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Lederen har ordet
I løpet av de siste par månedene har 

nyhetene om ebokutlån i folkebibliote-
kene kommet som perler på en snor. Rett 
før jul kom nyheten om at kulturfondets 
prøveavtale om utlån av ebøker på bi-
bliotekene ikke ville bli forlenget. Til stor 
skuffelse, naturligvis, for de bibliotekene 
som sto i startgropa, klare for å starte 
forsøk som en del av denne ordningen. 
Flere bibliotek måtte avslutte prosjektet 
allerede før det hadde kommet i gang. 
I midten av januar kom nyheten om 
NBFs brudd med Forleggerforeningen 
i samtalene om utlånsordninger for e-
bøker i bibliotek. Det var forlagenes krav 
om at bare enkeltbibliotek skulle kunne 
kjøpe inn og låne ut e-bøker som satte 
en stopper for disse samtalene. «Vi kan 
ikke akseptere at Forleggerforeningen 
vil stoppe utviklingen av biblioteksam-
arbeid innenfor det digitale området», 
sa NBF-leder Ingeborg Rygh Hjorthen 
i pressemeldingen fra NBF den 16. 
januar. Ikke lenge etter kom meldingen 
fra storbybibliotekene (Deichmanske 
bibliotek, Bergen offentlige bibliotek, 
Stavanger bibliotek - Sølvberget, Trond-
heim folkebibliotek og Kristiansand 

folkebibliotek) der de lanserer et initiativ 
og uttaler ønske om å være lokomotiv i 
utviklingen av e-bokutlån i bibliotekene, 
og starter opp med forsøk på området. 

Og så: Rett før dette nummer av Bi-
bliotekaren går i trykken, kommer mel-
dingen om at Kulturrådets prøveavtale 
om utlån av e-bøker på bibliotekene 
allikevel kan komme til å bli forlenget! 
I en ganske knapp pressemelding sier 
Kulturrådets konstituerte seksjonssjef, 
Arne Vestbø, at «begge parter har vært 
fornøyde med å gi og ta», men vil for 
øvrig ikke gå nærmere inn på det kon-
krete som ligger i forslaget til forlenget 
prøveavtale. 

Fra dag til dag
Det kan se ut som om terrenget for-

andrer seg fra dag til dag i dette land-
skapet, og for utålmodige bibliotekarer 
mange steder i landet vil jeg tro det er 
en utfordring å holde motivasjonen på 
topp og strategiene varme.  Ønsket om 
en gjennomarbeidet utlånsmodell, en 
gjennomtenkt felles strategi og en klar 
kokebok for innføring av e-bokutlån i 
bibliotek ser ut til å forbli en fjern, uopp-

nåelig drøm. Vi befinner oss tydeligvis 
i eksperimentenes tid når det gjelder 
e-bøker i folkebibliotek. Og slik må 
det kanskje være. Man skulle allikevel 
kunne ønske seg noe klarere ramme-
betingelser enn de som foreligger og 
som endres fra dag til dag. Ett og annet 
politisk styringssignal ville vel heller 
ikke vært helt uvelkomment. Når det 
er sagt er det sannsynligvis slik at den 
perfekte, fremtidsrettede løsningen ikke 
kan skapes på papiret, men må skapes 
gjennom utviklingsarbeid i bibliotekene. 
Det er derfor grunn til å applaudere de 
forsøkene som arbeides med i denne 
sammenhengen. 

Kulturpolitiske og demokratiske 
prinsipper

Jeg er allikevel av og til en smule 
bekymret. Jeg er bekymret for at dår-
lige løsninger skal bli valgt, simpelthen 
fordi de er MULIGE. At man skal kaste 
viktige kulturpolitiske og demokratiske 
prinsipper over bord i sin iver etter å få 
testet e-bokutlånet. Jeg håper derfor at 
storbybibliotekene gjennom sin lokomo-
tiv-virksomhet kan drive frem løsninger 
som bringer e-bokutlån nærmere for 
alle bibliotek, ikke bare for de største og 
mest pengesterke aktørene i vår sektor. 

Etter min mening fortjener NBF ros for 
at de brøt ut av samtalene med Forleg-
gerforeningen. På denne måten mar-
kerte man et viktig prinsipp, et prinsipp 
man ikke er villig til å gå på akkord med. 

Taust kulturdepartement
Fraværet av kulturpolitiske føringer i 

spørsmålet om utlån av e-bøker er påta-
kelig. Kulturdepartementet er øredøvende 
tause i denne saken og har vært det 
lenge. I slutten av oktober i fjor rettet 

Jeg er bekymret for at dårlige løsnin-
ger skal bli valgt, simpelthen fordi de 
er MULIGE. At man skal kaste viktige 
kulturpolitiske og demokratiske prinsip-
per over bord i sin iver etter å få testet 
e-bokutlånet. ”

”
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BF gjennom mediene en ganske 
klar oppfordring til kulturministeren 
om at hun måtte på banen i denne 
saken. Oppfordringen ble ikke fulgt 
opp. I den tidligere omtalte pres-
semeldingen fra NBF fra 16. januar 
i år, er NBFs leder godt inne på det 
samme sporet når hun ber staten 
og kommunene komme på banen 
i e-bokspørsmålet. Spørsmålet om 
utlånsordning av e-bøker i bibliotek 
rommer nemlig langt mer enn tek-
niske avklaringer og praktiske løs-
ninger. Det dreier seg ikke bare om 
forlagenes behov for å opprettholde 
inntektsgrunnlaget. Det dreier seg 
om helt essensielle kulturpolitiske 
og demokratiske prinsipper.  Bibliote-
kene skal også i framtidens Norge ha 
muligheter til å oppfylle intensjonene 
i Lov om folkebibliotek. Forlagene 
kan ikke få anledning til å diktere 
utlånsordningene alene. 

Monica Deildok
Forbundsleder
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Årsmøter i BFs fylkeslag

OSLO/ AKERSHUS BF
Tid: Onsdag 13. februar kl 17.00
Sted: Observatoriegata 1 B 
(tilbygget bak Nasjonalbiblioteket), Oslo
Nestleder Margunn Haugland kommer 

BUSKERUD BF
Tid: torsdag 14 februar kl 1800
Sted: Papirbredden/Drammensbiblioteket  
Nestleder i BF, Margunn Haugland gir en oppdatert 
gjennomgang av «Rollen som tillitsvalgt».

ØSTFOLD BF
Tid: onsdag 27. februar kl 1700
Sted: Moss bibliotek

VESTFOLD BF
Tid: osdag 27. februar kl 19.00
Sted: Tøsberg og Nøtterøy bibliotek
Nestleder Margunn Haugland kommer 
for å snakke om arbeidstid

TROMS BF
Tid: 7. mars kl 19.00
Sted: Universitetsbiblioteket i Tromsø
Forbundsleder Monica deildok kommer 
for å snakke om «de vanskelige sakene»

NORDLAND BF
Tid: Mandag 12. mars kl 1900
Sted: Narvik bibliotek
Redaktør Erling Bergan kommer 
for å snakke om BFs bibliotekprosjekt i Gaza

Da dette nummeret av Bibliotekaren gikk i trykken, var tid og sted for årsmøter i 
seks av Bibliotekarforbundets femten fylkeslag klarlagt. Medlemmene i alle fylkes-
lag vil få invitasjon til årsmøte i sitt fylkeslag. Se for øvrig BFs nettsider for mer 
informasjon. 
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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
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Univers og kommers

Seriebøkene kommer med 
barnelitteraturen, eller omvendt
Seriebøkenes andel på bokmarkedet for barn og ungdom er økende og utgjør i dag over 
seksti prosent. Når kom serielitteraturen på markedet? Og hvorfor? Hvilke kvalitetsbegre-
per knyttes til serielitteraturen? Dag Larsen, leder ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterut-
danning, diskuterer endringene som skapte den moderne barnelitteraturen og banet vei for 
serienes sterke stilling.

SERIEBØKER

Artikkelen baserer seg på materiale skrevet for utstillingen Serielitteratur, 
som åpnet ved Norsk barnebokinstitutt i januar 2013. Norsk barnebokin-
stitutt har hatt serielitteratur som forskningsprosjekt siden våren 2012. Les 
mer på www.barnebokinstituttet.no eller besøk Norsk barnebokinstitutt i 
Halvbroren, bygget bak Nasjonalbiblioteket, Observatoriegaten 1 i Oslo.

Tekst: 

Dag Larsen, 
Utdanningsleder
Norsk barnebokinstitutt

Dag Larsen er forfatter av bøker for 
både barn og voksne, tidligere leder av 
Son Poesidager og Norske Barne- og Ungdomsbok-
forfattere, og nå utdanningsleder for forfatterutdanningen ved 
Norsk barnebokinstitutt. Blant bøkene Dag Larsen har utgitt 
er Gutten som ville eie snøen, illustrert av Arne Samuelsen. 
Denne ga dem Kulturdepartementets bildebokpris i 1986. 

Det går an å peke på sju viktige endringer som skapte den 
moderne barnelitteraturen. Utviklingen av serielitteraturen er 
parallell med utviklingen av barnelitteraturen. Og endringene 
som skapte barnelitteraturen og dens mange serier, er ikke i 
første omgang litterære, men er knyttet til samfunnsutviklinga. 

Endring 1: 
Den moderne reklamens og 
barnebokas gjennombrudd 

Den moderne barnebokas gjennombrudd kom på 1850-tal-
let, og ikke mange år etter viste seriene seg i bokmarkedet. 
De rettet seg mot nye lesere og særlig mot lesere i byene, og 
hadde ofte de samme slags fortellinger; indianer- og western-
fortellinger, fortellinger om eventyrlige hendelser og ferder til 
sjøs i fremmede land, for ikke å glemme detektivfortellinger. 
Ofte var seriene oversatt fra tysk med et lite knippe forfattere 
bak. Utstyrsmessig lignet seriene på hverandre. Barn var ikke 
tenkt som lesere av heftene, men det hendte at noen av serien 
henvendte seg til ungdom. Generelt kommer en oppmerksom-
het i litteraturen for utgivelser for barn og ungdom omtrent 
samtidig som den moderne reklamen kom tydelig til syne. 

Endring 2: 
Norske folkebibliotek 

Opprettelsen av norske folkebibliotek er knyttet til folkeopp-
lysningstanken og startet på 1850-tallet, og i 1902 ble det 
innført en folkebiblioteksreform. Nordahl Rolfsen kom gjennom 
Centralstyret for de norske folkeskolers barne- og ungdomsbiblio-
teker til å spille en viktig rolle for opprettelse av skolebibliotek 
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i alle landets kommuner, og arbeidet ble støttet av staten gjen-
nom tilskudd til oppkjøp. Centralstyret utarbeidet kataloger, og 
fra 1897 til 1910 øker antall titler i hovedkatalogen fra 170 til 
759. Centralstyret ble i 1914 erstattet av ”Kyrkjedepartemen-
tets rådgivande komité for skoleboksamlingane” (som først 
ble nedlagt så seint i 2002, til applaus fra forfatterne, da var 
tiltaket for lengst gått ut på dato). 

