibliotekdebatt som har 

funnet veien til avisene den siste tiden 
er debatten om e-bokutlån i folkebi-
bliotekene og ansvaret for å forhandle 
på vegne av sektoren. NBF gikk for 
en tid tilbake ut med et krav om at 
KS skulle forhandle om e-bokutlån på 
vegne av norske folkebibliotek. Dette 
initiativet har nå blitt kontant avvist av 
KS selv. BF kjenner KS som arbeids-
givermotpart. Det er ingen tvil om KS 
sin kompetanse på en rekke områder, 
men bibliotekpolitikk, opphavsretts-
spørsmål og det litterære kretsløp 

Derfor er det viktig å forsøke å være 
konkret i tilbakemeldingene, spesielt når 
man skal fremsette kritikk. Da er det 
nemlig betydelig enklere for andre både 
å ta innover seg den kritikken vi fremset-
ter, og å gjøre noe med de problemene vi 
adresserer. 

”

”
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[ LEDEREN HAR ORDET ]

ligger neppe innenfor kjernekompe-
tanseområdet. Det at KS selv kjenner 
sin begrensning og selv skriver seg 
ut av sammenhengen tjener dem til 
ære. BF mener at nettopp kjennskap 
til problemstillinger, teknologi og – 
ikke minst – politikk på området vil 
være viktig når det gjelder å forhandle 
om e-bokutlån på vegne av norske 
folkebibliotek. Vi vet at inngående 
kunnskap om fagområdet er et godt 
utgangspunkt for å føre forhandlinger. 
Dette ser vi i lønnsforhandlinger hvert 
eneste år. 

Kulturdepartementet på banen
Vi har etterlyst et initiativ fra Kultur-

departementet i når det gjelder e-bok-
utlån. ”Kulturministeren bør se at dette 
er et viktig politisk spørsmål. Her må 
Kulturdepartementet komme på banen 
å gi noen viktige føringer om hvilke 
begrensinger som skal gjelde for utlån 
av e-bøker og hvem som skal forhandle. 
I dag er det et åpent spørsmål hva de 
politiske myndighetene mener om disse 
tingene”, ble jeg sitert på i Aftenposten 
22. oktober.

Bakgrunnen for utspillet er et for-
søk på å få departementet på banen. 
E-bøker og utlånsordninger for disse 
er et viktig spørsmål for utvikling av 
bibliotektjenester i fremtiden. Kultur-
departementet tar selv grep om ram-
meverk og avtaleforhold for den delen 
av det litterære kretsløp som gjelder 
salg av papirbøker og e-bøker, gjen-
nom en egen boklov de har varslet. 
Da er det å forvente at departementet 
også tar et grep om rammeverk og 
avtaleforhold for utlån av papirbøker 
og e-bøker. 

Bibliotekenes mulighet til 
å oppfylle lovens § 1

Når det skal forhandles om utlånsord-
ning for e-bokutlån i folkebibliotekene 
er dette dels en sak der det dreier seg 
om å finne gode og egnede begrens-
nings- og reguleringsmekanismer, 
men det er også en sak med sterke 
prinsipielle og politiske overtoner. Det 
handler til syvende og sist om bibliote-
kenes muligheter for å kunne oppfylle 
de målene som er nedfelt i Lov om 
folkebiblioteks § 1: ”Folkebibliotekene 
skal ha til oppgave å fremme opplys-
ning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling 

og ved å stille bøker og andre medier 
gratis til disposisjon for alle som bor i 
landet.”, som det heter i lovforslaget 
som akkurat nå ligger til behandling i 
departementet. 

Nasjonalbiblioteket som 
forhandlingspart om e-bokutlån?

Forslaget til ny formålsparagraf gir en 
god og presis beskrivelse av folkebiblio-
tekenes samfunnsoppdrag. Det hjelper 
imidlertid ikke med god formålsparagraf 
i loven og gode politiske formuleringer 
om bibliotekenes betydning dersom 

Monica Deildok
Forbundsleder

 

det samtidig etableres utlånsordninger 
for e-bøker i folkebibliotekene som 
forringer bibliotekenes muligheter til 
å oppfylle sin rolle i henhold til loven. 

Og her vil det ikke være unaturlig om 
det nasjonale utviklingsorganet på bi-
bliotekfeltet – Nasjonalbiblioteket – har 
noen meninger, stiller seg til disposisjon 
som forhandler, og drøfter disse van-
skelige spørsmålene åpent med hele 
bibliotekfeltet. 

Kulturdepartementet tar selv grep 
om rammeverk og avtaleforhold for den 
delen av det litterære kretsløp som gjel-
der salg av papirbøker og e-bøker, gjen-
nom en egen boklov de har varslet. Da er 
det å forvente at departementet også tar 
et grep om rammeverk og avtaleforhold 
for utlån av papirbøker og e-bøker.”

”
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landet, viser rapport. 
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Morgenbladets artikler om Nasjonal-
biblioteket 19. oktober og 26. oktober 
har fått fram mange kritiske ytringer 
om det nasjonale organet for bibliote-
kutvikling. Bibliotekarforbundets leder 
Monica Deildok kommenterer deler av 
debatten - fra sitt ståsted.
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[ ARBEIDSLIV ]

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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96 prosent av arbeidstakerne som er intervjuet i YS 
Arbeidslivsbarometer for 2012 oppgir at en sikker jobb er 
svært viktig, eller viktig for dem. - Selv om det går godt 
her hjemme, viser dette at norske arbeidstakere forstår 
at også vi kan være utsatt, mener YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim.

Langt fler oppgir at en trygg jobb er svært viktig i YS 
Arbeidslivsbarometer for 2012, sammenlignet med fjorår-
ets undersøkelse. 

- Sikre jobber kommer ikke av seg selv. Den norske 
modellen, med gode og trygge arbeidsplasser, utfordres 
fra flere kanter, sier Kvalheim.

Resultatene i Arbeidslivsbarometeret tyder også på at 
fagforeningenes stilling svekkes. Selv om holdningen til 
fagforeninger er positiv blant folk flest, tyder undersøkel-
sen på at færre er villige til å være fagorganisert. En viktig 
årsak er at mange arbeidstakere nyter godt av vilkårene 
fagforeningene forhandler frem i virksomhetene, uavhengig 
av om de er organisert eller ikke. 

- Den norske modellen, der sterke fagforeninger spiller 
på lag med myndighetene og virksomhetene, er avgjørende 
for å sikre arbeidsplassene fremover. Derfor er det viktig at 
vi har høy oppslutning om fagforeningene, sier Kvalheim. 

Færre enn før oppgir at de kan tenke seg å være tillits-
valgt. Samtidig sier flere som er tillitsvalgt at det har blitt 
mer krevende å stå i vervet. 

- De tillitsvalgte er en forutsetning for den norske 
arbeidslivsmodellen. Derfor er dette en utfordring for 
hele arbeidslivet, ikke bare fagbevegelsen, understreker 
Kvalheim.  

YS Arbeidslivsbarometer er den mest utførlige data-
innsamlingen og analysen av tilstanden på sentrale om-
råder i norsk arbeidsliv. Et representativt utvalg på 3169 
arbeidstakere har deltatt i årets undersøkelse, utført av 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i samarbeid med Gallup 
og på oppdrag fra YS. 

YS Arbeidslivsbarometer: 

En sikker jobb blir 
stadig viktigere for 
norske arbeidstakere 
96 prosent av arbeidstakerne som er 
intervjuet i YS Arbeidslivsbarometer for 
2012 oppgir at en sikker jobb er svært 
viktig, eller viktig for dem. - Selv om det 
går godt her hjemme, viser dette at 
norske arbeidstakere forstår at også 
vi kan være utsatt, mener YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim.
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Doktor i bibliotekvisjoner
Sunniva Evjen disputerte på viktige problemstillinger:

Sunniva Evjen har tatt doktorgrad i hva politikerne i tre europeiske byer tenker om 
folkebibliotekene. Hun fant ut at politikerne stort sett er på linje med bibliotekarene. 
Men bibliotek har også blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av 
by- og områdeutviklingen.

Tekst & foto:  Jenny Dahl Bakken
       Frilansjournalist

[ DOKTORGRAD I BIBLIOTEKVISJONER  ]

Er bibliotekene et sted for å lære eller 
et sted for å oppleve? Finnes det en 
visjon for folkebiblioteket i 2012? Det 
er bare noen av spørsmålene Sunniva 
Evjen (32) tok for seg i løpet av sitt 
fire år lange arbeid med doktorgrads-
avhandlingen hun disputerte for 12. 
oktober. 

Disputasen foregikk på Høgskolen 
i Oslo og Akershus (HiOA), på vegne 
av Det Informationsvidenskabelige 
Akademi i København. Det gjorde 
Sunniva historisk – hun var den første 
på biblioteks- og informasjonsfakultetet 
ved HiOA som har nådd doktorgrad. 
Opponentene var enstemmige da de 

innstilte på å godkjenne Evjens doktor-
grad etter disputasen. 

- Evjen har argumentert godt for 
funnene sine og svart overbevisende 
på spørsmålene våre. Vår enstemmige 
innstilling er at Sunniva Evjens doktorav-

handling godkjennes, sa opponent Anne 
Goulding fra Loughborough University i 
England. 

De andre opponentene i bedømmel-
seskomiteen var lektor Henrik Jochum-
sen fra Det Informationsvidenskabelige 

Bibliotekene er sårbare i en kuttsituasjon. 
Det er få politikere som ser på bibliotekene 
som en prioritering. Det jeg ser i mitt arbeid 
er at tyngre formalisering gjør bibliotekene 
sterkere.”
”
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Akademi og professor Joacim Hansson 
fra Linnéuniversitetet i Sverige.

Fra Nairobi til Bislett
Evjens vei til disputasen i auditorium 

P141 i Eva Balkes hus ved HiOA har 
tatt år og krysset både landegrenser 
og kontinenter. Til tross for at Evjen 
bare er 32 år gammel, har hun blant 
annet jobbet som researcher i Dagbla-
det og skrevet som frilansjournalist i 
Bibliotekaren. Hun er utdannet engelsk 
fagoversetter, og som masterstudent 
deltok hun i en gruppe som utviklet et 
folkebibliotektilbud i slummen i Kenyas 
hovedstad, Nairobi. 

