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Fra nasjonsbyggings-
prosjekt til glokalt 
kulturverksted 

Er det ikke snart på tide at norske fol-
kebibliotek frigjør seg fra det store na-
sjonsbyggingsprosjekt og bestemmer 
selv hva man skal ha på hyllene, både 
de fysiske og digitale hyller, spør Niels 
Windfeld Lund, som tar til orde for bi-
blioteket som et glokalt kulturverksted. 

  6

Drammensbiblioteket besøker 
Sambiblioteket i Härnösand 

Seks ansatte ved Drammensbiblioteket 
var i november i fjor på studietur til 
Sambiblioteket i Härnösand i Sverige. 
De ville  sammenlikne erfaringer med å 
jobbe i bibliotek som er organisert på 
samme måte som deres eget.

 18

Hvilken møteplass?
 
Bibliotekene er like mye opplevelses-
steder som litteraturhusene. De har 
den samme innholdsformidlende rol-
len som gjør at de er med på å skape 
kunnskaps- og kulturopplevelser – helt 
unike for hver enkelt, hevder Sunniva 
Evjen i sin nye spalte.

 22
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Lederen har ordet
Likestillingens status og videre frem-

drift er stadig tema i avisspaltene. Med 
ulik vinkling undersøkes likestillingens 
kår i Norge, et av verdens mest likestilte 
land. I 100 års jubileumsåret for kvin-
ners stemmerett her til lands er dette 
helt naturlig.. 

Men fokus på likestilling er mer enn 
et spørsmål om jubileer Det dukker 
opp som toppsak i mediene med jevne 
mellomrom, gjerne knyttet til nye fors-
kningsresultater, nye undersøkelser, 
eller nye politiske utspill. Men også ofte 
knyttet til mer eller mindre kontroversi-
elle uttalelser fra A-, B- eller C-kjendiser. 
(Det ser ut til å være åpenbart at selv 
D-kjendiser fortjener førstesiden på 
de store avisene når de sier noe litt 
kontroversielt og totalt udokumentert 
om likestilling.)

Politikk og den private sfære
Det kan ofte være vanskelig å skille 

personlige opplevelser fra fakta i slike 
sammenhenger. Og ofte blir disse to 
perspektivene blandet sammen i en 
miks. Dermed kan det bli vanskelig å 
diskutere sak. Samtidig som likestilling 

er en viktig målsetting for samfunnet 
generelt og således et stort politisk 
tema, berører det spørsmål som til 
syvende og sist griper direkte inn i 
folks grunnlag for å leve sine liv, og 
det griper inn på en mye mer direkte 
måte enn mange andre politikkområder. 
Dette gjør det til et komplekst og litt 
vanskelig emne. For hvem er det som 
i fullt alvor og med lett hjerte ønsker 
å tråkke inn i den private sfære, langt 
inn i ekteskapene og partnerskapenes 
og barneoppdragelsens sfære for å 
fortelle folk hvordan de skal leve sine 
liv, hvordan de skal forvalte sin tid, 
hvilke verdier de skal legge vekt på i 
sine livs veivalg?

De færreste. Og det blir fort akkurat 
dette det handler om når likestilling står 
på agendaen. 

I alle livets faser vil det oppleves som 
en begrensning av individets rett til å 
foreta egne selvstendige livsvalg, der-
som samfunnet i for stor grad regulerer 
eller legger til rette for en bestemt vei. 
Derfor beveger politikere seg på en 
stram line når de kommer med likestil-
lingsfremmende tiltak, en line der det 

er strategisk svært uklokt å tråkke over 
og å bli for regulerende. 

En konsistent likestillingspolitikk
Og det er nettopp i avveiningen mel-

lom individenes rett til å velge - og de 
virkningsfulle tiltakene for å nå et stor 
felles mål - at fagforeninger støter på 
problemer med å føre en konsistent 
likestillingspolitikk.

Forstå meg rett. Det er ikke noe pro-
blem å kjempe for likelønn, og å arbeide 
mot kjønnsdiskriminering, eller for å 
sikre begge kjønn like rettigheter til fast 
arbeid, karriereutvikling, lederstillinger 
og faglig avansement. 