Endring 3: 
Skolereform 

Om gjennombruddet til barneboka kom med en sterkere 
biblioteksektor, var det utbyggingen av den obligatoriske 
skolen som institusjonaliserte gjennombruddet. Satsingen på 
skolebibliotek skapte nye lesergrupper, og det utkom bøker 
for flere og mer sammensatte lesergrupper. Endringen inne-
bar en demokratisering av lesingen, og båndet til skole og 
bibliotek påvirket hvordan bøkene ble skrevet og lest. Det er 
ingen overdrivelse å hevde at denne tilknytningen har vært 
gjeldende helt til i dag. Sammen har bibliotek og skole skapt 
et eget barnebokmarked. Denne tankegangen ble videreført 
over sytti år seinere, med innkjøpsordningen for barne- og 
ungdomslitteratur. Blant endringene i barnelitteraturen 
framstår skolereformen ved århundreskiftet derfor som aller 
viktigst, fordi det innebar at lesing ikke lenger bare var noe 
for overklassen og overklassens barn. De store forlagene 
visste å tilpasse seg de markedsmulighetene som dermed 
åpnet seg. I første omgang ble det oversatt populærlitteratur 
som forlagene frontet, deretter norske utgivelser innenfor 
samme område. 

Endring 4: 
Men Odyssevs og Penelope er ikke døde 

Den voksne dannelsesromanen fra 1800-tallet skaper premis-
sene for mye av hvordan barnelitteraturen ble skrevet seinere. 
Det velkjente odyssé–mønsteret ble tatt i bruk: Helten bryter opp 
hjemmefra for å finne veier for sitt opprør i den store verden, 
og høste så mange erfaringer at det går an å vende hjem igjen 
med større stolthet. Eller halen mellom beina. Men de livsviktige 
reisene artet seg høyst forskjellig for gutter og jenter. Guttene 
skulle gjerne reise inn i det ukjente, ikke ulikt datidas oppdagere 
og helter, og etter mønster av eventyrromanene. Jentenes reise var 
en reise inn i forberedelsene. En vakker dag ville det komme en, 
og forhåpentlig ville han være den rette. Og et hjem ville bli skapt. 

Rollefordelingen skulle vise seg å være veldig slitesterk, og om 
den ikke er der så ettertrykkelig nå, sørger odysseens arketyp for 
å holde liv og leven i barne- og ungdomslitteraturen. Forskjellen 
er at nå er både jenter og gutter utsatt for sirenenes sang. 

Endring 5: 
Lesekulturen Guttebok møter markedskamp 
og bibliotekloven av 1935 

Aschehoug sto for den første markedssatsingen i 1918 med 
sitt ungdomsbibliotek. Serien hadde et klart underholdningspreg 
og var rettet mot større barn/ungdom. De fleste utgivelsene 
var guttebøker, men L.M. Montgomerys Anne fra Birkeli ble en 
viktig utgivelse i seriekonseptet. En større suksess fikk Windju 
Simonsens guttebøker, som startet i 1925. Med sine utgivelser 
skapte forlaget en hel lesekultur blant gutter, der framtidsopti-
misme brøt med datidas kriser og uro. ”Guttene i våre dager er 
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blitt verdensborgere,” skrev forfatteren Emil Herje. På 30-tallet 
starter de store forlagene tolv egne serier, mange med levetid 
etter krigen. Av disse kom Gyldendals utgivelser til å få en sterk 
posisjon i bokmarkedet, med Gyldendals Gode Guttebøker 
(GGG) og Gyldendals Gode Pikebøker (GGP), begge med liv 
helt til 1973. I starten var GG-utgivelsene nesten utelukkende 
oversettelser, og heller ikke oversettelser i originaltapning, 
mange titler var adapterte og forkortede versjoner. Der Windju 
Simonsen satset på norske forfattere, satset Gyldendal på 
oversettelser, sannsynligvis fordi det ble billigere utgivelser for 
forlaget. Kvaliteten kunne være så som så. Noe av bakgrunnen 
for veksten i serier finner vi i to forhold: a) den nye bibliotek-
loven av 1935. Den sørget i første omgang for større innkjøp 
av barnelitteratur til bibliotekene. b) Hjemkjøpet av Gyldendal 
førte til en større og hardere markedskamp forlagene i mellom. 

Serielitteraturen tapte ikke på noen av delene. 

Endring 6: 
Lavere produksjonskostnader og amerikansk massekultur 

Det virkelige oppsvinget for serielitteraturen kom på slutten 
av 40-tallet, med 50-tallet som det store tiåret. Bøkene kunne 
produseres raskere og til lavere priser, særlig hvis opplagene 
ble høye. Samtidig kom også gjennombruddet for den moderne 
underholdningsindustrien med film og tv. Et tydelig eksempel 
finner vi i utgivelsene av den konseptbaserte serien Tidens 
Gullbøker (Tiden Norsk Forlag) fra 1951 – 1963, som er over-
settelser av den amerikanske serien Little Golden Books (830 
titler totalt, ca 100 oversatt til norsk – mange av Alf Prøysen!). 
Svært mange av titlene kom fra Walt Disney-konsernet og var 
adapsjoner av eventyr og fortellinger. Donald Duck ble også 
en svært populær her til lands med gullbøkene. I følge fors-
kningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande, 
så man ikke ned på Disney på 50-tallet, tvert om ble Disney 
sett på som ny og radikal. 

Endring 7: 
Film, tv og fortelling 

Det er umulig å gjøre en noenlunde edruelig vurdering av 
serielitteraturen spesielt og barnelitteraturen generelt, uten å ta 
med film og fjernsyn. Helter som Tarzan er ikke bare et litterært 

fenomen, han er minst like mye en filmfigur. At han er langt fra 
originalen i både serie og film, er en annen sak. Barnelitteratu-
ren gjør bruk av dramaturgiske grep som både ligner og egner 
seg for fortellinger i film og fjernsyn, med anslag, presentasjon, 
utdypning, point of no return, opptrapping av konflikt, klimaks 
og uttoning. Situasjon, karakterer og mål er som oftest like 
klare i barnelitteratur som i film/fjernsyn, uten at det dermed 
kan sies at alle tre er like enkle. Fortellingene og språket kan 
være sammensatt og vanskelig. 

Filmens muligheter, og kanskje særlig fjernsynets muligheter 
for å lage serier, har påvirket barnelitteraturen, men forholdet 
er gjensidig. Harry Potter og Isabella Swan var velkjente bok-
figurer før de ble materialiserte i levende bilder. Kanskje har 
film og tv påvirket fortellertempoet i bøkene, kanskje har det 
filmatiske slått ned i beskrivelser av scener og personer, men 
det er vanskelig å påvise en slik generell tendens i barnelit-
teraturen alene. Snarere er det noe som blitt gjeldende for det 
meste av underholdningslitteraturen. Mange av heltene i spen-
ningsserier for voksne, er like oppskriftsmessige som heltene 
i serier for barn. Endring 7 er derfor gjeldende for alle aldre. 
Film og fjernsyn og seinere digitale fortellinger og spill påvirker 
litteraturen og påvirkes av litteraturen. Alle beiter og gjør seg 
feite på gamle enger: Den narrative grunnstrukturen. Hvis det 
er noen endring, er det heller den kommersielle styrken. Den 
er det virkelig blitt mer av.

Alt fører til et fortellerrom med lav terskel
Det er en tendensforskjell på bøker for barn og ungdom skre-

vet før og etter krigen. Etter krigen begynte hovedpersonene 
i bøkene, enten de er gutter eller jenter, å handle mer og mer 
på egen hånd. Foreldrene ble bakgrunnsfigurer. Guttebøkene 
ble utformet i en handlingspreget tradisjon mens jentebøkene 
har en linje som går helt tilbake til Jane Austen. Guttebøkene 
setter eventyret inn i en realistisk ramme, jentebøkene er mer 
realistiske dannelsesfortellinger. 

Men samtidig setter den amerikanske syndikatlitteraturen et 
tydelig preg på barnelitteraturen med seriebøker om Hardy-
guttene og Nancy Drew. Oppfinneren av begge, syndikatsjef 
Edward Stratemeyer, med et knippe anonyme forfattere bak 
pseudonymene Franklin W. Dixon og Carolyn Keene, kalte 

SERIEBØKER
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seriekonseptene «a first class fraud». Begge spiller på klisjéak-
tige gjenkjennelser i landskap, omgivelser, omstendigheter og 
relasjoner for å kunne etablere et oppskriftsmessig fortellerrom. 
Terskelen inn i dette rommet skal være lav. Det er selve spen-
ningen og det heroiske, og at de som utfører det er unge, som 
teller. Hardyguttene og Nancy Drew opererer i bekymringsløse 
nærrelasjoner, men utenfor dem er den store slemme verden 
som de til stadighet må redde. For en deilig illusjon for et ungt 
menneske – i et hjem så trygt at det gir grunn til bekymring – å 
bli med i en verden utenfor, full av farer og faenskap! Det hviler 
en salgssterk rêverie i en slik forenklet forestillingsverden, der 
helt eller heltinne er uslåelig.

Hardy-gutta ble imidlertid aldri noe annet enn mulige mim-
reobjekter. Det er annerledes med Nancy. Hun er langt mer 
allsidig. Og fordi hun er en tydelig kvinnelig heltinne, er hun i den 
seinere tid installert på feminismens pleiehjem. Litt tunghørt, 
kanskje. Og forskrekket over dystopiene og blodstyrtningene 
i dagens serielitteratur med barn og ungdom, som besøker 
henne og forteller om dataspill, sex og vold og rock’n roll. Eller 
tar hun en tjall på bakrommet og ler?

Og rommet er både ideelt og kommersielt
Kanskje er det slik at historien om serielitteraturen forteller 

om skrivemåter som har lagt en mal for barne- og ungdomslit-
teraturen, en kommersiell lengde- og breddemåler for hvor godt 
den enkelte boka lykkes i å nå ut til et bredt publikum. Kanskje 
legger denne malen føringer for hvordan barne- og ungdomsbø-
ker flest ennå blir skrevet. Jeg forutsetter at alle er med på at en 
underholdende bok ikke pr definisjon er underlødig, men innser 
at den tvert om kan være av beste merke. En barnebok preges 
ofte av stram dramaturgi, et godt forfatterblikk for situasjon og 
hovedpersoner med mål. Er denne føringen – som tydeligvis 
er gitt barnelitteraturen fra seriebøkene opp gjennom – slik at 
den utelukker språklige og litterære utprøvinger og nyvinninger, 
bøker som ikke er «enkelt» skrudd sammen, men som kan leses 
med utbytte av folk i alle aldre? Neppe. 

Strid mellom oppdragelse og kunst eller pedagogikk og un-
derholdning har pågått i barnelitteraturen i flere århundre. Den 
er slett ikke over. Kanskje er det heller slik at denne spenningen 
i seg selv er en motor i litteraturen, og blant litteratene og pe-

dagogene og forfatterne og bibliotekarene premissleverandør i 
en stadig strid om å vinne gunst hos barnelitteraturens fremste 
kjøpergruppe: 

De foresatte.
En viktig hensikt for serielitteraturens forfattere og utgivere er 

både ideell og kommersiell: Hovedpersoner som leserne kjenner 
og vil følge, samt bokas ytre signaler, designet som forteller at 
denne boka inngår i serien, er med på å gjøre oppgaven med 
å finne boka lettere for leseren. Seriens univers gjør det mulig 
å utdype intensjoner og motiver i form, språk og innhold. Det 
er ikke noe nytt at barnelitteraturen har den største avstanden 
mellom forfatter og leser. Serielitteraturen er med på å gjøre 
denne avstanden mindre. Forfatternavnet eller forfatteridenti-
teten kan gå fra å være vesentlig (serier der forfatteren iden-
tifiserer serien) til mindre vesentlig eller helt overflødig. I alle 
tilfeller er det selve serien som veier tyngst, og leseren finner 
lettere fram til serieboka hun eller han vil ha.