Evjen har dermed vært en synlig 
aktør i den norske biblioteksfæren de 
siste årene. Som stipendiat i HiOAs 
PLACE-prosjekt (som undersøker 

bibliotekenes rolle i en urban sam-
menheng) fikk hun godt grunnlag for 
doktoravhandlingen: «Placing the public 
library – a comparative analysis of po-
litical perceptions».

Folkebibliotekenes rolle og biblio-
tekpolitikken er et stort område. For å 
avgrense valgte Evjen å fokusere på ho-
vedbibliotekprosjekter i tre europeiske 
byer: Birmingham, Aarhus og Oslo. 

Bibliotekene både 
et image og en verdi

Hun tok blant annet for seg planer 
og visjoner for biblioteket i de tre 
byene, og hva politikerne som jobbet 
med bibliotekprosjektene tenkte om 
dem. Hun fant ut at de store hovedbi-
bliotekprosjektene blir sett på som en 
investering av politikerne, og er en del 

av byens imagebygging. Men de fleste 
av politikerne hadde også en tanke om 
at biblioteket er en grunnleggende verdi 
som må tas vare på.

- Flere av politikerne hadde en slags 
moralsk argumentasjon rundt bibliotek. 
«Vi finansierer bibliotek fordi de er 
grunnleggende gode.» Andre snakket 
om leseferdigheter, integrering og sam-
funnsutvikling, sa Evjen.

Selv om bibliotekarer til tider kan rive 
seg i håret over kutt i bibliotekenes 
økonomi og politikeres manglende 
forståelse for bibliotekenes samfunns-
oppdrag, finnes det et lys i enden av 
tunellen. I en artikkel i Aftenposten den 
10. oktober, kom det gode nyheter: 
Der det bygges nye biblioteker, går be-
søkene og utlånene opp. Og de holder 
seg stabile. 

- I dag er jeg forsker, men framover skal jeg være bibliotekar i Stortingsbiblioteket. Etter det vil jeg nok forske videre på bibliotekpolitikk, jeg er også 
interessert i bibliotekets imagebygging, sa doktor Sunniva Evjen etter disputasen.
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  Bibliotek har blitt en investering. Flere 
byer viser fram bibliotekene sine slik 
verdens storbyer en gang skrøt av Royal 
Albert Hall, Broadway eller Louvre. 

- Bibliotek har blitt et image. Flere av 
politikerne jeg snakket med i de forskjel-
lige byene var opptatt av alt som fulgte 
med et nytt hovedbibliotek. Det styrker 
den kulturelle kapitalen og blir sett på 
som en del av by- og områdeutviklingen, 
sa Evjen da hun la fram hovedfunnene 
i avhandlingen. 

Formalisering viktig
Det satses millioner på de store biblio-

tekprosjektene, store arkitektselskaper 
kobles inn og planen er at resultatet 
skal bli noe hele byen kan være stolte 
av. Samtidig legges bibliotekfilialer ned 
rundt omkring i landet grunnet kommu-
neøkonomien.

- Bibliotekene er sårbare i en kuttsi-
tuasjon. Det er få politikere som ser på 
bibliotekene som en prioritering. Det jeg 
ser i mitt arbeid er at tyngre formalisering 
gjør bibliotekene sterkere, sier Evjen.

Jo flere regler og rammer som legges 
rundt biblioteket, jo vanskeligere blir 
det for politikerne å legitimere kuttene. 
Aarhus er byen som har kommet lengst 
med formaliseringen, som den eneste 
av byene Evjen konsentrerte seg om 
som hadde en egen strategisk plan for 
hovedbiblioteket (Urban Mediaspace). 
Danmark er også landet som bruker mest 
per capita på bibliotek, og politikerne ga 
uttrykk for at biblioteket hadde en viktig 
plass i nærområdet. 

I Birmingham fantes det ingen egen 
bibliotekplan, men biblioteket er nevnt 

i byens tjueårsplan. Dermed har både 
Aarhus og Birmingham et langtidsper-
spektiv på byutviklingen der biblioteket 
står sentralt. I Oslo finnes det ingen 
lignende plan. 

- Folkebibliotekloven, og spesielt 
formålsparagrafene, er viktig. Men jeg 
er også opptatt av det som skjer lokalt. 
Politisk strategi og retning er på ingen 
måte et nasjonalt ansvar alene - tross alt 
er det kommunenes ansvar å drive fol-
kebibliotek, påpeker Evjen og etterlyser 
en sterkere formalisering av det norske 
bibliotekvesenet.

Gratisprinsippet for fall?
De aller fleste av de intervjuede po-

litikerne ga inntrykk av at det er viktig 

at biblioteket ikke koster noe. 
«På kunnskap spesielt så bygger 

hele demokratiet på at alle har tilgang 
til kunnskap, og at alle har samme 
mulighet til å få så mye av den gratis 
som praktisk mulig.» («Olav», SV-
politiker, Oslo)

Flere av dem åpner likevel for at 
deler av bibliotektjenesten kan koste 
penger. Det er vanlig i mange andre 
land, og i noen land koster det penger 
å få lånekort, for eksempel i Nederland 
der man «abonnerer» på bibliotektje-
nestene.

Det store unntaket blant politikerne 
– i alle land – er «Olivia» fra Oslo FrP. 
Hun følger partiets linje og mener 
bibliotekene i framtiden må lene seg 

[ DOKTORGRAD I BIBLIOTEKVISJONER  ]

Problemet med bibliotekene er at de 
faller mellom to stoler. Det er et kulturelt 
sted, men ikke et teater eller annet man 
definerer som kultur. Det er et sted for 
utdanning, men ingen skole. Et bibliotek 
kan ikke uten videre settes i en spesiell 
bås. I en spesialisert verden er det 
vanskelig å fronte seg selv som et sted 
som har alt.”

”

Sunniva Evjens framlegging av sin doktoravhandling følges med argusøyne av akademisk ekspertise på første benk. 
Fra venstre: Professor Joacim Hansson fra Linnéuniversitetet, Dr. Anne Goulding fra Loughborough University, Dr. 
Henrik Jochumsen og Lektor Carl Gustav Johannsen fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, fra Det Informa-
tionsvidenskabelige Akademi, og Professor Ragnar Audunson fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, 
Høgskolen i Oslo og Akershus.
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[ DOKTORGRAD I BIBLIOTEKVISJONER ]

mer på penger de tjener selv.
Noen av politikerne fra de andre 

partiene ga også uttrykk for at det å ta 
betalt for visse typer utlån eller medi-
ebruk var en helt kurant ordning. Evjen 
påpekte likevel at de fleste av dem 
mente biblioteket ville miste deler av 
samfunnsoppdraget dersom de sluttet 
å være gratis.

- Overraskende mange av dem var 
på linje med bibliotekarene i dette 
spørsmålet og hadde satt seg godt inn 
i det faglige grunnlaget, sa hun.

Et sted som har «alt»
Anne Goulding var den første oppo-

nenten ut etter Evjens fremlegg. Hun 
har selv doktorgrad og er en sterk 
stemme innenfor den britiske biblio-
tekdebatten.

Under sin runde med spørsmål og 
kommentarer virket Goulding spesielt 
interessert i noe Evjen fokuserte mye 
på i avhandlingen sin: Hva er biblio-
tekets rolle i dagens samfunn, og er 
det problematisk om bibliotekenes 

tradisjonelle oppgaver vannes ut?
Evjen svarte grundig på Gouldings 

spørsmål:
- Problemet med bibliotekene er at 

de faller mellom to stoler. Det er et 
kulturelt sted, men ikke et teater eller 
annet man definerer som kultur. Det er 
et sted for utdanning, men ingen skole. 
Et bibliotek kan ikke uten videre set-
tes i en spesiell bås. I en spesialisert 
verden er det vanskelig å fronte seg 
selv som et sted som har alt.

Flere av politikerne som er intervjuet 
i Evjens avhandling viser denne man-
gelen på en definisjon av biblioteket. 
De kaller biblioteket «et demokratisk 
gode», «et kulturelt møtested», «et sam-
funnshus», «et sted for å lære» og «en 
formidler av kulturhistorie og litteratur». 
Ifølge Evjen kan det være negativt.

- Det kan gjøre det vanskeligere å 
være visjonær på bibliotekenes vegne. 
I Finland sorterer bibliotekene under 
utdanningssektoren, og mange mener 
Finland har de beste bibliotekene i 
verden, sa Evjen.

En lang natts ferd mot dag
I sine runder fokuserte de tre oppo-

nentene på forskjellige ting: Metode, 
innhold og teoretisk utvikling. 

Evjen svarte på spørsmålene deres 
og flere ganger havnet hun også i 
dialog med opponentene, som virket 
imponert over arbeidet hennes – men 
til tider også uenig med metoden hen-
nes. Flere av dem foreslo også ting hun 
kunne ta tak i videre. Men etter dispu-
tasen var det tydelig at Evjen hadde 
fått nok av forskning for en stund.

- I dag er jeg forsker, men framover 
skal jeg være bibliotekar i Stortings-
biblioteket. Etter det vil jeg nok forske 
videre på bibliotekpolitikk, jeg er også 
interessert i bibliotekets imagebyg-
ging, sa Evjen etter disputasen.

Det var Ragnar Audunson som 
overtalte Evjen til å begynne på en 
doktorgrad. Hun leverte oppgaven på 
dagen fire år etter at hun begynte, og 
er dermed en av få doktorander som 
leverer innenfor normert tid. Selv har 
hun kalt arbeidet med doktorgrads-

Folkebibliotekenes rolle og bibliotekpolitikken er et stort område. Sunniva Evjens doktoravhandling fokuserte på hovedbibliotekprosjekter i tre euro-
peiske byer: Birmingham, Aarhus og Oslo. Hun tok blant annet for seg planer og visjoner for bibliotekene og hva politikerne tenkte om dem. 
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avhandlingen for “en lang natts ferd 
mot dag”.