De vanskelige avveiningene dukker 
opp når yrkeslivet møter den enkeltes 
personlige liv, og når man står i fare for 
å gjøre seg til dommer over den enkeltes 
personlige valg. 

Deltid et «kvinnefenomen»
Kampen mot den utstrakte bruken av 

deltid i norsk arbeidsliv er et eksempel 
på dette. Det er godt dokumentert at 
dette er et «kvinnefenomen». Av alle de 
som jobber deltid i Norge er en over-
veiende del kvinner. Dette, hører vi, er 
et problem. 

Dette må vi erkjenne. Det er et 
problem i biblioteksektoren at noen 
stillinger lyses ut i deltidsprosenter, 
selv om arbeidet vitterlig egentlig fyller 
en hel og minst en hel stilling. Når det 
gjelder skolebibliotekarstillinger i vide-
regående skole ser vi dessverre av og 
til eksempler på dette. Når det gjelder 
biblioteksjefstillinger i små kommuner 
også. I disse sammenhengene er det et 
problem, og det er helt på det rene at 
det må bekjempes. Det er en god ting 
at partene i arbeidslivet er enige om å 

I alle livets faser vil det oppleves 
som en begrensning av individets rett 
til å foreta egne selvstendige livsvalg, 
dersom samfunnet i for stor grad re-
gulerer eller legger til rette for en be-
stemt vei. ”

”
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bekjempe ufrivillig deltid, gjennom et 
sterkt fokus på problematikken. Som et 
resultat av dette har det akkurat vært 
ute på høring et forslag om endring 
av arbeidsmiljøloven som ytterligere 
styrker deltidsansattes rettigheter til 
utvidet stilling.

Utfordring og velsignelse
Dette er et viktig arbeid. Deltid 

svekker lønnsutviklingen, svekker 
mulighetene for karriereavansement, 
videreutdanning og faglig påfyll og 
svekker pensjonsinntekten. Kunnska-
pen om denne effekten sammen med 
kunnskapen om at kvinner i stor grad 
arbeider deltid er en helt klar indikator 
på at dette er en viktig oppgave for 
fagforeningene å jobbe med.

Ikke desto mindre kan deltid være 
en velsignelse!

Det å ha en ekstra fridag i uka, i 
perioder av livet, kan være direkte 
livreddende for eksempelvis slitne 
småbarnsforeldre. 

Jeg har i min tid i Bibliotekarforbun-
det bistått flere medlemmer med å få 
tidsavgrenset permisjon fra deler av stil-
lingen nettopp begrunnet med behovet 
for en større tilstedeværelse på andre 
arenaer i livet. 

Stor respekt for deres valg
Jeg har ingen problemer med å identi-

fisere meg med deres behov, og jeg har 

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

stor respekt for de valgene som disse 
enkeltpersonene har tatt. Jeg ville synes 
det var en tragedie om muligheten til å 
tilpasse arbeidslivet til resten av livet 
på denne måten ble borte. I alle fall 
så lenge det ikke finnes noe alternativ. 
For det gjør ikke det for store deler 
av lønnsmottakerne i Norge. Folk som 
har sitt arbeid knyttet til betjening av 
publikum, enten de er bibliotekarer i 
veiledningen, sykepleiere i eldreomsor-
gen eller førskolelærere, kan vanskelig 
finne den fleksibiliteten i arbeidstiden 
som kanskje skal til for å kunne være til 
stede på andre arenaer i livet i tilstrek-
kelig grad i perioder. 

Og her oppstår det et nytt klasseskille 
i norsk arbeidsliv, mener jeg. Et klasse-
skille mellom de som har stor fleksibilitet 
i arbeidstiden innenfor en full stilling og 
de som ikke har det. Noen er nemlig 
så heldige at de kan styre sin egen ar-
beidstid i stor grad, de kan jobbe enkelte 
korte dager og enkelte lange dager. De 
kan jobbe utenfor arbeidsplassen og på 
arbeidsplassen. Det eneste de trenger 
er en PC og en nettoppkobling. For disse 
er tidskabalen betydelig lettere å få til 
å gå opp innenfor rammene av en full 
stilling, og behovet for redusert stilling 
blir betydelig mindre. 