Kva? Kvalitet?
Dette korte risset i historie og kjennetegn peker mot pro-

blemstillinger som er kjente, men som på grunn av en stadig 
sterkere massekultur kanskje trenger stadig justering: Er ikke 
svært mye av barne- og ungdomslitteraturen i en eller annen 
forstand underholdningslitteratur? Er det ikke slik at seriene gjør 
det bra i voksenlitteraturen også, fra tunge innslag av Proust 
og Knausgård til en flom av rutinepreget seriekrim i bok og på 
skjerm? Er selve underholdningsbegrepet og populærkulturen 
så differensiert og innvevd i den øvrige kunsten og kulturen at 
begrepet «serie» gir mindre mening? Eller: Hvor skarpt kan skillet 
være mellom børs og katedral i en bokbransje der kommersiali-
seringen er blitt så sterk at den preger alle litterære sjangere? Er 
det i det hele tatt mulig å definere serielitteraturen som «bare» 
serielitteratur? Kan serie også være «kvalitet»? Kanskje er det 
slik at deler av serielitteraturen ikke bare forfekter konvensjoner, 
men også utfordrer dem? Trengs det skapere kvalitetsbegreper, 
der funksjon og språklig sjangerpresisjon defineres tydeligere 
enn bare det ulne begrepet «kvalitet», slik at det blir mulig å 
trekke fram seriebøker som er gode? 

Dag Larsens artikler er bidrag til Norsk barnebokin-
stitutts utstilling ”Serielitteratur”, som står i perioden 
15. januar - 15.mai 2013 i NBIs lokaler i ”Halvbroren”, 
Observatoriegt 1b, Solli plass, Oslo. For avtale om 
besøk eller omvisning, kontakt Aina Lind på 23 13 
13 70 eller på e-post aina.lind@barnebokinstituttet.no
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endring av eierskap på forlags- og 
bokhandlersiden. Av de 15 største for-
lagene, var 12 i 1993 blitt med i de tre 
største eiergrupperingene Gyldendal, 
Aschehoug og Cappelen. 

Det som begynte med fusjoner 
på forlagsplan og maktkamp om 
bokklubbmarked og distribusjon av 
bøker, ble til slutt en maktkamp om 
salgsleddet. Konkursen i januar 2013 
i Notabene-kjeden, som ikke var 
forlagseid, er et resultat av denne 
kampen. I dag eier Norgesgruppen 
og Aschehoug Norli-Libris-kjeden, 
mens Gyldendal eier Ark og Cappelen 
Damm eier Tanum, til sammen eide 
de tre storforlagene om lag 45 % av 
bokhandelmarkedet i 2010.

Gjennomliberalisert bokavtale
Målsettingene og virkemidlene i lit-

teraturpolitikken var fortsatt gjeldende 
ved inngangen til et nytt årtusen, men 
med en gjennomliberalisert bokavtale 
fra 2005 ble utviklingen i bokheimen 
stadig mer kommersialisert. Måten 
Boknorge opererer innenfor den of-
fisielle litteraturpolitikkens rammer, er 
i åpen strid med den EU-tilpassede 
konkurranseloven. Denne striden er 
kanskje en av hovedårsakene til at 
bokpolitikk og boklov er et spørsmål 
om litteratur- og ikke konkurranselov. 
En boklov er svært positivt for å kunne 
ivareta bredde og kvalitet i norske 
bokutgivelser og salg. Spørsmålet er 
hvilken betydning loven får for kom-

Serielitteratur og bokmarked 
På 60-tallet dreies det litteraturpolitiske – i samsvar med kulturpolitikken ellers – til å 
gjelde både enhetskultur og en sammenhengende politikk for spredning og formidling med 
staten som sentral part til å gjelde: 

•	 Å hegne om norsk språk 
•	 Styrking av norske folkebibliotek 
•	 Fritak for handelsavgifter på bøker 
•	 Bransjeavtale med en pris- og avtaleregulert bokomsetning 
•	 Norsk Kulturråd og innkjøpsordning 
•	 Videreføring av kulturpolitisk begrunnede, kollektive vederlagsordninger 
•	 Normalkontrakt mellom forfattere og forlag 

SERIEBØKER

Det drøftes svært sjelden om serielitteraturens stadig sterkere stil-
ling også får litterære konsekvenser. Fører det til en forflatning av 
litteraturen, eller representerer det en litterær utfordring som fører 
til nyskapning, spør utdanningsleder Dag Larsen ved Norsk barne-
bokinstitutt. 

Tekst: 

Dag Larsen, 
Utdanningsleder
Norsk barnebokinstitutt

Bokutgivelsene her til lands hviler 
på dette grunnlaget, og hovedtanke 
og begrunnelse er videreført i bok-
bransjens egen devise om ”børs og 
katedral”. 

Men mens de litteraturpolitiske be-
grunnelsene inntil videre står fast, og 
vi etter alt å dømme får en boklov, er 
bokbransjen i stadig forandring, og 
kommersialiseringen er sterkere enn 
noen gang. 

Fra 1983 til 1993 pågikk en sterk 



11   Bibliotekaren 2/2013

mersialiseringen i bokmarkedet gene-
relt. Og i denne sammenheng: Får vi 
mer eller mindre serielitteratur etter 
innføring av boklov? 

Serieutgivelsene forteller en god del 
om bokmarkedet. Bibliotekar Ellen Eli-
sabeth Nicolaysen har gjort en opptel-
ling for NBI om seriebøkenes posisjon 
i utlån og salg i første halvår 2012. 
Eksemplene som vises er etter min 
mening representative for en utvikling 
som har pågått i flere år. 

Utlån 
Nicolaysen understreker at tallene ikke 

er pålitelige for bibliotekene, men baserer 
seg på lista over de 100 mest utlånte 
barne- og ungdomsbøkene i Bibliofil-
bibliotek de siste seks måneder pr 1. sep-
tember 2012. Tallmaterialet ser slik ut: 

94 av de 100 mest utlånte titlene første halvår 2012 er serielitteratur
Samtlige titler som har utkommet i serien ”En pingles dagbok” (6 titler) ligger blant de ti øverste 
plasseringene. Følgende serier er også på mest-utlånt lista med antall titler 

•	 Rampete Robin (Simon): 19 
•	 LasseMajas detektivbyrå (Widmark): 13 
•	 Kunstdetektivene (Sortland): 11 
•	 Kasper (Jensen)(Leseløve): 8 
•	 En Pingles dagbok (Kinney): 6 
•	 Solgata 1 (Bross)(Ekstra lett å lese): 5 
•	 Taynikma (Kjær): 5 
•	 Taekwondo er tøffest (Blomquist)(Leseløve): 4 
•	 Karsten og Petra (Bringsværd): 4 
•	 Kaja og Stine (Baugstø)(Lesehest): 3 
•	 Lesehest-titler av Unni Lindell (to av dem i trilogi): 3 

Kilde: http://bibliofil.no/top100ustat-barn.html 

•	 Dødslekene (Collins): 2 
•	 Doktor Proktor (Nesbø): 2 
•	 Harry Potter (Rowling): 2 
•	 Marlena Evensen (Aamodt): 1 
•	 Albert Åberg (Bergström): 1 
•	 Kimura (Bødker)(Mer å lese): 1 
•	 Clue (Horst): 1 
•	 Løveunge: 1 
•	 Marg & bein: 1 
•	 Topp fakta: 1

Salg 
Nicolaysen har gjennomgått katalo-

gene for Aschehoug, Cappelen Damm, 
Gyldendal, Omnipax og Samlaget for 
2004, 2008 og 2012, og har prøvd å 
sile unna backlist-titler og tar forbehold 
for andre usikkerhetsmomenter knyttet til 
katalogoversiktene for de enkelte forlag. 

Hun har også brukt barneboklister 
fra Den norske Bokhandlerforening og 
poengterer at 75% på disse listene er 
serier. 

Tallene fra forlagene ser slik ut: 

Aschehoug
2004: (NB!: har brukt bokhandlerfo-
reningens ”Årets bøker”-katalog som 
grunnlag for Aschehougs 2004-tall. 

Muligens ikke fullstendig)
Utgivelser totalt: 32. - Herav serietitler: 
16 (50% av utgivelser totalt) (forfat-
terserier: 9, forlagsserier: 7)

2008:
Utgivelser totalt: 80
Herav serietitler: 63 (79%)
(forfatterserier: 25, forlagsserier: 38)

2012:
Utgivelser totalt: 62
Herav serietitler: 39 (63%)
(forfatterserier: 29, forlagsserier: 10)

Cappelen Damm
Cappelen 2004:
Utgivelser totalt: 58

Herav serietitler: 32 (55%)
(forfatterserier: 23, forlagsserier: 9)

Damm 2004:
Utgivelser totalt: 241
Herav serietitler: 174 (72%)
(forfatterserier: 101, forlagsserier 73)

Cappelen Damm 2008:
Utgivelser totalt: 257
Herav serietitler: 181 (70%)
(forfatterserier: 107, forlagsserier: 74)

2012:
Utgivelser totalt: 287
Herav serietitler: 185 (64%)
(forfatterserier: 97, forlagsserier: 88)

SERIEBØKER
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Gyldendal 
2004: 
Utgivelser totalt: 136 
Herav serietitler: 91 (67%) 
(forfatterserier: 31, forlagsserier: 60) 

2008: 
Utgivelser totalt: 193
Herav serietitler: 129 (67%) 
(forfatterserier: 63, forlagsserier: 66) 

2012: 
Utgivelser totalt: 158 
Herav serietitler: 121 (77%) 
(forfatterserier: 79, forlagsserier: 42) 

Omnipax 
2004: 
Utgivelser totalt: 25 
Herav serietitler: 9 (36%) 
(forfatterserier: 8, forlagsserier: 1) 

2008: 
Utgivelser totalt: 32 
Herav serietitler: 7 (22%) 
(kun forfatterserier) 

2012 (dette er titler som er lagt ut på 
hjemmesiden under ”Årets bøker” hittil. 
Usikker på om dette blir det endelige 
tallet) 
Utgivelser totalt: 22 
Herav serietitler: 14 (64%) 
(forfatterserier: 10, forlagsserier: 4) 

Samlaget 
2004: 
Utgivelser totalt: 40 
Herav serietitler: 13 (33%) 
(forfatterserier: 7, forlagsserier: 6) 

2008: 
Utgivelser totalt: 29 

Herav serietitler: 7 (24%) 
(forfatterserier: 3, forlagsserier: 4) 

2012: 
Utgivelser totalt: 33 
Herav serietitler: 14 (42%) 
(forfatterserier: 12, forlagsserier: 2) 

Det er altså knyttet noe usikkerhet 
til enkelte av tallene, men de viser en 
klar hovedtendens: I 2004 var 52% av 
titlene i serier. I 2012 er 62% av titlene 
seriebøker. 