- Det er en ensom prosess. Det er 
veldig slitsomt å jobbe med noe i årevis, 
å gå så totalt inn i noe. Heldigvis har 
jeg møtt forståelse både fra venner og 
familie, sa Evjen.

Stort engasjement
Det som overrasket henne mest da 

hun intervjuet politikerne var det reelle 
engasjementet svært mange av politikerne 
hadde på vegne av bibliotekprosjektene 
sine. 

- Flere av dem viste ekte engasjement 
for biblioteket og bibliotekets framtid, og 
hadde satt seg godt inn i utfordringene 
knyttet til bibliotekdrift, sier hun. 

Informantene hennes trodde alle 
sammen at det nye hovedbiblioteket ville 
være en investering, både for byen som 
helhet, kulturlivet og biblioteksektoren. 
Noen av politikerne fryktet likevel at filia-
lene ville lide, andre trodde de også ville 
løftes av et nytt hovedbibliotek. Mange 

I dag er jeg forsker, men framover
skal jeg være bibliotekar i Stortings-
biblioteket. Etter det vil jeg nok 
forske videre på bibliotekpolitikk, 
jeg er også interessert i bibliotekets 
imagebygging. 

”

”

av politikerne var opptatt av bibliotekenes 
funksjon i det 21. århundret. Noen mente 
bibliotekene måtte være et møtested og 
omfavne den digitale tidsalderen, mens 
andre var opptatt av at biblioteket ikke 
måtte miste sin hovedfunksjon: kultur-
formidling og litteratur. Som politikeren  
«Oswald» (byråd - Høyre) fra Oslo sier det:

«Noen av oss er glad i litteraturen som 
litteratur, fordi mennesker må ha noe 
å leve for, ikke bare noe å leve av. Og 
noen av oss kan finne noe å leve for i 
gjennom litteraturen. Så det er på en 
måte både en kunnskapsinstitusjon og en 
kulturinstitusjon.» 

Sunniva Evjen har tatt doktorgrad i hva politikerne i tre europeiske byer - Aarhus, Birmingham og Oslo - tenker om folkebibliotekene. Hun fant at politikerne 
stort sett er på linje med bibliotekarene. Men bibliotek har også blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av by- og områdeutviklingen. 
Her visjonen for Oslos nye hovedbibliotek ”Diagonale”, som bystyret vedtar skal bygges 12. desember i år. (Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter)

[ DOKTORGRAD I BIBLIOTEKVISJONER  ]
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Vi leverer først og fremst et funksjonelt 
bibliotek system, men vi tilbyr kundene våre 
tilleggsløsninger med blant annet stor vekt 
på selvbetjening.

Bibliofi l-bibliotekene tilbys blant annet vår 
løsning med halvtykke klienter for bruk som 
publikumsmaskiner. Halvtykke klienter, også 
kalt diskløse pc-er, er en løsning som kombi-
nerer det beste fra tynne klienter og vanlige 
pc-er. Maskinene starer opp fra tjenermaskinen, 
og har all disklagring på denne. Ved hver ny 
pålogging hentes en helt ny og ren mal ned 

fra tjeneren. Programmene kjøres så lokalt, 
uten å belaste tjeneren.

Vi tilbyr pålogging med lånernummer og 
passord, og biblioteket kan velge hvor lenge 
låneren får bruke maskinen (for eksempel 
maks. en time). 

Fordelene er driftssikkerheten og at disse 
maskinene nesten ikke trenger vedlikehold. 
Vi sørger for nødvendig oppgradering av 
programmene, og biblioteket slipper vedlike-
hold av hver enkelt maskin.

Bibliofi l-bibliotek får no’ mer



Bibliotekaren 11/2012 12   

[ DIGITALISERING ]

Bokhylla.no er åpen!

Tekst:   Tori Skrede
 Frilansjournalist

Tre hyllekilometer bøker er nå tilgjengelig ved hjelp av et tastetrykk eller to. 
Torsdag 11. oktober ble den store digitale bokhylla.no offisielt åpnet på 
Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Med dette har det som har vært en 
prøveordning siden 2009 blitt en fast 
ordning med over 150 000 tilgjenge-
lige titler. Innen 2017 skal så mye som 
250 000 bøker ligge ute. Det er både 
norske og oversatte bøker, de nyeste er 
utgitt så seint som år 2000.

Nye slags ”pocketbøker” 
Det har vært knyttet store forvent-

ninger til den digitale bokhylla. Og i åp-
ningstalen sin poengterte kulturminister 
Hadia Tajik hvor viktig denne satsingen 
er sett både fra et demokratisk, kulturpo-
litisk og selvfølgelig kulturelt perspektiv. 

- Nå kan du sitte på bussen og alltid 
ha bøkene med deg. Du har alltid bø-
kene tilgjengelig. Hvis du lurer på hvor 
et sitat kommer fra, kan du bare ta opp 

telefonen og sjekke. Ordet ”pocketbok” 
har med dette fått en ny betydning, 
smilte hun

Hun humret ved å fortelle en anekdote 
om hvordan enkelte så seint som i 1996 
betraktet internett som en flopp, en 
motegreie som snart ville gli over.

Første i sitt slag
Bokhylla.no er den første i sitt slag, 

det er ingen andre land som har gjort 

Ny avtale, nye mengder, nytt grensesnitt:

Nasjonalbiblioteket har hatt Bokhylla.no som en prøveordning siden 2009. Nå er det blitt  en fast ordning med over 150 000 titler scannet, digita-
lisert og gjort tilgjengelig. Innen 2017 skal så mye som 250 000 bøker ligge ute på Bokhylla.no. (Foto:  Nasjonalbiblioteket)
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noe lignende. Storsatsingen er et 
resultat av et samarbeid og en god 
avtale mellom Kopinor og Nasjonal-
biblioteket. Administrerende direktør 
i Kopinor, Yngve Slettholm, roser 
Nasjonalbiblioteket for å ha gått den 
ryddige veien ved å forhandle med 
rettighetshaverne i stedet for å prøve 
å omgå dem. Dermed har de fått på 
plass en avtale som alle parter er 
fornøyd med. 

Også utvalget av bøker er demo-
kratisk: Alle bøker er i utgangspunktet 
med, men rettighetshavere står fritt til 
å trekke ut sine. Dermed skal ingen 
forfattere kunne klage over at de ikke 
er med, men alle står fritt til å velge 
å gå. 

Men Nasjonalbibliotekets samling er 
som kjent rikholdig. I tillegg til et stort 
antall fullstendige bøker ligger det 
også mange fotografier og original-
manuskripter i den digitale bokhylla. 
Det betyr at hvem som helt nå kan 
få tilgang til for eksempel et original-
manuskript av Henrik Ibsen. Det vil 
selvfølgelig bety enormt mye både for 
forskere og andre interesserte.

Norske adresser 
Pr. i dag er bokhylla tilgjengelig for 

alle med norsk IP-adresse. Bokhylla 
har imidlertid skapt interesse også 
utenfor landets grenser. På åpnings-
seremonien ble det påstått at det 
gikk rykter om svartebørssalg av de 
norske adressene i de andre nordiske 
landene. Kulturminister Tajik fikk der-
med mer enn klare oppfordringer til 
å kontakte kolleger i andre land så 
dette etter hvert kan bli en base med 
et internordisk perspektiv.

Dette gjør imidlertid at opphavs-
rettslig beskyttete bøker bare kan 
leses når man er koblet til internett 
i Norge. Man må benytte nettleser 
for å åpne det beskyttete materialet, 
og dermed er det ikke mulig å bruke 
lesebrett - de trenger en annen pro-
gramvare. Men bøker som har falt i 
det fri, det vil si at opphavsretten har 
opphørt fordi forfatteren har vært død 
i 70 år, kan lastes ned.

Når man klikker seg inn på en bok 
som er opphavsrettslig beskyttet, 
får man ganske riktig beskjed om å 
samtykke i at boka ikke skal lastes 
ned, kopieres eller gjenbrukes uten 
samtykke fra rettighetshaveren.

[ DIGITALISERING ]

Det har vært knyttet store forventninger til den digitale bokhylla. I åpningstalen sin poengterte 
kulturminister Hadia Tajik hvor viktig denne satsingen er sett både fra et demokratisk, kultur-
politisk og selvfølgelig kulturelt perspektiv. - Nå kan du sitte på bussen og alltid ha bøkene 
med deg. Du har alltid bøkene tilgjengelig. Hvis du lurer på hvor et sitat kommer fra, kan du 
bare ta opp telefonen og sjekke. Ordet ”pocketbok” har med dette fått en ny betydning, smilte 
hun. (Foto:  Nasjonalbiblioteket)  
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Lokal service
Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 

Skarstein har også tro på at bokhylla.
no vil bli et kvantesprang for tilgangen 
for litteratur. Og hun er ikke på noen 
måte bekymret for at dette skal gå ut 
over utlånet ved bibliotekene.

- Nei, vi har jo sett i mange år at 
bibliotekene i stadig større grad blir 
kulturhus som skal fylle mange rol-
ler. Og det er alltid behov for service, 
sier hun.

Skarstein tror at nå vil bibliotekene 
også kunne veilede i bruken av bok-
hylla.no, og folkebibliotekene rundt i 
landet kan etter hvert lage lokale tje-
nester knyttet til den digitale bokhylla.

Lite penger til forfatterne
Forfatter Jan Kjærstad var også til 

stede under åpningen. Han er begeis-
tret, men ser også utfordringene.

- Jeg tillater meg å være litt ambi-
valent, noen må jo være det også! 
svarer han på spørsmål om hvordan 
han som forfatter ser på en sånn base. 
Kjærstad mener bokhylla.no utvilsomt 
fungerer utmerket for å gjøre eldre og 
utilgjengelige bøker tilgjengelige.  Men 
etter som basen omfatter bøker utgitt 
helt fram til år 2000 ligger det naturlig 
nok mange relativt nye bøker av høyst 
levende forfattere i basen. 