Livsfaseorientert personalpolitikk
Det er skummelt dersom vi resone-

rer oss frem til at dette er «malen», og 

at deltid som fenomen må avskaffes 
fullstendig. Da vil vi ikke oppnå annet 
enn å gjøre tilværelsen svært vanske-
lig for store grupper av arbeidstakere. 
I ytterste konsekvens frykter jeg at vi 
ville kunne komme til å presse enkelte 
helt ut av arbeidslivet i perioder. Langt 
bedre er det å arbeide for livsfaseo-
rientert personalpolitikk og en større 
grad av tilrettelegging av arbeidstiden 
for individet. 

Når vi fortsetter kampen for økt like-
stilling i arbeidslivet, og det gjør vi for 
det er nødvendig, må vi derfor være 
tydelige inntil det kompromissløse på 
at rettighetene er til for enkeltindivider, 
og vi må være ytterst varsomme med 
å bli så ivrige at vi innfører systemer 
som fungerer på papiret men som 
virker hemmende på enkeltpersoners 
muligheter for å tilpasse arbeidslivet 
til livet selv. 

Likestilling har mange fasetter, men 
manglende respekt for menneskers 
valg er ikke en av dem. 

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013
Teknisk Beregningsutvalg for 

inntektsoppgjørene (TBU) la fram 
sin foreløpige rapport 18. februar. 
Rapporten gir en oversikt over utvik-
lingen i lønn, inntekt, pris og konkur-
ranseevne. TBU gir også en prognose 
for prisstigningen på forbruks- 
varer fra 2012 til 2013 og utsiktene 
for norsk og internasjonal økonomi. 

- Rapporten er viktig fordi den 
angir helt sentrale føringer og tall-
materiale før inngangen til lønnsopp-
gjøret 2013, forteller forbundsleder 
Monica Deildok. Rapporten viser at 
lønnsveksten var på om lag fire pro-
sent i fjor. Prisveksten var på 0,8% i 

2012, noe som gir en gjennomsnittlig 
reallønnsvekst på 3,2%. 

- Lønnsutviklingen i prosent ble 
den samme for stat og kommune 
som for privat sektor i fjor. Det viser 
at det nyttet å streike i 2012. Det var 
jo nettopp for å ikke komme dårligere 
ut en ansatte i det private at vi valgte 
å gå til streik i fjorårets oppgjør. Når 
tallene fra TBU viser en lønnsutvikling 
på 4 % for ansatte i det private så 
vel som i staten og kommunesekto-
ren er dette derfor oppløftende, sier 
BF-lederen, og legger til: 

- Vi legger til grunn at det er rom 
for reallønnsøkning også i år når vi 

nå jobber med å formulere våre krav 
inn mot mellomoppgjøret i 2013. 
Tariffområdene i offentlig sektor 
forhandler opp mot 1. mai, etter 
NHO-oppgjøret, slik frontfagsmo-
dellen fordrer.

YS avholder sitt inntektspolitiske 
representantskapsmøte den 7. 
mars, og Hovedorganisasjonens 
rammer for lønnsoppgjøret vil bli 
lagt der. Bibliotekarforbundet ved-
tar sine krav til mellomoppgjøret i 
forbundsstyret. 
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BIBLIOTEKPOLITIKK

BFs forventninger til Nasjonalbiblioteket
Bibliotekarforbundets styre har i flere runder drøftet Nasjonalbibliotekets håndtering av ansva-
ret NB har fått for bibliotekutvikling. På sitt februar-møte sluttet styret seg til en liste over ”sen-
trale utfordringer vi ser, og som vi mener det er naturlig at NB griper tak i”. Styret påpeker at 
de ønsker en ”konstruktiv og åpen dialog” om dette. BFs forventninger til NB er som følger:

Styrke NBs sekretariat for bibliotekutvikling
En stab på tre personer er ikke tilstrekkelig til å møte behovet. 

Selv om sekretariatet kan spille på NBs øvrige ansatte og res-
surser, er det nødvendig at et større miljø in NB har fokus på 
bibliotekutvikling i folke-, fylkes-, fag-, skole-, universitets- og 
høgskolebibliotek. Punktene under skulle mer enn tilstrekkelig 
begrunne dette behovet.