Det er også interessant å merke seg 
forholdet mellom ”forlagsserier” og 
”forfatterserier”. Jeg antar her: Forholdet 
mellom konseptbaserte og persondefi-
nerte serier på den ene siden og forfat-
terstyrte på den andre. 

Noen spørsmål 
Serielitteraturen for barn og ungdom 

øker i antall utgivelser og dominerer 
bokmarkedet. Det er mange grunner til 
at deres stilling er sterk, og de er nevnt 
i andre artikler. Det er nok å nevne den 
kortere veien til leseren på en side og 
en sikrere forlags- og forfatterøkonomi 
på den andre. 

Men det drøftes svært sjelden på 
annen grunn enn antakelsenes, om 
serielitteraturens stadig sterkere stilling 
også får litterære konsekvenser. Her er 
noen vriene spørsmål til drøfting: 
•	Fører det til en forflatning av litteratu-

ren, eller representerer det en litterær 
utfordring som fører til nyskapning? 

•	Kommer forandringene i seriebøkene 
i hva de ”våger” å ta opp, eller i 
hvordan de behandler i sine temaer 
litterært? 

•	Kan ”kunst”begrepene brukes på 
serielitteratur eller må nye og andre 
definisjoner til? 

•	I dag går seriebøkene mange ganger 
fra film/tv til bok, eller omvendt. Hva 
slags litterære følger får det? 

•	Tv, film og spill har gjort fortellings-
strukturene stadig mer kompliserte og 
raffinerte. Merkes det på samme måte 
i bøkene? Er de voksne (foresatte så 
vel som formidlere) på høyde med 
endringene eller mer på høyde med 
sin egen serielitteratur? 

•	Og endelig: Ikke om, men: Hva kom-
mer en boklov til å bety for bokmar-
kedet? 

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox
SERIEBØKER

 



13   Bibliotekaren 2/2013

SPØRSMÅL:
Jeg har fått beskjed av sjefen min om å søke 

permisjon for de dagene jeg skal på seminar 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt et 
studiebesøk. Disse fire dagene jeg er borte 
fra arbeidsplassen mener jeg at jeg ikke skal 
søke permisjon for, da de alle er i forbindelse 
med jobb. Nå har sjefen min tenkt å undersøke 
dette nærmere, men jeg ønsker også å få vite 
fra dere om det er riktig at man skal ”søke om 
fravær”, selv om reisen er i forbindelse med 
jobb?

SVAR:
Permisjonssøknaden gjelder som doku-

mentasjon for arbeidsgiver (fravær/bytte av 
arbeidssted og kostnad). Derfor må man fylle 
ut skjema for alle sånne reiser også. Det kan 
være at kommunene har ulike måter å føre den 
statistikken på. Det blir jo snakk om utfylling 
av reiseregning også, så jeg har egentlig ikke 
noen ”fasit». Sjefen din bør finne ut hvordan de 
gjør det i «din» kommune.

Man må følge reglene i den kommunen man 
er ansatt i.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Permisjon for 
å reise på 
seminar?

Med
 
skal vi skape 
ny innsikt

fleksibilitet

Vi tror på FLEKSIBILITET!

FLEKSIBILITET er en av våre viktigste
ledestjerner 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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11. oktober 2012 lanserte Nasjonal-
biblioteket Bokhylla.no, en permanent 
tjeneste som vil gjøre 250 000 bøker 
utgitt i Norge til og med år 2000 til-
gjengelig på nettet. Det er en litteratur- 
politisk satsing. Det er også en viktig  
språkpolitisk satsing ved inngangen til 
Språkåret 2013 fordi Bokhylla.no gir 
utvidet tilgang til norsk språk på nettet, 
som domineres av engelsk og forkortede 
meldinger på 140 tegn.

Et viktig språkpolitisk spørsmål er 
hvordan det digitale påvirker språket. 
Blir skriftspråket annerledes digitalt enn 
når det er trykt? Gis det nye muligheter 
for bruk og forståelse i en digital tid? 
Fremmer det digitale språkutviklingen 
og bevisstheten om språket? Er det en 
begrensning? I tilfelle hvordan? Er det en 
forutsetning for forståelse i vår tid? En-
dres språket også gjennom at det brukes 
digitalt? I tilfelle hvordan?

Dette er bare noen av de mange spørs-
mål som vil reises i Språkåret 2013 der 
målet er å sette fokus på språk i vid 

forstand. Nynorsk kultursentrum har ho-
vedansvaret for markeringen i samarbeid 
med flere, blant andre Nasjonalbiblioteket. 
Målet for Språkåret er formulert slik:

«2013 blir et nasjonalt språkår. Målet 
er ei raus, inkluderande og samlande 
feiring av alt språk i Noreg med grunnlag 
i 200-årsjubileet for Ivar Aasen. Med 
Språkåret 2013 blir for første gong også 
bokmålet feira nasjonalt, saman med 
samiske språk, historiske minoritetsspråk 
og nye innvandrarspråk.»

Språk som kommunikasjon
Språk og språkbeherskelse er en 

forutsetning for meningsutveksling og 
kommunikasjon mellom mennesker. Det 
er forutsetningen for å kunne delta både 
i den offentlige og private samtalen. Det 
gjelder enten språkhandlingen er muntlig, 
trykt eller digital. 

Å beherske lesing er en forutsetning for 
å tilegne seg kunnskap og opplevelser. 
Derfor er lesetrening en viktig forutsetning 
for språkbeherskelse. Derfor er det viktig 

Nå er vi inne i Språkåret 2013

Språk i en digital tid
2. januar i år ble Språkåret 2013 offisielt åpnet. Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein 
har sittet i styringsgruppa for Språkåret, og Nasjonalbiblioteket kommer til å markere året 
med blant annet utstilling og språkkonkurranse for skoleelever. I forbindelse med åpningen 
har Vigdis Moe Skarstein skrevet denne kronikken.

SPRÅK OG BIBLIOTEK

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Vigdis Moe Skarstein
Nasjonalbibliotekar

Tekst:
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å ha tilgang til litteratur i alminnelighet og 
norsk i særdeleshet. Derfor er det viktig 
med bibliotek. Derfor er det viktig at norsk 
litteratur er tilgjengelig der nye generasjo-
ner søker kunnskap – og opplevelser: på 
nettet.  Bokhylla.no er et viktig bidrag til 
at litteraturen fortsetter å være en viktig 
forutsetning for språkforståelse og forny-
else. Forfatterne er våre viktigste aktører 
når det gjelder å utvikle språket, også som 
forutsetning for andre sentrale forvaltere 
av språket, for eksempel lærere og media.

Språk som meningsbærer
Å beherske språk gir makt. Valg av ord 

konstituerer meninger. Endring i språkbruk 
faller derfor også sammen med endring 
av begrep og nyanser i meninger. For å 
forstå språkutviklingen i alle dens fasetter, 
og å tolke språket slik det til enhver tid 
brukes, er det viktig å ha med historien. 
Kunnskapshistorien er en viktig bærer 
både av et innhold og av det språket 
dette innholdet dokumenteres gjennom. 
Slik vil den kunnskaps- og kulturarven 
som bevares i Nasjonalbiblioteket være et 
viktig grunnlag for forskning på språk og 
språkutvikling. Kulturarven blir et arkiv for 
språket, også for det språket som bevares 
og formidles på digitale medier. Spesielt 
viktig er Språkbanken, både for forskere 
og for etablering av språkteknologiske 
produkter og tjenester.

Språkbanken
Språkbanken er en språkpolitisk sat-

sing i kjølvannet av Språkmeldingen 
(2007–2008).

Den ble etablert i Nasjonalbiblioteket i 
2010. Språkbanken er en teknologisk in-
frastruktur som inneholder store mengder 
digitale språkressurser, både tekstsam-
linger i ulike sjangre og opptak av tale. I 
tillegg til språkforskning utvikles ved hjelp 
av disse ressursene språkteknologiske 
produkter på norsk, for eksempel rettepro-
gram for PC, automatisk oversettelse eller 
en norsk Siri-stemme. De er også viktige 
i utviklingen av velferdsteknologi. Målet 
er også at banken skal bidra til at verken 

Kunnskapshistorien er en viktig bærer 
både av et innhold og av det språket dette 
innholdet dokumenteres gjennom. Slik vil 
den kunnskaps- og kulturarven som be-
vares i Nasjonalbiblioteket være et viktig 
grunnlag for forskning på språk og språk-
utvikling. ”

”

bokmål eller nynorsk taper domene. 
I Språkbanken blir sammenhengen mel-

lom kulturarven, litteraturen, språket og 
teknologien tydelig. Nasjonalbiblioteket 
setter forholdet mellom språk og teknologi 
på dagsorden i en stor konferanse om 
språkteknologi som en av mange satsin-
ger i Språkåret. 

Språk og identitet
Språk er uttrykk for identitet. I Norge 

finnes mange identiteter som avspeiles 
i flere språk, dialekter og sjargonger. De 
nyeste «sjargongene» utvikles på sosiale 
medier. Språket utvikles i en samtale 
mellom de ulike språkidentiteter og 

SPRÅK OG BIBLIOTEK
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innenfor hver enkelt av dem. Det blir en gjensidighet i utvik-
lingen av språkvariantene og vår identitet. Hvordan påvirker 
dagens utvikling språket som grunnlag for forståelse? Dette 
er det overordnete spørsmål som stilles i den utstillingen 
Nasjonalbiblioteket åpner på den Europeiske språkdagen 
26.september 2013. Utstillingen skal speile det språklige 
mangfoldet i Norge. Særlig barn og unges bruk av språk er 
viktig som grunnlag for utvikling og forståelse. For første gang 
lager Nasjonalbiblioteket en utstilling som retter seg direkte 
mot barn og unge. Vi ønsker så langt som mulig å gjøre dette 
på ungdommenes premisser. Elever på 5.–10. trinn og elever 
på videregående skole inviteres til å delta i en konkurranse. 
Det stilles spørsmål som: På hvilken måte er språket viktig for 
enkeltmenneskene? Hvilke språk møter vi i hverdagen – på 
gaten, på skolen, på leverposteiboksen hjemme? Hvordan 
henger språket sammen med vår identitet? Vinnerbidragene 
blir en del av språkutstillingen høsten 2013, og alle bidrag går 
inn i Nasjonalbibliotekets samling. 

Nysgjerrig på språk
Forståelse for språk og synliggjøring av språk i alle dets fasetter 

er sentralt i Språkårets markering. Bibliotekene er viktige arenaer 
for å utvikle leseferdighet. Det er et interessant sammenfall i tid 
at Norsk bibliotekforening feirer 100-årsjubileum i Språkåret. 

Det er mange spørsmål og ingen entydige svar på språk, men 
det er viktig å være nysgjerrig. 

Det trengs forskning og debatt om språket både i Språkåret 
og løpende. 

Nasjonalbibliotekets samlinger som inneholder de språkom-
rådene som er inkludert i Språkårets målsetting, vil være et av 
grunnlagene for begge deler. 

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

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av 
midler til stipend for studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved 
Universitetet i Tromsø i 2013. 

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

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

Søknad sendes:  bf@bibforb.no.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes 
hele året. 