- Det vil naturlig nok påvirke salget. 
Og man ønsker jo å leve litt av back-
listen sin også, sier Kjærstad.

Han tror imidlertid at dette vil kunne 
endre seg, og trekker paralleller til 
musikkbransjen. 

- I begynnelsen tjente opphavsmenn 
nesten ingenting på avspillinger på 
Spotify, men det har blitt mye bedre, 
sier han. 

Gjennom Kopinor sikres et vederlag 

på 33 øre pr. side pr. år. I prøveperio-
den ble pengene overført kollektivt til 
de berørte medlemsorganisasjonene 
og deretter slått sammen til stipender 
som forfattere kan søke. Det er ennå 
ikke bestemt om det vil bli en tilsva-
rende kollektiv ordning nå.

Kjærstad understreker imidlertid 
at han har stor sans for den digitale 
bokhylla som sådan og garantert kom-
mer til å bruke den. Men den fyller ikke 
alle behov. 

- Nei, jeg er en sånn som må ha boka 
fysisk i hånden. Jeg kan heller ikke låne 
på biblioteket, for jeg må skrive i boka 
når jeg leser. Og jeg må kunne kysse 
den! avslutter han.  

[ DIGITALISERING ]

Forfatter Jan Kjærstad har bøker i basen. - Jeg 
tillater meg å være litt ambivalent, noen må 
jo være det også! svarer han på spørsmål om 
hvordan han som forfatter ser på Bokhylla.
no. Han mener den fungerer utmerket for å 
gjøre eldre bøker tilgjengelige. Men etter som 
basen omfatter bøker utgitt helt fram til 2000, 
inneholder den også mange relativt nye bøker 
av levende forfattere. - Det vil naturlig nok 
påvirke salget. Og man ønsker jo å leve litt av 
backlisten sin også, sier Kjærstad.
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Hva forfattere ønsker seg 
av Open Access
Fagbokforlaget John Wiley & Sons har gjennomført en undersøkelse av 
forfatteres holdninger til Open Access-publisering, med over ti tusen re-
spondenter fra Wileys stall. Undersøkelsen så på hvilke faktorer forfatterne 
vurderer når de bestemmer hvor de vil publisere, og hvorvidt de bør pu-
blisere i Open Access. Blant de viktigste faktorene forfatterne vurderte var 
tidsskriftets relevans og spredning, tidsskriftets gjennomslagskraft og dets 
rekkevidde internasjonalt.

Tekst:    Erling Bergan
 Redaktør

Over 30 % av respondentene hadde 
publisert minst én artikkel i Open Ac-
cess, og 79 % oppga at Open Access 
var mer utbredt i deres fagområde enn 
tre år tidligere. 

Gratis å lese, laste ned og dele 
I undersøkelsen ble en Open Access-

artikkel definert å være ”gratis for alle 
å lese, laste ned og dele på nettet, og 
forfatteren, institusjonen vedkommende 
tilhører eller de bevilgende myndighe-
tene til denne institusjonen, betaler en 
avgift for å sikre at artikkelen er gjort 
Open Access-tilgjengelig”.

Blant forfatterne som ennå ikke har 
publisert i Open Access, blir årsakene 
blant annet oppgitt å være mangel på 
høyprofilerte Open Access-tidsskrifter 
(48 %), manglende finansiering (44 
%) og bekymring over kvaliteten (34 
%). Forfatterne sa at de ville publisere 

i Open Access-tidsskrift hvis det hadde 
stor gjennomslagskraft, hvis det var 
vel ansett og hvis det hadde en streng 
fagfellevurdering.

 Vekst i Open Access
- Vårt mål var bedre å forstå våre 

forfatteres holdninger og atferd overfor 
Open Access-publisering. Det er klart 
fra resultatene fra denne undersøkelsen 
at forfattere i økende grad tar denne pu-
bliseringsmodellen til seg, og vi har sett 
tegn til dette også i veksten av vårt Open 
Access-publiseringsprogram i Wiley, sier 
Rachel Burley, visepresident og direktør 
for Open Access i Wiley. 

- Undersøkelsen aktualiserer også 
behovet for at Open Access-tidsskrift 
fortsetter å bygge et sterkt fundament av 
sterk fagfellevurdering, bred internasjonal 
spredning og et skarpt fokus på kvalitet 
for å møte de behov som forfatterne har 
gitt uttrykk for i denne undersøkelsen.

Undersøkelsen, som ble gjennomført i 
mai 2012, ble sendt til 104 000 forfat-
tere som publiserte forskning i Wileys 

tidsskrifter innen helsefag, naturvitenskap, 
samfunnsfag og humaniora. Det totale an-
tall forfattere som deltok i undersøkelsen 
var 10 673, som tilsvarer en svarprosent 
på 10,3. 

Internasjonalt spekter
Forfatterne som svarte representerer 

et internasjonalt spekter av oppfatninger 
om Open Access. Mens 30 % av forfat-
terne var hjemmehørende i USA og 10 % 
var fra Storbritannia, var Tyskland (4 %), 
Kina (4 %) og India (3 %) blant de andre 
nasjonene.

En av tre forfattere (32 %) hadde alle-
rede publisert i et Open Access-tidsskrift. 
Den høyeste andelen av Open Access-
forfattere hadde medisinsk bakgrunn (28 
%), tett fulgt av biologiske fag (24 %). 71 
% av respondentene kom fra akademiske 
miljø. På den annen side kom forfatterne 
som ikke hadde publisert Open Access-
artikler hovedsakelig fra samfunnsviten-
skapelige fag. 

[ OPEN ACCESS ]
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Nytt fra Nasjonalbiblioteket

En utstilling om leksika og utfordringen med å holde dem oppdatert:

All verdens kunnskap: 
Leksikon fra perm til skjerm 

Biblioteket, universitetet og encyklo-
pedien deler en felles ambisjon: å samle 
all kunnskap og gjøre den tilgjengelig 
for flest mulig mennesker, slik at denne 
kunnskapen kan virke i samfunnet. His-
torisk sett har disse tre institusjonene, 
to i hus og en mellom permer, inngått 
i forskjellige former for samarbeid og 
samliv. Nå er alle tre i en oppbrudds- og 
nyorienteringsfase, stilt overfor de 21. 
århundres store utfordringer: globali-
sering og digitalisering. 

Fra redaksjon til dugnad
I utstillingen All verdens kunnskap. 

Leksikon fra perm til skjerm belyses 
spørsmål som: Hva slags kunnskap 
ble samlet mellom skinnpermene fra 
A til Å, hvilke oppslagsord skulle med, 
hvordan ble leksika markedsført og 
hvem kjøpte dem? Hvordan løste man 
utfordringen med å holde leksika opp-
datert? I et trykt leksikon garanterte 
redaksjonen for kvaliteten – mens 
dagens nettleksikon åpner for dugnad 

Norge er «verdensmester i leksikon».  På 1900-tallet fantes det ingen land i verden 
hvor det ble solgt flere leksikon per innbygger enn i Norge. I dag er papirleksikonet 
historie, mens nettleksika lever i beste velgående. Men skal bibliotekene nå bare kaste 
alle leksika – eller trenger vi dem fortsatt? Gjennom utstilling, bok og fagseminar ret-
ter Nasjonalbiblioteket et kritisk blikk på leksika, i et samarbeid med forskningspro-
sjektet «Encyklopedien i et paradigmeskifte» ved Universitetet i Oslo.

leksikon.» Det er svært interessant å se 
på hvordan leksika har fremstilt seg selv 
gjennom historien, og leksikonreklame 
utgjør en vesentlig del av både boken 
og utstillingen, forteller forskningsbi-
bliotekaren. 

Etter en periode der de ulike forlage-
nes bindsterke leksika konkurrerte om 
kunder og bidragsytere, oppstod det i 
mellomkrigstiden nye leksikonsjangre, 
som startet med Cappelens kompakte 
ettbinds konversasjonsleksikon, og 
Familieboken hvor antallet oppslags-
ord var redusert og oppslagene ble 
presentert i lange artikler som var rikt 
illustrert og spennende å lese.

– Familieboken viste seg å bli en 
gullgruve, forteller Siv Frøydis Berg. – I 
tillegg utviklet det seg tidlig en norsk 
tradisjon for «motleksika», hvor blant 
andre både arbeiderbevegelsen og 
nynorskrørsla skulle ha sine egne opp-
slagsverk. I perioder florerte det med 
leksika som skulle fylle ulike behov. 

Å være à jour
Historisk har utfordringen vært 

å kunne tilby oppdatert og aktuell 
kunnskap til tross for at det kunne gå 
mange år mellom utgivelsen av første 

og brukermedvirkning. 
– Produksjonen av leksikon kom seint 

i gang i Norge sammenliknet med våre 
naboland. Den «gylne leksikonepoken» i 
Norge ble innledet av Aschehoug forlag 
i 1907 med utgivelsen av Illustreret 
norsk Konversations Leksikon. Det 
viste seg raskt at behovet var stort, 
og snart tok andre forlag opp konkur-
ransen, forteller forskningsbibliotekar 
Øivind Berg ved Nasjonalbiblioteket.

Markedsføring, overtalelse 
og distribusjon

Men hvordan fikk man folk flest til å 
betale opp til flere månedslønner for 
et leksikon? Et bokverk som de ikke 
nødvendigvis, eller iallfall høyst sjelden, 
kom til å bruke?

– Intens markedsføring, distribu-
sjon og overtalende leksikonselgere 
har vært avgjørende for sjangerens 
popularitet, sier forskningsbibliotekar 
Siv Frøydis Berg. – Helt fra starten av 
spilte de norske leksikonprodusentene 
inn sitt kanskje viktigste kort: Et leksi-
kon var nødvendig for å kunne følge 
med i den nye, omskiftelige og kanskje 
forvirrende tid. Som det het i en Gyl-
dendalreklame: «En ny tid krever et nytt 

[ LEKSIKA ]

Tekst:  Daniela Büchten
          Utstillings- og arrangementsansvarlig
          Nasjonalbiblioteket



19   Bibliotekaren 11/2012

og siste bind. Med dagens nettleksika 
er encyklopedisjangeren tett på drøm-
men om til en hver tid å være à jour. 
Men fremdeles ser man eksempler på 
at det er vanskelig å holde tritt: For 
kort tid siden hadde Hellas stadig en 
blomstrende økonomi – på Wikipedia.