Plan for oppfølging av Stortingsmelding 23 (2008-2009) Bibliotek
Stortingsmeldinga ble behandlet og fikk tilslutning i Stortinget. 

Som statlig ansvarlig for bibliotekutvikling forventer vi at NB følger 
opp stortingsmeldinga. Men det rår tvil om hvilke tiltak i meldinga 
som vil bli fulgt opp, og hvilke som eventuelt ikke vil bli fulgt opp. 
Framdriftsplan for tiltakene er heller ikke kjent. Vi forventer at NB 
i den nærmeste tiden gjør tydelig kjent overfor bransjen hvordan, 
tiltak for tiltak, stortingsmeldinga skal følges opp. 

Bred drøfting om konsekvensene av ny lov om folkebibliotek
Når lovproposisjonen er framlagt og ferdig behandlet i Stortin-

get, forventer vi at Nasjonalbiblioteket inviterer sentrale aktører 
til samråd om konsekvensene av lovendringene og hvordan de 
bør håndteres. Det gjelder blant annet biblioteksamarbeid når 
dispensasjonsordningen opphører, det gjelder forskrifter om 
kvalifikasjonskrav til biblioteksjef, det gjelder tiltak for å følge opp 
”møteplass og arena for offentlig samtale og debatt” i paragraf 1, 
det gjelder endret organisatorisk plassering av fylkesbibliotek, m.m.

Drive fram sentrale prosjekt
Prosjektmidler er en viktig måte å stimulere til bibliotekutvikling. 

Men Nasjonalbiblioteket bør selv initiere og sørge for drift av pro-
sjekt som er av nasjonal karakter. Biblioteksvar er et eksempel på 
et slikt prosjekt, som bør gjenopprettes og fornyes. I lys av forsøk 
og debatt om selvbetjent åpningstid i bibliotek, ofte betegnet som 
”åpne bibliotek”, kan dette vise seg å bli en svært viktig faktor. 

Felles rammeverk for utlån av e-bøker i folkebibliotek
Selv om ulike aktører lager utlånsordninger for e-bøker, er 

uavklarte avtaleforhold et hinder for at disse kommer skikkelig 
i gang. Nasjonalbiblioteket må være en pådriver for at disse 
spørsmålene finner sin løsning, enten de selv forhandler med 
forlagsbransjen eller ikke. 

Felles retningslinjer for lånesamarbeid
I St.meld. nr. 23 (2008–2009) Bibliotek foreslås følgende 

tiltak: ”Nye, felles retningsliner for lånesamarbeid er under 
utarbeiding, og Kultur- og kyrkjedepartementet vil vurdere å 
fastsetje forskrift for lånesamarbeid og registrering med heimel 
i folkebiblioteklova § 3.” 

Vi er klar over at ny biblioteklov ikke er framlagt og vedtatt ennå, 
men så snart dette er på plass, bør NB først drøfte, så fastlegge 
et nasjonalt system for lånesamarbeid, tilpasset vår tids bibliotek, 
transportmåter og materialtyper. 

Biblioteksøk
Det har lenge vært et uttalt bibliotekpolitisk mål å få et felles søk 

i alle landets bibliotekkataloger, og en tjeneste med brukerinitiert 
fjernlån. Stortingsmelding 23 (2008-2009) er tydelig på dette. Vi 
forventer at dette prioriteres, at det legges fram en tidsplan og at 
NB underveis i prosessen er åpen om framdrift og løsningsvalg. 

Styrke NBs dialog med bibliotekfeltet
Det er behov for bedre dialog mellom Nasjonalbiblioteket og 

bibliotekarer og organisasjoner i bransjen. Det er reist mye kritikk 
mot NB for manglende åpenhet og respons på henvendelser og 
debatt. Om ikke all kritikk er like berettiget, er den et uttrykk for at 
dialogen ikke oppleves tilfredsstillende nok. Vi er i første omgang 
interessert i å vite hva NB mener er årsaken til denne kritikken, 
og hva de mener kan gjøres for å bedre dialogen. 