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

Stipend til 
student-
medlemmer
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Da jeg leste mailen jeg fikk fra Norsk Bi-
bliotekforening v/Ingeborg Rygh Hjorthen 
opplevde jeg noe slikt igjen. Der stod 
det nemlig at det var brudd i samtalene 
mellom NBF og Den Norske Forlegger-
foreningen angående utlån av e-bøker i 
bibliotekene, sammen med pressemeldin-
gen NBF har sent ut. Min første tanke da 
jeg leste dette var: Er det mulig?!?

All ros til NBF for deres rolle i arbeidet 
med e-bøker i biblioteket, de har vært 
kjempeflinke til å løfte saken. Det hjelper 
dog ikke når det virker som at motparten 
ikke helt skjønner greia. Kanskje jeg er 
litt urimelig her nå, Den Norske Forleg-
gerforeningen er jo tross alt ikke befolket 
av bibliotekarer som er opptatt av at lit-
teratur og informasjon skal ut til folket. 
Deres hovedagenda er jo tross alt profitt, 
så litt kræsj er det jo bare å forvente.

Personlig så sliter jeg litt med å se 
hvorfor det skal være en forskjell på en 
e-bok og en papir-bok når det kommer 
til bibliotekene. Man har en bok, kjøpt av 
biblioteket, som blir lånt ut gratis til en 
privatperson. End of story. Slik burde det 
i hvert fall være, men så lett er det visst 

Å kjempe i oppoverbakke?

ikke. Bibliotekene låner nå ut p-bøker, 
spill, lydbøker(i flere format!), tegneserier, 
musikk og enda mer. Hvorfor skal ikke 
e-bøker være en del av dette utlånet? 
Hvorfor er det så annerledes når boken 
består av 1-ere og 0-er? 

Er det digitalt, kan det kopieres. Lett. 
Selv om det har DRM (Digital Rights 
Management) så kan denne fjernes ved 
hjelp av utallige programmer, enkelt til-
gjengelig på nettet. Jeg kan derfor se at 
det kan være litt skummelt for forlagene å 
la massene få tilgang til e-bøker, noen kan 
jo tross alt kopiere en og legge den ut på 
internett. Noen kan også rippe(kopiere) 
en lydbok og legge ut. Eller scanne en 
bok og legge ut. Eller ta opp at de leser 
høyt fra boken og legge ut. Eller… Ja, 
dere ser kanskje poenget mitt? Ja, det er 
enklere å gjøre noe slikt med en e-bok, 
men det betyr ikke at andre formater er 
vanskelig å kopiere/dele. Men hvis det er 
en reell frykt fra forlagenes side, så må 
man jo slutte å la kunden ta med seg boka 
de kjøper hjem! De bør gjøre det slik at 
hvis man ønsker å lese noe de har gitt 
ut så må de gjøre det i butikken, under 
en ansatts våkefulle øyne slik at de ikke 
kan ta opp mobilen og ta ett bilde av en 
side de liker.

Når det kommer til e-bøker så er det 
flere ting jeg ikke forstår, slik som: Hvorfor 
er en e-bok regnet som et dataprogram 
(og dermed er det moms på den) og ikke 
som en bok (og som vi vet er jo bøker 
fritatt fra moms)? Er ikke innholdet det 
samme? Fortelles det ikke den samme 
historien uansett om det er digitalt eller 

Sl
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analogt? Er det papiret som gjør at det 
er momsfritt og ikke innholdet? Hvorfor 
er det da moms på toalettpapir?

Hvem det er som vinner på at bibliote-
kene ikke skal få låne ut norske e-bøker 
er jeg litt usikker på, det kan i hvert fall 
ikke være bibliotekene. Ikke lånerne våre 
heller, og i hvert fall ikke norske forfat-
tere! Nå er det flere store bibliotek som 
er klare for å inngå avtaler med utenland-
ske e-bok-leverandører, du vil nok ikke 
finne mange norske bøker der! Hvor er 
forståelsen for at det er viktig for norsk 
litteratur å henge med på samme nivå 
som de utenlandske? Jeg vet allerede om 
noen som har gått til innkjøp av Kindle, 
fordi det er en enkel og billig måte og få 
tak i e-bøker. Så vidt jeg vet har ingen av 
de lest en e-bok på norsk. 

Jeg er veldig sikker på at e- og p-bøker 
vil leve side om side i lang tid fremover, 
uansett hva man kan lese i dagsavisenes 
kommentarfelt. Derfor vil jeg nesten gå 
så langt som å si at det er idiotisk å sa-
botere bibliotekenes forsøk på å bringe 
e-bøker ut til folk flest, siden jeg vil tro 
at det også handler litt om å gjøre folk 
vant til å bruke formatet. Mine fingre er 
krysset for at NBF etter hvert vil få til 
det vi ønsker oss, og i mellomtiden får 
jeg kose meg med Kindle og engelske 
e-bøker, mens jeg skaffer meg p-bøkene 
fra biblioteket. 

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

Noen ganger sitter jeg og har lyst til å dunke hodet hardt i veggen fordi jeg er så irri-
tert over ting jeg leser. I forrige utgave av Bibliotekaren skrev jeg om et slikt eksempel, 
at Carl I. Hagen mente biblioteket var et sted for eliten. Denne gangen er det noe helt 
annet, men likevel føler jeg at det bunner ut i noen av de samme problemene. 

E-BØKER
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Foto: Steinar Myhre Knutsen

Tekst: Liv Hilde Hansen, Inger Løwen 
og Gro Lindstad

 Hva mener partilederne er den største 
utfordringen med den statlige adminis-
trasjonen: Har staten blitt mer ineffektiv 
med den rødgrønne regjeringen med 
økt byråkrati, detaljstyring og ansvars-
vegring?

Med dette spørsmålet sparket YS Stat i 
gang en paneldebatt mellom partilederne 
på Soria Moria Hotell i dag, tirsdag 22. 
januar.  

Knut Arild Hareide (Krf): 
- Konkurranse er spennende

- Norsk, offentlig forvaltning og offent-
lige tjenester er i verdenseliten, men vi 
er ikke i verdenseliten når det gjelder IKT, 
sa Hareide og pekte på Nav og politiet 
som to 

etater der IKT-systemene ikke fungerer. 
- Selv om norsk offentlig forvaltning er 

i verdenstoppen, kan vi bli fryktelig mye 
bedre, tror Hareide og peker på Posten 
og Telenor som to etater som har fått 

det til:
- Mange var negative til post i butikk, 

helt til vi oppdaget at tilbudet ble mye 
bedre for oss forbrukere. I Obamas post-
kontor har det ikke skjedd noen omstil-
ling. Der går åtti prosent av kostandene 
til lønn, fortalte Krf-lederen.

- Og tenk på Telenor kontra Jernbane-
verket!  Televerket har gått gjennom en 
omstilling, og fått muligheten til å skape 
noe nytt. I Telenor oppleves konkurranse 
som noe veldig spennende. Den type 
tenkning må vi ha i enda større grad 
innenfor de offentlige etatene, mener 
Hareide.

- Det er farlig å gjøre feil i det offentlige. 
I privat sektor er det helt greit å gjøre tre 
feil, så lenge du gjør to ting riktig, mener 
Hareide.

Liv Signe Navarsete (Sp): 
- Slipp fagfolkene fri

- Vi skal være stolte av at vi har en god 
offentlig sektor, men vi skal vokte oss for 
fryktkulturen. I dag er vi mer redd for å 
gjøre feil, enn å gjøre ting som teller, 
mener Liv Signe Navarsete.

- Istedenfor å beskrive hva som ikke 

er bra med offentlig sektor, vil jeg ta på 
de røde, positive brillene: Det ligger et 
stort potensiale i samarbeidet mellom 
ledere og ansatte, det vil si treparts-
samarbeidet. Vi ser hvilken kraft som 
ligger i at de som faktisk har skoa på 
sitter sammen med politiske og adminis-
trative ledere og finner løsninger, mener 
Senterpartilederen.

Narasete mener det brukes alt for mye 
tid på å kontrollere og måle:

- Det går mye tid på å lage rapporter 
som ikke blir brukt. Det må vi gjøre noe 
med. Og det fins en fryktkultur, redselen 
for medieoppslag og riksrevisjonen. Skal 
vi ha et revisjonssamfunn, for å sjekke at 
det ikke blir gjort en eneste skjemafeil, 
spør Navarsete og børstet støv av et 
slagord gra Senterpartiets valgkamp 
fra 50-tallet: ”Mot detaljstyre og skje-
mavelde!”

- Slipp fagfolkene fri. La de tenke sjøl, 
smalt det fra Senterpartilederen.

Erna Solberg (H): 
- Jeg er mer opptatt av målet enn veien

- Norge har en god og effektiv of-
fentlig sektor, påstår Erna Solberg, men 

Partilederne debatterte den norske staten 

- Hovedutfordringen i staten 
er god ledelse
Hvor effektiv er egentlig den norske staten? Spørsmålet skapte både tempo og temperatur 
da YS Stat samlet partilederne til paneldebatt. Argumenter for og i mot privatisering gikk 
som en rød tråd gjennom diskusjonen. Partilederne er også opptatt av å få bukt med det 
de beskriver som en fryktkultur. 

STAT OG STYRING

YS Stat avholdt sin årlige konferanse 22. januar. - Markedsstyring og New Public 
Management passer ikke i statlig sektor. Jeg foreslår at vi finner en passende 
anledning og tar et endelig farvel, sa Pål N. Arnesen da han åpnet konferansen, 
som hadde Stat og styring som tema. På programmet sto blant annet debatt 
mellom partilederne om hvor effektiv de mener den norske staten egentlig er.
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spør likevel om det er riktig å sette 
prislapper på tjenester, i den grad det 
gjøres i offentlige sektor.

Høyrelederen sier hun er mer opptatt 
av resultatene, enn av veien til resulta-
tene. Hun mener frivillige organisasjo-
ner og privat sektor skaper innovasjon 
i offentlig sektor, men at ikke alt kan 
privatiseres.  

- Det er forskjellige nivåer i den 
offentlige forvaltningen. De kan ikke 
behandles på samme måte, mener 
Solberg.

Og: - Det er en økende tendens til å 
si dette er ikke ”mitt bord”, en mangel 
på å jobbe på tvers av etatene, sier 
Solberg.

Rigmor Aasrud (Ap-statsråd i FAD): 
- Ikke la media styre 

- Forvaltningspolitikk er ikke spesielt 
spennende for journalister. Det kom 
tydelig frem under fremleggingen av 
forvaltningsloven, sier Fornyings- og 
administrasjonsminister Rigmor Aasrud.  

Det mener hun har snudd etter 22. 
juli og Gjørv-kommisjonens arbeid.  

- Vi har en god, offentlig forvaltning i 
Norge sammenlignet med andre land.  
Undersøkelser viser at folk er godt 
fornøyd i det store og hele. Det skal 
ikke bli en sovepute, for det har vist 
seg at vi har svakheter i beredskaps-
sammenheng, slår Aasrud. 

Det mener hun handler om kultur: Å 
lede offentlig sektor er mer komplekst 
enn i privat sektor. Offentlig sektor er 
bås orientert. Samhandling på tvers av 
etater og organisasjoner må på plass.

- Ledere skal styre i stort og la fag-
arbeidere utøve sitt fag. Vi har mye å 
lære av privat sektor når det gjelder 
gjennomføring. Gjennomføringskraften 
og tempoet må økes i offentlig forvalt-
ning. Rapportering og kontroll er i dag 
tunge systemer, som må videreutvikles. 
Og gode IKT-løsninger er mye mer enn 
dyre dataprogrammer, tror Aasrud.