Boken «All verdens kunnskap. 
Leksikon gjennom to tusen år» utgis 
i samarbeid med forlaget Press Redak-
tører: Siv Frøydis Berg, Øivind Berg, 
Sine Halkjelsvik Bjordal, Helge Jordheim 
Boken inneholder essayene «Orden 
og struktur», «Tid, minne oppdatering», 
«Kunnskap og ideologi», «Leksikon som 

vare og ting» og «Den encyklopediske 
drømmen». Samtidig gir den en unik 
oversikt over mer enn tretti leksika, 
alt fra Plinius’ naturhistorie til Norsk 

Alkunnebok og wikipedia. Resultatet 
er et helt nytt blikk på en sjanger som 
alltid har vært i forandring.  

[ LEKSIKA ]

Med dagens nettleksika er encyklo-
pedisjangeren tett på drømmen om til en 
hver tid å være à jour.
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De store forlagene trekker halvparten av titlene fra eReolen 

Strid om ebok-utlån i Danmark
Utlån av e-bøker i Danmark har foregått gjennom tjenesten eReolen og har vært basert 
på en ettårig forsøksordning. Forhandlingene mellom bibliotek og forlag om å videreføre
ordningen, brøt imidlertid sammen i høst. De største forlagene tok sine bøker ut av 
eReolen fra 1. november. Dermed forsvinner en lang rekke av bibliotekenes mest 
attraktive e-boktitler.

Det var våren 2011 at prosjektet 
”Folkebibliotekernes e-bogs projekt” 
startet med støtte fra Udviklingspuljen 
hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, 
som er det nasjonale bibliotekutvi-
klingsorganet i Danmark, slik Nasjo-
nalbiblioteket er det i Norge. Partnere 
i prosjektet er de 6 centralbibliotekene, 
tre storbybibliotek, forlagene, Dansk 
BiblioteksCenter, m.fl. Prosjektet skal 
”etablere et bæredygtigt, holdbart 
og attraktivt ebogstilbud og omfatter 
litteraturformidling, partnerskab med 
forlag, arbejde med nye forretningsmo-
deller og ny teknologi.” Løsningen ble 
en ”klikk-modell” der bibliotekbrukerne 
har tilgang på alt forlagene tilbyr, men 
der biblioteket betaler pr klikk, dvs pr 
utlån.

Men etter ett år har altså de store 
forlagene ikke funnet prosjektet bæ-
redyktig nok. Mer enn halvparten av 
de 3792 ebok-titlene som eReolens 
hadde tidlig på høsten, kom fra de to 
forlagskonsernene som nå har trukket 
seg ut. 

Skadet salget av e-bøker
- I forsøksperioden har vi stillet hele 

vår katalog av e-bøker til rådighet, og 
lånerne har hatt fri adgang til både 
nye og eldre titler. Det er i dag helt 
uomtvistelig at det har skadet salget 
av e-bøker gjennom bokhandlene, sier 
konserndirektør Elisabeth Nøjgaard i 
Gyldendal til avisa Politiken. 

Bo Fristed er ansvarlig fra bibliote-
kenes side, for forsøksprosjektet med 
eReolen. Han er helt uenig med de 
store forlagene. Som han ser det, er 

Tekst:  Erling Bergan
           Redaktør

[ EBØKER ]

det et fåtall av titlene, som har store 
utlånstall. 

- Den meste utlånte tittel er utlånt 
6.500 ganger, og det er under hundre 
titler, som har vært utlånt opp mot 
tusen ganger hver, sier Fristed. eRe-
olens månedlige utlånstall har steget 
fra nesten 20.000 i begynnelsen av 
november i fjor, til omkring 74.000 
utlån i september i år.

Utlånsmodell som for fysiske bøker
Det store stridsspørsmål mellom 

bibliotekene og forlagene har vært at 
forlagene ønsker en utlånsmodell som 
ligner utlån av fysiske bøker. Det vil 
si en lisensmodell hvor bibliotekene 
kjøper en tittel som kan lånes ut et 
visst antall ganger samtidig. Ytterligere 
lånere må da stille seg i kø. 

- Lånerne skal oppleve at alt ikke er 
fritt og tilgjengelig. Vi kan ikke leve av 
bibliotekene i det lange løp. Hele fun-
damentet for å være forlag og forfat-
tere er at våre produkter har en verdi 
som noen vil betale for, sier Elisabeth 
Nøjgaard. 

Ifølge Bo Fristed vil en lisensbasert 
ordning være helt uspiselig for biblio-
tekene. Han sier at eReolen har tilbudt 
forlagene å legge visse begrensninger 
på utlånet av de nyeste titlene, men at 
dette er blitt avvist av forlagene. 

Forlagene sier, i følge Politiken, at de 
taper penger fordi bøkene deres kan 
lånes gratis fra eReolen. Bibliotekene 
sier ”de har løbet et marked i gang”.

Aldri gjennomført noen undersøkelse 
Pernille Drost, leder for Bibliotekar-

forbundet i Danmark, ergrer seg over at 
forhandlingene har brutt sammen og at 
begge parter er tapere. – Dessverre vet 
vi ikke hvem som har rett, for man har 
aldri gjennomført noen undersøkelse 
som viser hva eReolen har betydd 
for brukernes bruk av e-bøker. Trolig 
har begge parter rett. Noen unnlater 
nok å kjøpe, fordi de kan låne gratis, 
mens andre oppdager ebøkene og 
vil gjerne kjøpe noen titler selv, sier 
Pernille Drost.

For eReolen betyr dette at de nå må 
operere på et lavere nivå. De vil skaffe 
mere engelskspråklig litteratur til utlån, 
og få digitalisert backlister fra mindre 
forlag og kanskje også klassikere som 
ikke lengre er rettighetsbelagt. For-
lagene vil til gjengjeld tilby e-bøker 
til de enkelte biblioteker på en ny 
lisensbasert plattform. De overveier 
imidlertid også å fortsette i eReolen, 
men innenfor avtaler som de enkelte 
kommuner inngår med forlagene.  Foto: Colourbox
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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

[ ARBEIDSLIV ]

Nytenkning må til!
Vil et godt likestillingstiltak for begge
kjønn virke mot sin hensikt og medføre
mindre likestilling for kvinnene? spør YS 
i et innlegg i Dagens Næringsliv.

NHOs Kristina Jullum Hagen skriver i Dagens Nøringsliv 
20.oktober at YS’ forslag om sekstimersdag for småbarnsfo-
reldre vil kunne virke mot sin hensikt hvis kun kvinner benytter 
seg av muligheten.

Vi vet at en del kvinner i Norge jobber selvvalgt deltid, 
fortrinnsvis i offentlig sektor. I hvilken grad valget er 100 
prosent frivillig, kan diskuteres.

Ofte vil det være en nødvendig tilpasning for å få hverdagen 
til å gå i hop. Deltidsjobbingen begynner i småbarnstiden, 
men kan vare langt utover denne perioden. Samtidig jobber 
småbarnsfedre både heltid og overtid i privat sektor. 

Vi må tenke nytt hvis vi skal gjøre det mulig for begge 
foreldre å ha like sterk tilknytning til arbeidslivet. Muligheter 
for hjemmekontor er flott for skjermarbeidere av begge 
kjønn, men det hjelper ikke folk i f.eks. helsevesenet og 
varehandelen.

YS’ forslag om sekstimersdag for småbarnsforeldre forut-
setter at:

•	kontantstøtten fjernes
•	småbarnsforeldre får lønnskompensasjon fra staten der-
som både mor og far går ned til seks timers arbeidsdag 
i en begrenset periode

•	begge går tilbake til full stilling etterpå.
YS er tilhenger av arbeidslinja: Flest mulig skal kunne jobbe 

mest mulig og lengst mulig.
Dersom tiltak for småbarnsforeldre får som konsekvens at 

kvinner jobber deltid resten av livet, er dette selvfølgelig ikke 
i tråd med arbeidslinja. Men vi mener altså at det må være 
mulig å finne løsninger som ivaretar begge hensyn.  

Tekst:   Hege Herø
 Fagansvarlig likestillingspolitikk
 YS

Foto: Colourbox
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Vi har selvfølgelig MappaMi på nett, hvor 
lånerne kan gjøre nesten det samme. Litt 
vanskelig å låne bøker via MappaMi siden 
vi ikke har en hjemkjøringstjeneste, men de 
kan i hvert fall bestille bøkene slik at de er 
klare når de kommer innom!

Lånere har spøkefullt spurt meg om 
hva de egentlig skal med bibliotekaren, 
når vi nå har lagt så mye til rette for at de 
skal kunne ordne alt selv. Spøkefullt, men 
i større eller mindre grad av alvor likevel. 
Uansett hvor spøkefullt det er ment svarer 
jeg likevel alvorlig på det. 

Selvfølgelig har dere behov for oss! 
Hvem ellers er det som er oppdatert på 
den nyeste litteraturen? Hvem ellers er 
det som har kompetansen som trengs for 
å lete gjennom jungelen av informasjon 
som finnes på nettet? For det er en jungel 
der ute, en jungel man må hogge seg 
gjennom for å finne den riktige informa-
sjonen. Vi vet at nettet er fullt av ubrukelig 
søppel, søppel gjemt under merkelappen 
fakta eller informasjon, men kun består av 
ubekreftede rykter uten kildehenvisninger. 
Vi vet hvilke spill vi kan anbefale siden vi 
selvfølgelig har spilt eller lest oss opp på 
det området. Det samme gjelder de andre 
mediene vi har på biblioteket. Ting låneren 
kanskje ikke har tid til å finne ut selv, og 

Trenger vi dere nå da?

ikke bør heller. For vi er jo der!  
Jeg er en stor fan av å gjøre biblioteket 

automatisert på mange av områdene, det 
frigjør jo oss så vi kan gjøre det vi kan 
best. Nemlig å hjelpe låneren. Hjelpe til 
med å finne den rette boken, finne den 
riktige informasjonen han eller hun er ute 
etter. Og i mange tilfeller, rett og slett gi 
oss tiden til å snakke med låneren. Man 
skal ikke kimse av hvor viktig den delen 
av jobben er. Å snakke med lånerne kan 
gjøre noe så enkelt som å lyse opp dagen 
for en annen person, eller det kan gi oss 
den informasjonen vi trenger for å hjelpe 
dem på best mulig måte.