Hvem kommer etter Kvalheim?
Tore Eugen Kvalheim gikk 6. fe-

bruar av som YS-leder. Årsaken var 
at han skal til ny jobb som direktør i 
arbeidsgiverforeningen Spekter, der 
han tiltrer 1. juli. Men for å sikre en 
ryddighet i rollene gikk han av umid-
delbart. 1. nestleder Jorunn Berland 
tok umiddelbart til med å fungere som 
midlertidig YS-leder, fram til represen-

tantskapsmøte i YS velger ny leder 
7. mars, et valg som  gjelder fram til 
ordinært valg høsten 2014.

Det lå ingen dramatikk i avgangen 
til Kvalheim, som har vært i YS-
systemet i over tolv år, de siste sju 
som YS-leder. Når andre jobbtilbud 
kommer, kan det få slike umiddel-
bare konsekvenser. 

- I Kvalheims ledertid har YS styrket 
sin påvirkningsevne på viktige spørs-
mål i arbeidslivet. Han har bidratt 
mye til at YS nyter stor respekt som 
hovedorganisasjon. Og internt i YS har 
Tore Eugen vært en samlende og god 
leder, sier BF-leder Monica Deildok i 
en kommentar. 
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Alletiders bibliotekarer i alletiders biblioteker 

Fra nasjonsbyggingprosjekt 
til glokalt kulturverksted
Er det ikke snart på tide at norske folkebibliotek frigjør seg fra det store nasjonsbyggings-
prosjekt og får lov til selv 100 % å bestemme hva man skal ha på hyllene, både de fysiske 
og digitale hyller, og sidestiller norsk litteratur med all annen litteratur, med andre ord, at 
man anerkjenner at man lever i en global verden?, spør Niels Windfeld Lund i denne artik-
kelen, der han tar til orde for en lokal bibliotekrevolusjon, der biblioteket ses som et glokalt 
kulturverksted. 

BIBLIOTEKARUTDANNING

”En ting er systemer som lægger rammer for ordning og formidling, 
en anden ting er systemer som i  stor udstrækning styrer hvad du 
har på hylderne og måske efterhånden også på e-bok reolerne, 
kulturfonds-ordningen. Jeg har skrevet om det tidligere og det er 
ikke populært at kritisere denne indkøbsordning, men efter mine 
snart 20 år i det norske biblioteksfelt, er jeg blevet mindre og mindre 
overbevist om at denne ordning er til gode for norsk biblioteksvæsen.”

Tekst: 

Niels Windfeld Lund 
Professor i dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Trromsø

Niels Windfeld Lund har vært primus motor for faget doku-
mentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø siden starten 
i 1996. Dokvit kombinerer humanistiske, samfunnsvitenskape-
lige og teknisk-naturvitenskapelige disipliner, og gir utdanning 
som bibliotekar, på både bachelor- og masternivå. Lund under-
viste på bibliotekarutdanningen i Ålborg før han kom til Tromsø. 

For nylig var der et opslag i Bok og bibliotek om hvilke 
kvalifikationer som var vigtigst i forhold til at være bibliotekar, 
med andre ord: hvad karakteriserer en ordentlig bibliotekar 
nu om dage? er det først og fremmest kundskabsorganisering 
eller er det formidling og evne til at snakke med folk eller 
måske begge dele eller noget helt tredie ?. Samtidig begyndte 
der en interessant diskussion på BibliotekNorge-listen om 
hvilken rolle biblioteket skal have i fremtiden, ikke mindst i 
forhold til det nyeste medie-format, e-bogen. Med andre ord, 
spændende diskussioner er i gang på de mest basale områ-
der i biblioteksfeltet og i det følgende først og fremmest på 
folkebiblioteksområdet.