Siv Jensen (Frp): 
- God ledelse er nøkkelen

- Hovedutfordringen i staten er ledelse. 
God ledelse er nøkkelen for å få til en 
stat som folk opplever at leverer. Det er 
en stadig økende forventning til hvilke 
tjenester og tilbud vi skal ha. Mange 
opplever at det offentlige blir hengende 
etter, mener Siv Jensen. 

- Det er ikke de ansatte sin skyld, sier 
Jensen og påpeker at forventningsgapet 
til befolkningen må tettes. Da handler 
mye om IKT og viljen til å investere. 

Frp-lederen mener også frustrasjonen 
øker blant mange ansatte. De ansatte 
opplever at folk sparkes oppover, på 
bekostning av andre. 

- Mange opplever plunder og heft 
i møtet med offentlig sektor. Mange 
ønsker å levere gode løsninger og svar, 
men blir forhindret av byråkratiet. Vi må 
ha fokus på langsiktige løsninger og ikke 
dag til dag-problemer, mener Jensen.

Hun argumenterer for at det ikke fins 
en «riktig» størrelse på staten. Størrelsen 
avhenger av hvilke oppgaver staten skal 
løse. 

- Mange oppgaver er det riktig at 
staten gjør. Noen kan det være bedre 
at andre gjør. Vi må tørre å diskutere 
det, sier Jensen og viser til at det har 
vært gjennomført vellykkete endringer 
tidligere.

- Frp er ikke tilhenger av privatisering 
hvis det også blir monopol, men vi vil ha 
konkurranse. Hvilke oppgaver bør staten 
utføre? Hvilke oppgaver kan og bør vi gi 
il andre? Spør hun.

Audun Lysbakken (Sv): 
- For mye kontrolliver 

- Hovedutfordringen i staten er mar-
kedsstyring og New Public Management. 
Det passer ikke i statlig sektor, sier Lys-
bakken og uttrykker dermed enighet med 
YS Stats leder, Pål N. Arnesen. 

- Vi må sørge for at statlige ansatte har 
nok tid til å kunne utføre de tjenestene 

man skal. For mye byråkrati er en konkret 
problemstilling. Vi er for ivrige med å 
iverksette kontrolltiltak for som en løsning 
på problemer, mener han.

Når det kommer til privatisering frykter 
han dårligere vilkår for ansatte i statlig 
sektor for eksempel når det gjelder pen-
sjon. Han sa at vi må bygge videre på 
offentlig sektor og sikre rettighetene i 
stat og kommune knyttet til pensjon, sier 
SV-lederen. 

- Vi må heller se på innovasjon og ef-
fektivisering i offentlig sektor, sier han og 
høster applaus fra salen.

Trine Skei Grande (V): 
- IKT ingen hyllevare

- Hovedutfordringen i staten er at vi 
må omstille oss mer mot å lede og ikke 
bestemme. Vi har mange som bestem-
mer mye, men som ikke leder så mye, 
og mange lager mål, men måler ikke, 
åpner Grande.  

Hun uttrykker også bekymring for re-
kruttering av ledere i staten. Hun refererer 
til topplederstilling i staten med veldig få 
søkere – det skulle vært en skog med 
søkere! Dette er ikke bra i et demokrati.

- Vi må styre contra å bestemme og 
lede contra bestemme. Vi bestemmer 
veldig mye, men er ikke opptatt av å lede 
utfra det som er overordnete mål. Vi er 
mest opptatt av å ha ryggen fri og teller 
for mye.

I følge Grande er IKT også en utfor-
dring: 

- Vi må ha store investeringer og kan 
ikke forvente å spare fra dag en, men må 
tenke langsiktig. IKT er ikke noe man kan 
gå og kjøpe i ei hylle og være ferdig med 
det. Det er alltid i utvikling. 

- Varslere blir skremt av offentlig sektor. 
Varslere tør ikke si ifra og hvordan de blir 
forfulgt er skremmende. I privat har de 
forstått at det er lurt å høre på varslere. 
Vi må beskytte varslere ennå mer. 

Panelet under YS Stats konferanse, der temaet var stat og styring. Fra venstre Audun Lysbakken, Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide, Liv Signe Navar-
sete, Erna Solberg, Rigmor Aasrud og Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. På talerstolen: Siv Jensen.

STAT OG STYRING
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Hans Gjermund Gauslaa
Fagsjef
Infotjenester

Tekst:

For den leder som har ansvaret for at 
de ulike oppgavene blir utført, kan det 

å imøtekomme arbeidstakers ønske om 
fleksibilitet skape utfordringer.

Det er for eksempel ikke gitt at ar-
beidstaker kan komme på jobb klokken 
0900 dersom kundene skal betjenes 
fra klokken 0800. Det er heller ikke gitt 
at arbeidstaker kan fritas fra nattarbeid 
dersom dette betyr at kollegaen må 
jobbe dobbelt så mye på natt.

Arbeidstakernes behov for fleksible 
arbeidstidsordninger kan være begrun-
net i mange ulike forhold. 

Noen av de viktigste er:
•	Omsorgsoppgaver for små barn
•	Helsemessige forhold
•	Vanskelige livssituasjoner
•	Ønske om å trappe ned etter mange 

år i arbeidslivet
Utgangspunktet er at arbeidstaker, 

også i disse situasjonene, er forpliktet til 
å utføre arbeid i den arbeidstiden som 
følger av arbeidsavtalen. Det er imidlertid 
noen unntak fra dette utgangspunktet 
og de viktigste unntaktene beskrives 
nedenfor.

Omsorg for små barn
Bortsett fra de dagene som ar-

beidstaker har rett til fri ved barns 
sykdom, er det ingen lovregler som gir 
arbeidstaker noe ubetinget krav på å 
få endret eller redusert sin arbeidstid 
på grunn av omsorg for barn. Det er 
imidlertid regler i arbeidsmiljøloven 
som kan gi arbeidstaker rett til fritak 
for nattarbeid, redusert arbeidstid eller 
fleksibel arbeidstid. Forutsetningen er 
at endringene kan gjennomføres uten 
for store ulemper for arbeidsgiver.

Det er ikke satt noen aldersgrense 
på barnet i forhold til disse reglene. Ut 
fra praksis kan det imidlertid legges 
til grunn at arbeidstaker har denne 
muligheten til å redusere eller tilpasse 
sin arbeidstid inntil barnet er 10 -12 år.

Helsemessige forhold
I likhet med arbeidstakere som har 

omsorg for små barn, kan en arbeids-
taker som av helsemessige årsaker 
ønsker å redusere sin arbeidstid, slippe 

Ansattes rett på 
fleksibel arbeidstid
Mange arbeidstakere har ønsker om å få tilpasset arbeidstiden ut fra 
den livssituasjon de er i. Men hva har de rett på?

ARBEIDSLIV

Arbeidstakernes behov for fleksible arbeidstidsordninger kan være 
begrunnet i mange ulike forhold. Noen av de viktigste er:

•	Omsorgsoppgaver for små barn
•	Helsemessige forhold
•	 Vanskelige livssituasjoner
•	Ønske om å trappe ned etter mange år i arbeidslivet
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nattarbeid eller for øvrig ønsker en mer 
fleksibel arbeidstidsordning, ha rett til 
dette. Her er det imidlertid også en 
forutsetning at dette ikke er til vesentlig 
ulempe for virksomheten.

Ønske om å trappe ned 
og jobbe mindre

Det at arbeidstaker ønsker å jobbe 
mindre gir i utgangspunktet ingen 
rett til å redusere arbeidstiden. Men 
dersom arbeidstaker er fylt 62 år, har 
vedkommende rett til å redusere sin 
arbeidstid – også her under forutset-
ning av at reduksjonen i arbeidstid 
ikke påfører virksomheten vesentlige 
ulemper.

En 62 åring som ønsker å ta ut del-
vis pensjon og redusere sin stilling fra 
100 til 60 prosent, kan altså ikke kreve 
dette dersom en slik reduksjon vil være 
til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.

Infotjenester AS er en norsk 
bedrift som leverer kurs og 
nettbaserte oppslagsverk, 
håndbøker og systemer innen 
områdene personal, ledelse, 
lønn og økonomi. 
Se: www.infotjenester.no

Retten til tilpasset arbeidstid er avhengig av 
at tilpasningene kan gjøres uten vesentlige 

ulemper for virksomheten.

ARBEIDSLIV

Vesentlige ulemper
Som nevnt er retten til en tilpasset 

arbeidstid avhengig av at tilpasningene 
kan gjøres uten vesentlige ulemper for 
virksomheten.

Hva som er vesentlige ulemper er det 
ledelsen som må  vurdere. Eksempler på 
dette kan være:
•	Problemer med å få dekket opp den 

reduserte stillingsandelen.
•	Problemer med å redusere eller tilpasse 

arbeidstiden i den stillingen arbeidsta-
ker har, f eks i lederstillinger.

•	At andre arbeidstakere får større belast-
ning i form av mer arbeid på natt.
Dersom leder, etter en konkret vurde-

ring, ser at den ordningen arbeidstaker øn-
sker seg påfører virksomheten “vesentlige 
ulemper”, kan leder avslå søknaden fra 
arbeidstaker i kraft av styringsretten din. 

Dersom arbeidstaker mener at vilkårene 
for å nekte en endret arbeidstidsordning 

ikke er tilstede, kan arbeidstakeren få 
vurderingen overprøvet av en egen nemnd 
(tvisteløsningsnemnda). Et vedtak fra 
denne nemnda vil være bindende både 
for arbeidstaker og arbeidsgiver, med 
mindre en av partene bringer saken inn 
for domstolene. 
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 Se mer på www.rfid-brukergruppe.no
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Lavere lønn 
på grunn av alder?
SPØRSMÅL:
Jeg har jobbet på samme ar-

beidsplass siden 2008. I 2010 
ansatte arbeidsgiver en ny person 
i samme stilling som meg. Ved-
kommende fikk  høyere lønn ved 
ansettelse og har opprettholdt en 
høyere lønn enn meg. Jeg mener at 
lønnsforskjellene mellom oss har 
sammenheng med at han er yngre 
enn meg. Er dette diskriminering? 

SVAR:
Innledningsvis vil ombudet be-

merke at det er avtalefrihet ved 
fastsettelse av lønn. Avtalefriheten 
er imidlertid begrenset av diskrimi-
neringsforbudet i diskriminerings-
lovgivningen. I ditt tilfelle, vil det 
kunne være i strid med forbudet 
mot diskriminering på grunn av 
alder jf. arbeidsmiljøloven § 13-1, 
dersom arbeidsgiver har tillagt 
alderen din negativ betydning ved 
fastsettelse av lønn og senere 
lønnsjusteringer. 

Momenter som har betydning 
for om du har blitt diskriminert, er 
hvorvidt du og kollegaen din har 
likeverdig kompetanse. Vesentlige 
forskjeller i arbeidsoppgaver og 
ansvar kan også begrunne forskjell 
i lønnsnivået. 