Dommedagsprofetene har talt om 
bibliotekets nedgang og fall lenge. Er 
det ikke den ene grunnen, så er det den 
andre. Nå er det jo e-bøkene og den digi-
tale verdens innmarsj som er den store 
fienden. På noen virker det som at vi snart 
kan låse dørene på vårt fysiske bibliotek, 
siden alt vil være på nettet uansett. Selv 
har jeg alltid syntes det høres litt rart ut. 
Fordi bøker kan komme ut på et annet 
medium enn papir så vil folk plutselig 
legge fra seg alt av papir, rituelt brenne 
det opp og snu ryggen til den rykende 
askehaugen? Okay, akkurat det hører 
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kanskje hjemme i en Monty Python-sketsj, 
men dere skjønner poenget mitt.

Hvis e-bøker, og et velfungerende sys-
tem, var på plass i våre bibliotek i morgen, 
hadde det ikke vært flere som ønsket å låne 
en fysisk bok? De kommer til å leve side om 
side lenge, og uansett så forsvinner jo ikke 
behovet for oss! Folk vil fortsatt ha behov 
for en bibliotekar til å hjelpe dem med å 
finne riktig bok, uansett om den er av papir 
eller 010001101 (binærkode). Mennesker 
vil fortsatt ha behov for å snakke med et 
annet menneske når de vil ha hjelp, selv 
de som er oppvokst med internett liker å 
snakke med ekte mennesker. Bibliotekloka-
let vil bestå, det er i hvert fall det jeg tror. 
Men hva vi gjør med biblioteklokalet, det vil 
endres. Akkurat sånn som andre arbeids-
plasser i landet. Vi må bare begynne å se 
etter mulighetene, ikke bare problemene. 
Kanskje vi til og med kan holde følge med 
utviklingen hvis vi tenker sånn? Så slipper 
vi å henge tre skritt etter og febrilsk prøve 
å ta utviklingen igjen? 

[ BIBLIOTEKARFRAMTID ]

Vår spaltist Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
er utdannet bibliotekar fra 2008 og  
jobber ved Horten bibliotek.

Jeg har tenkt en del på teknologi og den digitale verden i det siste. På mitt bibliotek 
har vi RFID-brikker i alt av materiale, sånn at lånerne våre kan benytte seg av automa-
tene våre. På disse automatene kan de låne, levere og fornye lånene sine, helt alene. 
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Norsk seniorpolitisk barometer 10 år

Folk vil jobbe 3,4 år lengre 
i dag enn for 10 år siden
Det har vært en dramatisk endring i når arbeidstakerne ønsker å gå av med 
pensjon. På 10 år har ønsket pensjoneringsalder økt med 3,4 år - fra 61,0 år 
i 2003 til 64,4 år i 2012.

Dette er et sterkt signal om at folk 
ønsker å delta i arbeidslivet lengre enn 
før. Undersøkelsen viser også at synet på 
seniorer i arbeidslivet har blitt klart mer 
positivt siden Seniorpolitisk barometer ble 
lagt frem første gang i 2003, sier direktør 
Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Vil fortsette i jobb
Over halvparten av arbeidstakerne sier 

nå at de kan tenke seg å fortsette i jobb 
etter at de har fått rett til pensjon. I 2003 
var det bare 35 prosent som ønsket det. 
På spørsmål om hva arbeidstakerne vil 
gjøre etter at de tar ut sin pensjon, svarer 
11 prosent at de vil jobbe fulltid, mens 
hele 58 prosent sier de vil jobbe deltid. 
Bare 21 prosent vil slutte helt.

- God seniorpolitikk dreier seg om store 
penger. Samfunnet og arbeidsgiverne 
trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig 
som seniorene selv får realisert seg i 
arbeidslivet. Dette er en vinn-vinn situa-
sjon som alle tjener på. Ved å forlenge 
yrkesaktiviteten med 6 måneder, som er 
delmål 3 i IA-avtalen, kan det årlig utløses 
mange tusen årsverk og 9-11 milliarder kr 
i verdiskaping, sier Østerud.

Nye arbeidsoppgaver
Senter for seniorpolitikk er svært for-

nøyd med den positive utviklingen siden 
2003. Ikke bare vil seniorene jobbe 
lenger, arbeidsgiverne ønsker å beholde 
seniorene i jobb lenger. 87 prosent 
av lederne mener det er en fordel for 
bedriften/virksomeheten at folk jobber 
helt frem til normal pensjonsalder. Både 
arbeidstakere og arbeidsgivere mener det 
er en klar økning i seniorers muligheter 

Tekst:  Erling Bergan
           Redaktør

for å få nye arbeidsoppgaver, og andelen 
eldre arbeidstakere som opplever at de 
ikke får lære nye ting har gått ned fra 28 
til 16 prosent.

Norsk seniorpolitisk barometer viser 
potensialet som ligger i seniorarbeidskraf-
ten, og det lover godt for morgendagens 
arbeidsliv, sier Østerud.

Seniorrådgiver Åsmund Lunde i Senter 
for seniorpolitikk mener at én av overras-

kelsene i barometerets historie, er synet 
på når noen oppfattes som eldre.

- I 2003 oppfattet ledere ansatte som 
eldre ved fylte 52 år, mens det nå i 2012 
er ved 55,8 år. Yrkesaktive så for ti år 
siden på seg selv som eldre ved fylte 55 
år, mens de nå oppgir 57,9 år. De eldre 
blir eldre, sier han. - Det skjer noe med 
holdningene både til eldre arbeidstakere 
og hos de eldre selv.  

Om undersøkelsen:
Ipsos MMI har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført under-

søkelsen ”Norsk seniorpolitisk barometer 2012” for å kartlegge holdninger 
til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Undersøkelsen er gjennomført på 
samme tidspunkt og med samme opplegg årlig siden 2003. Undersøkelsen 
ble gjennomført i august 2012 per telefon blant 1000 yrkesaktive personer 
over 15 år og 750 ledere.  

De eldre blir eldre: - Det har vært en positiv utvikling i holdningene både til eldre arbeidstakere 
og hos den enkelte senior, sier seniorrådgiver Åsmund Lunde og direktør Kari Østerud i Senter for 
seniorpolitikk i forbindelse med at de la fram sitt seniorpolitiske barometer for tiende år  på rad. 
(Foto: TH)

[ ARBEIDSLIV ]
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BF-sekretariatet svarer

Studiepermisjon
SPØRSMÅL:

Jeg har vært ansatt i 100 % som 
bibliotekar i et kommunalt bibliotek 
i over 10 år. Nå ønsker jeg å ta 
mastergrad på deltid, og kunne 
tenke meg å jobbe 50 % i noen 
år mens jeg studerer ved siden av. 

Har jeg rett til å få slik delvis 
permisjon? Har jeg rett til å få per-
misjon med lønn? Og kan arbeids-
giver pålegge meg bindingstid etter 
permisjonen?

SVAR:
Du har etter arbeidsmiljølovens § 

12-11, rett til hel eller delvis permi-
sjon i inntil 3 år. Utdanningen må 
være yrkesrelatert, og det må ikke 
være til hinder for arbeidsgivers 
forsvarlige planlegging av drift og 
personaldisponeringer. Du har ikke 
krav på lønn.

Dersom du og arbeidsgiver kom-
mer til enighet om at utdanningen 
er nødvendig for å heve kunnskaps-
nivå samt styrke kompetanse for 

å utføre pålagte arbeidsoppgaver, 
skal det gis permisjon med lønn. 
Bindingstid på maks. to år, kan 
avtales med den enkelte når det 
ytes vesentlig økonomisk støtte ved 
opplæring.  (Hovedtariffavtalen for 
KS § 14. punkt 2 og 3)

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell 

Rådgiver i BF
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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
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Axiell Danmark A/S
Stamholmen 157, 4. sal · 2650 · Hvidovre 

tlf. +45  6122  0105
www.axiell.no · carsten.scheel@axiell.com

løsninger fra BibliothecaRFID

Vinn en 
RFID teknologi  

• Selvbetjeningsautomater
• Alarmportaler
• Bokvogn
• Hylleleser
• Selvbetjening innleveringsenhet
• Skrankestasjon
• Konverteringsstasjon
• Brikker
• Sorteringsanlegg

Som en ledende leverandør av totalløsninger til bibliotekmarkedet, er 
vi stolte av å ha installert godt over 10 000 RFID-, EM- og strekkode-
systemer til mer enn 4000 bibliotek over hele verden. 

Våre produkter sikrer biblioteket en moderne,  
utviklingsorientert – og flott løsning.

      Bokvogn smartserve trolley™ 200 Selvbetjeningsautomat smartserve™ 460            Alarmportal smartgate™ 400 

 Se mer på www.rfid-brukergruppe.no

iPad

RFID-annonce_Bibliotekaren.indd   1 10/19/2012   11:00:15 AM
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Hvordan twitring funker for meg
Kommentar:  Erling Bergan
       Redaktør

Så har det vært biblioteklederkon-
feranse igjen. Skulle gjerne vært der, 
som journalistisk flue på veggen. Har 
dessverre sjelden hatt anledning til det, 
heller ikke i år. 