Hvis arbeidsgiver argumenterer 
med at det var nødvendig å tilby 
kollegaen din høyere lønn enn 
deg fordi det er vanskelig å re-
kruttere kvalifiserte personer, vil 
lønnsforskjellene etter en nærmere 
vurdering ikke nødvendigvis være 
strid med diskrimineringsforbu-
det. Markedshensyn er et nøytralt 
kriterium, som kan begrunne 
lønnsforskjell mellom ellers likt 
kvalifiserte arbeidstakere. Det er 
heller ikke slik at en vedvarende 
lønnsforskjell automatisk vil være i 
strid med diskrimineringsforbudet. 
Men dersom alder konsekvent har 
blitt en negativ faktor ved senere 
lønnsutvikling, vil lønnsforskjellene 
være i strid med arbeidsmiljøloven. 

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

Siden du er organisert i en fagfo-
rening, bør du kontakte tillitsvalgte 
og be om hjelp fra foreningen 
din. Du kan også sende en klage 
til ombudet hvis du ønsker å få 
vurdert hvorvidt lønnsforskjellene 
er i strid med forbudet mot alders-
diskriminering. 

  
Med vennlig hilsen

Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt 
med aktuelle søkere! Vi utkommer hyppig, 
du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. 
Og vi er rimelige: 

1/8 side = gratis  
1/2 side = 1400,- + mva
1/4 side =   600,- + mva 
1/1 side = 2600,- + mva

Ta kontakt med redaktør Erling Bergan:
Tlf:  91 31 80 01 / Epost: erling.bergan@
bibforb.no

Er du på 
jakt etter 
bibliotekarer?

 

 

 

 
SØGNE 
 
Søgne er en idyllisk kommune som 
er kjent for en fantastisk skjærgård 
med hele 1229 øyer, holmer og 
skjær.  
 
Kommunen ligger 15 minutter vest 
for Kristiansand.  
 
Søgne har i overkant av 11 000 
innbyggere. 

BIBLIOTEKSJEF 
 

OM STILLINGEN 

I løpet av våren flytter biblioteket i Søgne kommune inn i 1. etasje i 
totalrenovert rådhus. Biblioteket får en flott og sentral plassering i store 
og lyse lokaler.  

Vi søker en engasjert og utadvent biblioteksjef i en 100 % fast stilling. 
Som biblioteksjef i Søgne kommune vil du få fagansvar for drift og 
utvikling av biblioteket. Vi ønsker også at du bidrar til at biblioteket blir et 
aktivt og utadvendt møtested for innbyggerne der blant annet formidling 
av informasjon, kunnskap og opplevelser er sentrale elementer. 

Servicetorg og biblioteket er samlokalisert og vil ha et tett samarbeid om 
både bibliotekstjenester og publikumstjenester. Biblioteket har til 
sammen 3 årsverk. 

For nærmere opplysninger om stillingen, besøk kommunens hjemmeside 
eller kontakt leder for arkiv, bibliotek og servicetorg, Leif Steinar Brådland, 

 tlf. 958 29 911 eller epost lsb@sogne.kommune.no 

 

SØK PÅ STILLINGEN 
 
Du finner elektronisk søknadsskjema 
og fullstendig utlysningstekst på 
kommunens hjemmeside: 
 
www.sogne.kommune.no 
 
Søknadsfrist er 1. mars 2013 

ARBEIDSLIV
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Kongsberg kommune har  25.000 innbyggere, og er kjent for teknologiindustri i verdensklasse. Kommunen har et godt tjenestetilbud og utmerker seg med 
svært god kvalitet i grunnskolen. Høgskolen i Buskerud er lokalisert i byen med et variert studietilbud med hovedvekt på ingeniørstudier. Utmerkete forhold for 
friluftsliv sommer som vinter.  Aktivt kulturliv med noen kjente høydepunkt som Jazzfestival, Glogerfestspil, Kongsberg krim og Snowstock. Ny sentrumsplan med 
Kunnskap- og kulturpark med nytt bibliotek vil gi mange utfordrende og nyskapende oppgaver for våre medarbeidere. 

Kongsberg bibliotek er et spennende og utadrettet bibliotek som deltar i nasjonale prosjekter. Biblioteket har gode løsninger for 
barnehager og skoler, og samarbeider bla med et integrert vitensenter for barn og unge. 

Vi kan tilby deg:
En stilling med stor mulighet for å påvirke viktige beslutninger. Du vil være sentral i utvikling av nytt bibliotek i samarbeid med part-
nerne, og i arbeidet med å  videreutvikle, markedsføre og styrke biblioteket som fremtidsrettet kunnskaps- og kulturarena og i tillegg 
initiere utviklingsprosjekter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Stillingen innebærer personal- og økonomiansvar, samt faglig ansvar for Kongsberg bibliotek.

Krav og ønsker til deg: 
Vi ser etter deg som har et strategisk blikk, er målrettet og er en samlende og handlekraftig leder med god evne til å motivere og 
skape gode relasjoner.

Du er opptatt av å utvikle biblioteket både som fysisk og digital møteplass og som kunnskaps- og kulturarena. 

Som leder er du bevisst på at biblioteket er til for innbyggerne i byen og kan ta deres ståsted og behov på alvor.

Formelle kvalifi kasjonskrav: 
• godkjent bibliotekarutdanning (jfr. Lovverket) 
• ledererfaring og innsikt i off entlig forvaltning 
• relevant erfaring fra privat eller off entlig sektor

For spørsmål om stillingen kontakt  kommunalsjef Heidi Hesselberg Løken,  tlf.  tlf. 481 66 017. 
Se også full utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: www.kongsberg.kommune.no

Søknadsfrist: 17.februar

Kongsberg kommune har mottatt tilsagn fra Nasjonalbiblioteket om kr 500.000 til biblioteksamarbeid mellom Kongsberg 
kommune, Høgskolen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommene.

Mål for samarbeidet vil være å utvikle dynamiske og innovative bibliotekfunksjoner som vil fremme kunnskap, læring og kultur. 
Bibliotek skal være en samlende arena for Kunnskaps-og kulturtorget. Teknologi, realfag og realfagskompetanse er i fokus. Vitensenteret 
devotekBank1 for fritid og skole, er følgelig en viktig integrert satsing  i det nye Folkebiblioteket. Prosjektet vil søke å utvikle nye former for 
samarbeid mellom folke- og fagbibliotek. Prosjektet vil gjennom hele prosjektperioden ha fokus på fremtidsperspektivet i lys av den 
fremtidige bibliotekutviklingen.

Vi søker Biblioteksjef

www.kongsberg.kommune.no
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Gol kommune
  www.gol.kommune.no

Gol er ein vekstkommune i Hallingdal med ca. 4.700 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for 
aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Gol er regionsenter i Hallingdal og eit knutepunkt mellom 
Oslo og Bergen. Vi har eit triveleg og innbydande sentrum og er ein populær handleplass med mange 
og varierte butikkar.  

Gol bibliotek er eit kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for grunnskulen i Gol og Gol vidaregåande 
skule, med biblioteksjef, 2 bibliotekarar og 0,2 bibliotekmedarbeidar. Biblioteket legg vekt på å tilby eit 
godt utval av ulike media og har eit nært samarbeid med andre bibliotek i Hallingdal. Vi har eit aktivt og 
godt fagleg miljø som vi ser fram til å utvikle vidare.  

Biblioteket er med i prosjekt Hallingmo kunnskaps- og kulturpark og er tildelt forprosjektmidlar frå 
Nasjonalbiblioteket for 2013. Dette er ein del av ein planlagt utvikling av ny skule, idrettsanlegg, bibliotek 
og andre kulturtilbod. 

Biblioteksjef  
100 % fast stilling. 
Arbeidsoppgåver: 

• Bibliotekutvikling for framtida. 
• Saksbehandling, personal-, økonomi- og planarbeid. 
• Publikumsarbeid, arrangement og aktivitetar. 
• Opplæring og rettleiing av elevar, lærarar og andre brukargrupper. 
• Samarbeid med andre verksemder, lag og organisasjonar.  
• Kvelds- og laurdagsarbeid etter vaktplan. Andre oppgåver. 

 
Kvalifikasjonar: 
Godkjend bibliotekarutdanning. Søkjarar med anna høgare utdanning kan og bli vurderte, med 
mellombels tilsetjing på dispensasjon. Vi søkjer ein allsidig, utviklingsorientert og utadretta person med 
evne til å arbeide både sjølvstendig og saman med andre. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.  
 
Tilsetjing som biblioteksjef i Gol kommune etter gjeldande lovar, reglement og tariffavtalar. Tidspunkt for 
tiltreding kan diskuterast. 
 
Nærare opplysningar: 
Biblioteksjef Hanne Brunborg, tlf. 32 02 92 84, hanne.brunborg@gol.kommune.no 
Sjå www.golbibliotek.no eller www.gol.kommune.no for meir informasjon. 
 
Send søknad og CV til: postmottak@gol.kommune.no eller til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol. 
Vitnemål og attestar skal leggjast fram ved intervju. 
 
Søknadsfrist: 15. 02.2013  
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Biblioteksjef 100% stilling
Surnadal kommune

Surnadal kommune med ca 6000 innbyggjarar er eit levande regionsenter på Indre Nordmøre. Surnadal er knutepunkt 
mellom byane Trondheim-Molde-Kristiansund med eit blomstrande kultur- og næringsliv. 

Kommunen vart kåra til årets kulturkommune og årets ungdomskommune i Møre og Romsdal i 2012. Tenestetilbodet i 
kommunen er særs godt og utmerkar seg med høg kvalitet på barnehagar, grunnskular og den lokale vidaregåande skulen. 

Lokalisert ved foten av Trollheimen har vi fjellheimen, alpinanlegg, ny ridehall, rike lakseelvar og fjorden rett ved stovedøra, 
noko som gjev ei flott ramme for eit aktivt friluftsliv heile året. Vårsøghelga med Henning Sommerro, Norsk Laksefestival 
og Norsk Vandrefestival er årlege høgdepunkt i eit mangfald av kultur- og friluftsarrangement. 

Hovudbiblioteket er lokalisert i Surnadal kulturhus på Skei, i sentrum av kommunen. Det regionale kulturhuset er eit 
energisenter i bygda og husar både konsertsal, kino, galleri og Kulturskulen på Indre Nordmøre. I tillegg har Kulturhuset 
felles resepsjon med Vårsøg hotell som er knytt saman med Kulturhuset med ei flott gangbru forbi Hovudbiblioteket. 

Det er for tida ca 2,3 årsverk ved Surnadal folkebibliotek og Todalen filial, fordelt over to heile stillingar og to deltid. 
Bibliotektenesta er organisatorisk plassert under kulturleiaren. 

Stillinga vert ledig da noverande biblioteksjef pensjonerer seg.

Innhaldet i stillinga
Dei viktigaste arbeidsområda for biblioteksjefen er dagleg drift og publikumstenester, litteraturformidling, sørvis og 

utviklingsarbeid for å gjere biblioteket til ein aktiv kunnskaps- og kulturarena for kommunen og regionen. I tillegg inneber 
stillinga å  marknadsføre biblioteket på internett og i sosiale media, samt å utvikle formidlingsaktivitetar som mellom anna 
vil gjere biblioteket til ein fysisk og digital møteplass.

Biblioteket brukar mikromarc 3. Opningstida er 33 timar i veka.
Det kan på sikt bli eit interkommunalt biblioteksamarbeid, dette vil biblioteksjefen ha mulegheit til å vere med på å utvikle.
 
Krav til søkjar:
Godkjent bibliotekfagleg utdanning. Helst med erfaring frå folkebibliotek. Gode leiareigenskapar, gode samarbeidsevnar, 

stort engasjement og kreativ formidlingsevne er viktig for denne stillinga. 
Du må kunne kommunisere tydeleg i forholdet mellom innbyggjarar og forvaltning og ha evne til å motivere og arbeide 

tverrfagleg.
Gode datakunnskapar.

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale. God pensjonsordning i KLP. Kreativt og utviklande arbeidsmiljø.

Arbeidstid:
Vanleg arbeidstid 08.00 -16.00. Sommaropningstider juni-august. Ei kveldsvakt i veka og laurdagsvakt etter turnus.

Arbeidsstad:
Surnadal kulturhus

Kontaktperson:
Kulturleiar Lilli Husby tlf. 71655808 eller lilli.husby@surnadal.kommune.no

Heimeside:
http://www.surnadal-folkebibliotek.no, facebookside; https://www.facebook.com/pages/Surnadal-folkebiblio-

tek/257198557655262   

Søknad:
Surnadal kommune har elektronisk søknadsskjema; Biblioteksjef(hyperkobla til annonsa på heimesida med elektronisk 

skjema lett tilgjengeleg)

Søknadsfrist: 22. februar 2013

For meir informasjon sjå. www.surnadal.kommune.no 
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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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Ibsen på verdens scener i 2012: 

Hedda og Nora vinner igjen, 
mens Peer rir Norge
Hvert år er Henrik Ibsen en av verdens mest spilte dramatikere. I løpet av 
fjoråret ble det registrert 165 premierer på hans dramaer, og alle seks kontinenter 
er representert i Ibsen.nets repertoardatabase. Det er USA, Norge og Tyskland 
som er de ledende Ibsen-nasjoner, med henholdsvis 31, 23 og 20 premierer i 
året som gikk. 

Den ultimate vinner på verdens tea-
tre i 2012 ble den farlig fascinerende 
Hedda Tesman, eller som det heter 
hos Ibsen: ”Den deilige Hedda Gabler. 
Hun, som hadde så mange kavalerer 
omkring seg”, men som i egne ord 
kun har anlegg for en ting: Å kjede 
livet av seg. 

Verdens teaterpublikum kan ikke 
sies å kjedes av Hedda, for det var 
hele 42 premierer på dette stykket i 
2012, blant annet i Australia, Frankrike, 
Spania, Mosambik og Sør-Korea. På 
andreplass kom Et dukkehjem med 
33 premierer. Blant disse er flere nye 
bearbeidelser av Ibsens tekst.

Peer Gynt i Norge
Her på berget holder vi nordmenn 

fortsatt et godt tak i vår Peer, den 
glade eventyrer med sitt gode humør 
og et noe fleksibelt sett av moral. I 
Norge var det 7 premierer på Peer 
Gynt i året som gikk. To av disse var 
danseteaterforestillinger, og én en 
rockemusikal som turnerte i norske 

fengsler.    
Av alle Ibsens dramaer er Et duk-

kehjem mest spilt sammenlagt, hele 
1538 oppsetninger er registrert fra 

1879 til i dag. Det er grunn til å tro at 
Et dukkehjem er verdens mest spilte 
drama de siste hundre år. 

Ibsen.net er Nasjonalbibliotekets nettportal om Henrik Ibsen. Sidene fins i tre språkversjoner - norsk, engelsk og tysk og 
er et ressurs-, kunnskaps- og informasjonsnettsted om Henrik Ibsens liv og verk med nyhets- og aktualitetsstoff, bakgrunns-, 
fakta- og fordypningsstoff. Nettstedet inneholder en arrangementskalender med løpende, dagsaktuell informasjon om Ibsen-
arrangementer som finner sted over hele kloden hver eneste dag. Ibsen.net er verdens største nettsted om forfatteren, både 
hva angår informasjonsmengde og antall brukere. 

Fra oppsetningen av Hedda Gabler – A Filha do General (Generalens datter) – i Mosambik 
(Foto: Mutumbela Gogo)

Henrik Ibsen-ressursen på nettet

IBSENS STATUS
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Våren 2013 tilbys ”Grunnkurs for tillitsvalgte og 
medlemmer”, ”Forhandlingskurs – alle sektorer” 
og ”Kurs for fylkeslagsledere”. Kursene går i 
mars og april.

BF-kurs våren 2013 

9. - 10. april   Kurs for fylkeslagsledere

       Tid: 9. april kl 10.00 - 10. april kl 15.00
   Sted: Thon Hotel Oslo Airport
   Påmeldingsfrist: Mandag 25.mars

4. - 5. april   Forhandlingskurs – alle sektorer
       
   Tid: 4. april kl 10.00 - 5. april kl 15.00
   Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm
   Påmeldingsfrist: Onsdag 20. mars

11. - 12. mars  Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer

       Tid: 11.mars  kl 10.00 -12. mars kl 15.00
   Sted: Thon Hotel Oslo Airport
   Påmeldingsfrist: Fredag  22.februar

Påmelding skjer ved bruk av påmeldingsskjemaet på BFs nettside (www.bibforb.no) innen oppsatt frist.

NB! Det er viktig at du oppgir om du ønsker hotell, har eventuelle matallergier eller det er andre hensyn vi skal 
ta. Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter for medlemmer. Du bestiller selv reise, enten direkte eller fra Via 
travel. Bibliotekarforbundet bestiller hotell.

Kontakt sekretariatet på epost bf@bibforb.no eller tlf 48 02 09 00 om du lurer på noe i forbindelse med kurset.

VÅR EGEN ORGANISASJON
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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

Forbundsleder:  Monica Deildok
Kontorleder:   Petter Bruce
Rådgiver:   Kari Lifjell
Redaktør:   Erling Bergan

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

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

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

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

Forbundsstyret

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

Du kan melde deg inn i Bibliotekarforbundet 
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 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. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



Sitatet

”Islamistiske opprørere som var i ferd 
med å flykte fra byen Timbuktu i Mali, har 
satt fyr på et bibliotek med flere tusen 
uerstattelige manuskripter i byen. 

– Opprørerne satte fyr på det nybygde 
Ahmed Baba-instituttet, som er bygget 
av sørafrikanere. Det skjedde for fire 
dager siden, sa Timbuktus ordfører Halle 
Ousman til nyhetsbyrået Reuters mandag.

Biblioteket er finansiert av Sør-Afrika.
– En bygning hvor manuskriptene ble 

oppbevart, er blitt brent, sier en sikker-
hetskilde til nyhetsbyrået AFP.

Opplysningene blir også bekreftet 
av en malisk soldat, som var med i en 
oppklaringsenhet i Timbuktu nord i det 
vestafrikanske landet.”

Fra NTB-artikkelen ”Islamister tente på 
uerstattelige manuskripter” i Adres-
seavisa 28. januar. Instituttet er oppkalt 
etter forfatteren Ahmad Baba al Massufi 
(1556-1627).

Vi venter på ny formålsparagraf i ny 
biblioteklov. I mellomtida kommer en fors-
kningsrapport fra BI, som bidrar til å svare 
på det eldgamle spørsmål som stilles oftere 
enn noen gang tidligere:

Hvorfor har vi bibliotek? Er det nødven-
dig? Hva er det vi ønsker å oppnå med 
bibliotekene? 

Banale spørsmål, som stadig må besvares 
på nytt. Heldigvis. For spørsmålene er ikke 
bare banale, de er også basale. Bibliotek er 
ikke som veier, skoler og helsevesen. Biblio-
tek kan nemlig velges bort. Helt bort. Og 
dersom vi ikke har bærekraftige, oppdaterte 
begrunnelser for dets eksistens, vil vi risikere 
at de nettopp velges bort. 

Bibliotek er tradisjonelt en praktisk institu-
sjon for – i fellesskap, eller på vegne av flere 
– å løse informasjons- og kulturoppgaver knyt-
tet til dokumenter. I et kloster, i en kommune, 
i en bedrift, på et universitet, i en nasjon.   

Bibliotek er tradisjonelt en praktisk institu-
sjon for å gi et fellesskap tilgang til en sam-
ling dokumenter. I et kloster, i en kommune, 
i en bedrift, på et universitet. Men tilgangen 
har aldri vært ment mekanisk og uten hen-
sikt. Den skal tjene et formål, som overskri-
der selve dokumentene. For et advokatfirma 
skal fagbiblioteket bidra til bedre rådgiving 
og beslutninger blant firmaets advokater. 
For et universitet skal universitetsbibliote-
ket bidra til bedre forskning og utdanning. 
For en kommune skal folkebiblioteket 
bidra til et – ja, hva da? Et rikere samfunn?  
Et likere samfunn? Et mer variert samfunn? Et  
klokere samfunn? Et artigere samfunn?  
Et mindre dumt samfunn? Et mer demokra-
tisk samfunn? Et mer dannet samfunn? 

Store ord. Men viktige. For dersom det 
ikke er bred enighet om en del slike hon-
nørformuleringer, over mesteparten av det 
politiske spekteret, ligger folkebibliotekene 
tynt an. Da må vi starte jakten på andre 
inntektskilder enn offentlige budsjetter. En 
jakt som for de fleste er dømt til å mislykkes.

Vi har vel grunn til å tro at kulturminister 
Hadia Tajik snart leverer proposisjon om ny 

Digital kløft i vår favør
biblioteklov, med den foreslåtte, gode og 
moderniserte formålsparagrafen. Dersom 
den høster bredt flertall i Stortinget, er noe 
viktig gjort. Men en ny blå-blå regjering vil i 
løpet av sine fire år garantert stille spørsmål 
ved folkebibliotekene igjen. Og de blå bibli-
otekspørsmålene vil kreve andre svar enn de 
rødgrønne bibliotekspørsmålene. 

Den store utfordringa for bibliotek nå er 
selvfølgelig digitalisering, i alle dens for-
mer. Problemstillingen er: Vårt gode gamle 
hovedprodukt - papirbøkene – har alltid 
eksistert i begrenset antall eksemplarer. 
Derfor oppfattes det som en god ide å samle 
et bredt utvalg i bibliotek, til alles glede og 
nytte. Det nye hovedproduktet, derimot – 
de digitale tilbudene – skal liksom være 
gratis tilgjengelige for alle over alt. Altså blir 
biblioteket overflødig. Nettforbindelse er alt 
som trengs. Det gamle biblioteket ga fattig 
og rik samme tilgang til kultur og kunnskap. 
Det nye digitale samfunnet er – liksom – 
fullstendig utjevnende i seg selv. Ergo: Over 
og ut med bibliotekene? 

Men så har BI altså gjennomført nok en 
årlig studie i ”Digitalt kulturkonsum”.  Blant 
mye annet, viser studien at tilbøyeligheten til 
at det å betale for digitale kulturopplevelser 
øker med både inntektsnivå og med utdan-
ningsnivå. 

Dette er jo den samme gamle historien! 
Vi er på en måte tilbake til start. Tilgang 
til innhold, og ikke minst formidling og 
problematisering av innholdet, er en uløst 
samfunnsoppgave også i det digitale sam-
funnet. Ingen aktører egner seg vel bedre 
til dette enn biblioteket? 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan
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