Og akkurat i år da, når Morgenbladet 
nettopp har hengt ut nasjonalbiblioteka-
rens lederstil. Når flere bibliotekledere 
nettopp har vært ute med krass kritikk 
av NB på postlista. Da skulle nasjonal-
bibliotekar Vigdis Moe Skarstein selv 
foredra under tittelen ”Nasjonale stra-
tegier og satsinger”. En anledning for 
henne til å forklare sitt ståsted, forklare 
hva de gjør, og imøtegå de som gir bi-
bliotekutviklingsarbeidet og lederstilen 
i NB så hatten passer. 

Noen påstår at nasjonalbiblioteka-
ren, som politikere, holder nesten det 
samme foredraget samme hvor hun er. 
Så forventningene kunne kanskje skrus 
noen hakk ned. Men dette var tross 
alt en anledning til å vise seg fram og 
argumentere godt i motvind. 

Nå er det neppe en generell tillitsbrist 
mellom Nasjonalbiblioteket og biblio-
tekarene i kongeriket. Det dreier seg 
i hovedsak om hvordan NB håndterer 
porteføljen ”bibliotekutvikling” som de 
overtok da ABM ble nedlagt for to år 
siden. Marit Andersen Somby skriver 
tydelig og godt om dette på Bibliotek-
forum.no. Hun sier blant annet: ”Det er 
ingen tvil om at Nasjonalbibliotekets 
ansatte utvikler og bidrar faglig sterkt 
inn i bransjen, det jeg savner er en 
større forståelse og interesse fra NBs 
utviklingsavdeling for hva vi som jobber 
«der ute» etterspør. Sagt i klartekst: Alt 
NB gjør er vel og bra, det er det NB ikke 
gjør som er problemet.” Jeg tror hun 
representerer en utbredt oppfatning. Og 
NB ber om trøbbel om de ikke kommer 
ut med en annen form for dialog med 
bransjen. 

Jeg venta derfor spent på konferansedel-
takernes twitring fra Skarsteins foredrag 
på biblioteklederkonferansen. Når man 
ikke er til stede selv, kan vel twitterstrøm-
men være en ikke helt ille erstatning, 
tenkte jeg. Så da jeg fikk hekta meg på 
riktig hashtag, var jeg forsøksvis mentalt til 
stede i biblioteklederkonferansen i Asker. 

Takk til dere som tar dere bryet med å 
twitre! Noen av dere er også profilerte kriti-
kere av NB. Det gjorde ikke forventningene 
til twitringa mindre. Forventninger som jeg 
dessverre måtte skru ned underveis. Men 
noen dager seinere lurer jeg på om ikke 
problemet mitt kan være feil forventninger, 
heller enn for høye forventninger.

Jeg mener å være en ganske habil leser. 
Jeg mener også å kunne skrive greit nok 
– både kort og langt. Men noen ”Twitter-
native” må jeg innrømme at jeg aldri har 
vært. Jeg har prøvd å tilvenne meg mikro-
bloggernes verden noen ganger. Men det 
har bare delvis lykkes. Enten er innholdet 
for likegyldig for meg. Eller så opplever jeg 
at man forsøker å si noe meningsfylt på så 
liten plass at meningen blir borte. Eller så 
er det kvikke formuleringer som har for-
rang framfor innholdet. Det er slik jeg leser 
en del twitter-meldinger, og det er slik jeg 
ofte synes mine egne twittermeldinger 
kommer ut også, de få jeg sender. Føler 
meg noen ganger som en hjelpeløs fjortis, 
eller som en venstreback på landslaget i 
fotball liksom … 

Men tilbake til biblioteklederkonferan-
sen. Sittende på avstand ga twitringa meg 
svært lite. Det ble stikkord uten sammen-
heng. Jeg ble kanskje litt mer kjent med 
hva den enkelte twitrer selv er opptatt 
av, hva vedkommende fester seg ved i et 
foredrag. Men selve foredragene føltes 
like fjerne. Hvordan de som snakket reson-
nerte, hva de la vekt på, var det egentlig 
ikke mulig å forstå ut fra twitterstrømmen.  

Under nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 
Skarsteins innlegg kunne det også være 
uklart om strømmen refererte Skarsteins 

ytringer, twitrerens egne motforestillinger 
til Skarsteins ytringer, eller tanker man 
måtte gjøre seg i sakens anledning. 

Ett eksempel på en slik twittermelding: 
”Prosjektsøknader til NB, mest pro-
sjektsøknader til ny formidling. Og det er 
hjartebarnet mitt! Aggressiv formidling!” 
Det ligger kimer til noe som kan diskuteres 
her. Og ”aggressiv formidling” er jo en 
flott og triggende spissformulering. Men 
når det er uklart hvem – Skarstein eller 
twitreren – som kategoriserer de fleste 
prosjektsøknader i kategorien formidling, 
hvem – Skarstein eller twitreren – som er 
mor til hjertebarnet, og hvem – Skarstein 
eller twitreren – som står bak parolen 
”Aggresiv formidling!”, så hadde denne 
kommunikasjonskanalen et problem med 
å fungere godt for meg i denne sam-
menhengen.   

Eller et annet eksempel på en twitter-
melding, under et annet foredrag på den 
samme konferansen: ”Påfallende at en 
ikke drøfter mangfoldet av institusjoner 
når en legger opp til en nasjonal helhetlig 
bibliotekpolitikk.” Er det foredragsholde-
ren som sier dette, eller er det twitreren 
selv som synes dette er påfallende?

En hver kommunikasjonsarena har sitt 
særpreg, sine muligheter og begrens-
ninger. Twitter preges av sin fabelaktige 
åpenhet og tilgjengelighet, samtidig 
som hver melding må lukkes inn i 140 
tegn, eventuelt inneholdende en lenke 
til noe mer. Å være kritisk til Twitter for 
ikke å kunne formidle resonnement, kan 
derfor bli feil. Det ligger i sakens natur at 
den ikke kan det. Men samtidig blir det 
feil å bruke Twitter som om dette faktisk 
er mulig. Og det er der min skepsis til 
twitring fra biblioteklederkonferansen 
slår inn. For innledere legger som regel 
fram ting på en bredere måte enn por-
sjoner på 140 tegn kan formidle. 

Skulle jeg vært min egen kritiker nå, 
ville jeg sagt: Ja men så les twitringen 
på en annen måte, da vel! Les det som 

[ KOMMUNIKASJON ]
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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

[ KOMMUNIKASJON ]

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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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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løsrevne biter av resonnementene til 
både foredragsholdere og tilhørere, les 
det som småporsjoner der du kanskje 
får tak i en tråd du har lyst til å nøste 
videre på. Ikke tro du får noen helhet 
av en konferanse, selv om 20-30 del-
takere twitrer kontinuerlig derfra! Men 
la deg friste og assosiere, merk deg for 
eksempel biblioteket i Birmingham, som 
flere twitrere nevnte og som de åpen-
bart fant spennende. Smak på sveisne 
formuleringer som ”Fra lagring i fjellet til 
lagring i skyen”. Om twitter-meldingen 
”Ledelse handler om hvorfor vi gjør 
ting, ikke så mye om hvordan” ikke sier 
deg noe, så hopp over den! Det samme 
med ”Ta beslutninger - men tør også å 
gjøre om på beslutninger”. La deg heller 
bli nysgjerrig av tweeten ”Biblioteket i 
Molde angrer på at de ikke prioriterte 
flere stille studieplasser, folkebiblioteket 
som læringsarena”, og be Evy Sisilie 
Bergum si mer om dette neste gang du 
er i jazzbyen!

Det er mange måter å lese på. Det er 
mange måter å skrive på. Jeg konkluderer 
foreløpig med at twitring fra konferanser 
kan brukes til inspirasjon og tips, men ikke 
til å forstå hva som ble sagt. I hvert fall ikke 
på en måte som yter foredragsholdere 
rettferdighet.

En fersk undersøkelse av MMI, gjen-
gitt i Aftenposten 29. oktober, viser at 
kjendisspotting er blant de viktigste 
aktivitetene for Twitter-brukere. Og en 
forsker i sosiale medier ved SINTEF 
synes det er interessant å få materiale 
som langt på vei avkrefter myten om 
Twitter som en arena der det hovedsa-
kelig er kultureliten som bedriver intel-
lektuell debatt seg imellom. Rekordene 

i twitterbruk på verdensbasis settes da 
også under store idrettsarrangement. 
Og da Michael Jackson døde i 2009 
krasjet Twitter-servere under trykket av 
folk som pludret sin fortvilelse. 

Til slutt tilbake til biblioteklederkon-
feransen og min forventning om å la 
Twitter gi meg et inntrykk av hvordan 
nasjonalbibliotekaren taklet denne 
anledningen til å imøtegå kritikken. 
Det funka altså ikke. Simultanrefere-
ring i telegramstil er definitivt en egen 
sjanger. 

Som minner meg om de første linjene 
i Torgeir Rebolledo Pedersens dikt ”Evo-
lusjonens røst”:

De er knape tidr 
De er nsten ikk vokler ign i sprkt 
De tk for my tid å les  

Nærmest en twitter-melding forut for 
sin tid, det der.  
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Den idylliske hagen til hotelletLunsj ved havetGreske påskeseremonier

Medlemstilbud - Påsketur til Lesvos
Bli med vår erfarne reiseleder fra 30. april - 10. mai til øya Lesvos i Hellas for å oppleve den ekte greske 
påsken! En spennende gresk øy med 11 millioner oliventrær og store skoger hvor det skjuler seg 
gamle templer og kirker. På Lesvos er ikke turismen hovednæringen – de har lenge hatt olivenolje 
som sikker inntektskilde – derfor �nner du her det autentiske greske livet hvor gamle tradisjoner, mat 
og kunst fremdeles er å �nne.

Hotellet

Votsala hotel med sin idylliske beliggenhet rett ved havet er vel 
verdt å oppleve. Vertskapet skaper en atmosfære som gjør at 
gjestene kommer igjen og igjen. Den �otte frokosten serveres i 
hagen med klassisk musikk i bakgrunnen og med utsikt til havet 
og Tyrkia på andre siden.

Rommene er utstyr med enkelt kjøkkenutstyr så det ligger til 
rette for å kjøpe litt brød, frukt, vin etc. til enkel lunch på altanen.

Pakker og priser

- Fly t/r Gardermoen - Mytilini
- Transport t/r �yplass
- Velkomstmiddag ved ankomst
- Hotellovernatting i dobbeltrom 10 netter
- Halvpensjon
- Alle påskeaktiviteter 2. til 5. mai
- Stor gresk avskjedsmiddag med drikke
- Erfaren norsk reiseleder som er med hele veien

Tilbud BF-medlemmer: 10 690,- per pers (Ikke medl.: 11 290,-)

Begrenset antall plasser!

Den greske påsken

"Paska" som de sier på gresk, er den helligste og mest feirede 
høytid i Hellas. Den feires som vår jul, nyttårsaften og 17. mai, - 
alt på en gang! Det er en gigantisk folkefest og en stor opple-
velse, enten man er religiøs eller ikke.

Program under reisen

Vi legger opp til et innholdsrikt program, men også tid til å 
utforske på egenhånd eller å slappe av ved hotellet. Påskeakti-
vitetene inkluderer ulike greske seremonier, grilling av hele 
lam, festmiddager, besøk i gamle kirker og landsbyer, fyrver-
keri, rusling i olivenlundene, med mer.

Komplett program �nner du på www.activetours.no.

Kveldsstemning i Mytilini havn

Mer informasjon og bestilling

Besøk våre hjemmesider eller ta kontakt på e-post eller telefon 
for mer informasjon og reservering av plass. Vi ser fram til å høre 
fra deg!
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VADSØ KOMMUNE

Vadsø kommune har ledig stilling som biblioteksjef ved Vadsø bibliotek. 
Biblioteket består av hovedbibliotek, Vestre Jakobselv fi lial, avd for Bibliotektjenesten     
Vadsø fengsel og Krampenes utlånsstasjon. Antall årsverk: 7,053. Biblioteket er samlokalisert    
med Finnmark fylkesbibliotek i et fl ott og moderne bibliotekbygg.  
Vi ønsker en biblioteksjef som 
• har gode samarbeidsevner • er kreativ og resultatorientert        
•  er løsningsorientert • er serviceinnstilt

Arbeidsoppgaver:           
Administrativt og faglig ansvar for drift og utvikling av kommunens bibliotektjeneste. 
Vi tilbyr:             
• Godt arbeidsmiljø • Interessante arbeidsoppgaver • Dekning av fl ytteutgifter i h.h.t reglement    
• God pensjonsordning og forsikringsordning • Lønn etter avtale. • Gjennom ordningen med tiltakssonen   
kan du få årlig nedskriving av studielån, lavere personskatt og høyere barnetrygd. Nedskriving av   
studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år. Beregninger har vist at virkemidlene samlet kan    
utgjøre inntil kr. 100.000,- på årsbasis for en familie på fi re.  
For mer informasjon, kontakt kommunalsjef KUO Kurt Schjølberg,       
tlf. 78 94 23 51 / mob 454 04 980, e-post: kurt.schjolberg@vadso.kommune.no.
For fullstendig utlysningstekst, se www.vadso.kommune.no, ledige stillinger.
Søknadsfrist: 23.11.12. Merk søknaden med Stilling 11/12.

VADSØ KOMMUNE
Postboks 614, 9811 VADSØ Telefon 78 94 23 00. Telefaks 78 94 23 09
postmottak@vadso.kommune.no www.vadso.kommune.no

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn.  
Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehage- 
dekning, gode skoler, attraktive boligfelt, fl yplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. 
Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet. 

Fylkesbiblioteksjef
Telemarksbiblioteket er en interkommunal virksomhet 
som eies av Telemark fylkeskommune og Nome 
kommune, og er lokalisert på Ulefoss.

Vil du jobbe i et spesielt og utfordrende bibliotek- og 
kultur-miljø, se og oppleve noe av Telemarks historie 
og utvikling, da kan dette være jobben for DEG.

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknads-
system finner du på www.telemark.no.

Du kan lese mer om virksomheten på 
www.tm.fylkesbibl.no. 

Søknadsfrist: mandag 19. november 2012

Henvendelse:
Fylkesbiblioteksjef Lillian Nilssen, tlf.: 35 94 89 20 
eller 
styreleder Jørund Ruud, tlf.: 35 91 73 98, 
mobil 909 13 996

TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

HOVEDBIBLIOTEKAR

Se full utlysning på www.nupi.no                Søknadsfrist 15.11.12
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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
Fylkesbiblioteket 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
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Postnr.                 Poststed
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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

Du kan melde deg inn i Bibliotekar-
forbundet på nett. Både som student og 
ferdig utdanna bibliotekar kan du fylle inn 
skjema på våre nettsider og klikke Send-
knappen. Så er du registrert som medlem. 
Ferdig utdanna bibliotekarer må sende 

Innmelding på nett:
www.bibforb.no

dokumentasjon på bibliotekarutdanning  
som vedlegg. 

Trenger du hjelp med innmelding på 
nett, tar du kontakt med Petter Bruce i 
BF-sekretariatet tlf 48 02 09 00 eller 
bf@bibforb.no. 

 



Sitatet

”Det blir stadig tydeligere hvor håp-
løst akterutseilte bibliotekene er i den 
digitale tidsalderen. Det arbeides hardt 
for å få på plass en avtale om utlån 
av e-bøker, som Klassekampen skriver 
om i dag. Men det er umulig å finne 
en god løsning på dette problemet,”

Kulturredaktør Kristian Meisingset i 
Minervanett.no, i artikkelen ”Biblio-
tekene står for fall” 17. oktober. 

26. oktober skrev redaktøren av Bok og 
bibliotek et innlegg på postlista under tittelen 
”Morgenbladet og Nasjonalbiblioteket - runde 
2”. Anledningen var at Morgenbladet for andre 
uke på rad hadde oppslag med skarp kritikk av 
Nasjonalbiblioteket. Første artikkel brakte ano-
nym kritikk av lederstilen til nasjonalbibliotekar 
Vigdis Moe Skarstein.  Den førte til en god del 
innlegg på postlista, innlegg  som supplerte 
kritikken av NB ved å vise til at de sviktet også 
på andre områder. Ikke minst på satsinga på 
bibliotekutvikling. Og Morgenbladets andre 
artikkel fulgte opp dette, ved å sitere kritikk mot 
NB fra flere bibliotekarer.

Samme morgen som Morgenbladets andre 
artikkel står på trykk, skriver altså redaktør 
Odd Letnes sitt innlegg. Han slutter seg ikke til 
kritikken mot NB. Tvert om, han er kritisk til all 
misnøyen som retter seg mot NB.  ”Uansett hva 
Nasjonalbiblioteket gjør, blir det utsatt for kritikk. 
Det sterkeste argumentet ser ut til å handle om 
at Nasjonalbiblioteket meler sin egen kake og 
ikke ser folkebibliotekenes behov.”, skriver han 
blant annet. Og: ”Jeg synes ropet på staten er 
underlig, og jeg kan ikke dy meg for å spørre: 
Er det virkelig uenighet i biblioteksektoren om 
at bibliotekutvikling må skje lokalt?” Og: ”Jeg 
tror den pågående debatten er preget av en 
håndfull personer som har et horn i siden til 
Nasjonalbiblioteket.”

Som eksemplene viser, her er det påstander 
man kan være enig eller uenig i. Han ønsket 
nok å provosere for å plassere seg sentralt i 
debatten. Greit nok. Men her er det også vik-
tige poeng om hvor mye vår bibliotekpolitikk 
skal rette seg mot sentrale myndigheter og 
politikere, sammenlignet med vekten vi legger 
på lokale myndigheter og politikere. Og han 
etterlyser mer konkret kritikk.

Debatten går med en rekke gode innlegg 
utover denne fredagen. Seint på kvelden kom-
mer imidlertid Frode Bakken med et innlegg 
som kvalifiserer til rødt kort. For innlegget var 
et lite tiltalende eksempel på en som tar man-

Bakkens brønnpissing
nen i stedet for ballen. ”Det er ikke irrelevant å 
peke på at Bok og bibliotek er 100 % avhen-
gig av støtte fra NB for å kunne drive videre”, 
skriver Bakken, som mener at Letnes har blitt 
”en spydodd i kampen for nasjonalbiblioteka-
rens og NBs renomme”. For Bakken er dette 
”betraktninger om objektive forhold som i en 
annen sammenheng er nedfelt i regelverket 
knyttet til habilitet”. Og han påstår at ”alle på 
biblioteknorge-lista bør være klar over at BoBs 
redaktør ikke er fri og frank men er avhengig 
av pengestøtte fra NB.” 

Det er over femti år siden Sigbjørn Hølme-
bakk lærte nordmenn at denne debatteknikken 
kalles brønnpissing. Og det lukter like vondt i 
dag, når Bakken forsøker å stemple Letnes som 
kjøpt og betalt. 

Odd Letnes er en dyktig redaktør som det 
aldri har vært grunn til å tvile på integriteten til. 
Heller ikke nå. Debatten om Nasjonalbiblioteket 
må kunne føres uten at deltakerne skal måtte 
risikere slike etterslengere. 

Det er ingen nyhet at ABM Media, som utgir 
Bok og bibliotek, mottar 1,5 millioner kroner 
årlig til bladet. Og det er riktig at det er Nasjo-
nalbiblioteket som bevilger disse pengene nå, 
etter at ABM-utvikling ble nedlagt. En eventuell 
debatt om denne bevilgningen har overhode 
ikke noe å gjøre i en debatt om Skarsteins leder-
stil eller NBs manglende satsing på bibliotekut-
vikling.  Og skulle Letnes være inhabil i debatter 
om NB, måtte også NBF være det, med sin om 
lag kvarte million årlig støtte fra samme kilde. 
Men det er selvfølgelig meningsløst. 

Åpenhet om økonomiske forhold er en ting. 
Inhabilitet er noe annet. Og brønnpissing er noe 
helt for seg selv. 
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Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo
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