Bibliotekar, hvad er det ?
Når man snakker om bibliotekarer i vore dage, så tæn-

ker man først og fremmest på en som er uddannet på en 
biblioteksuddannelse og ikke nødvendigvis på en som er 
ansat på et bibliotek og arbejder på et bibliotek. Man snak-
ker ovenikøbet om at en uddannet bibliotekar kan så meget 
mere end at arbejde på et bibliotek ! Det har ikke været sådan 
i alle tider. Der var engang for meget længe siden en tid, 
sånn cirka 70-80 år siden, at man blev ansat som aspirant 
på et bibliotek og derefter blev oplært til at blive fuldværdig 
bibliotekar. I dag skaber det ofte debat hvis man ansætter 
folk i bibliotekerne med en anden uddannelse end en formel 
bibliotekar-uddannelse. Spørgsmålet er imidlertid om forholdet 
mellem uddannelse og institution er et enkelt og altid sam- 
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Norske folkebibliotek må frigjøre seg fra det store nasjons-
byggingsprojekt og anerkjenne at man lever i en global verden. 
Kulturfondsmidlene bør overføres til de lokale bibliotekene, 
som selv må få bestemme hva som tilbys, skriver professor 
Niels Windfeld Lund. (Foto: Colourbox)
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stemt 1-1 forhold ? Hvis man trækker 
paralleller til f.eks. skole, sygehuse og 
domstole, så er der tale om en snæver 
relation mellem professionsuddannelse, 
akkreditering og de offentlige institu-
tioners behov for at være sikre på at 
deres ansatte kan hvad de skal kunne 
for at yde borgere en ordentlig service. 
Hvis man derimod trækker paralleller 
til private produktionsvirksomheder, så 
møder man som regel en lidt anderle-
des åben ansættelsespolitik, som går 
ud på at ansætte de folk man har brug 
for i forhold til at kunne producere og 
sælge sine produkter og i mindre grad 
se på hvilken måde folk har fået den 
relevante kompetence på. 

Bibliotek, hvad er det?
Der pågår for tiden en vældig inter-

essant debat om bibliotekets rolle, ikke 
mindst om biblioteket overhovedet har 
en fremtid set i lyset af udfordringerne 
fra Internet og de nye medieformater, 
specielt e-bøgerne som udfordrer 
selve kernen i biblioteket, bogen. Et 
af hovedtemaerne i diskussionen er 

BIBLIOTEKARUTDANNING

  hvad man skal kalde dem som benyt-
ter sig af biblioteket, lånere, brugere 
eller kunder ? Så længe vi har bøger 
og andre fysiske medier, antageligvis 
i mange år fremover, vil der være brug 
for udlån af disse medier, og dermed 
relevant at snakke om lånere. Men 
samtidig har biblioteket altid haft og 
i dag mere end nogensinde også alle 
mulige andre tilbud med forskellige 
informationstjenester, aktiviteter og 
ikke mindst den gode gamle varme 
avis-læseplads. Alle disse tilbud gør 
det relevant at snakke om brugere 
samtidig med at man udmærket kan 
fortsætte med at snakke om lånere. 
Men hvad med kunder? Sælger biblio-
teket produkter? Hvis man snakker om 
oplevelses- og informationsøkonomi, 
så må man vel sige at biblioteket ”sæl-
ger” både oplevelser og informationer 
til en billig penge eller at borgerne be-
taler via skatten, således at de får pro-
dukterne ”gratis” på biblioteket. Med 
andre ord, så er det måske relevant 
at snakke om både lånere, brugere 
og kunder i forhold til de funktioner 

og roller som folkebiblioteket spiller i 
dagens samfund. 

Bibliotekariske kvalifikationer, 
hvad er det?

Hvis bibliotekarer, forstået som an-
satte på biblioteket, skal kunne fungere 
i forhold til sine lånere, brugere og 
kunder, så skal de både kunne ordne 
og formidle. I mange år har diskus-
sionerne i bibliotekar-uddannelserne 
bølget frem og tilbage mellem om det 
er ”ordning”, altså katalogisering og 
klassifikation, eller ”formidling”, dvs. 
udstillinger og personlig kontakt med 
lånerne, brugerne, kunderne, som er 
det vigtigste. Vel, begge dele er vig-
tige og grundlæggende er der ingen 
forskel mellem ordning og formidling. 
Det hele er både ordning og formid-
ling, objektivt og subjektivt. Klasserne 
i klassifikationssystemerne opdeler 
verden på hver sin bestemte måde og 
formidler et verdensbillede i sig selv 
på samme måde som måden at snakke 
med folk på vil gøre. Det handler om at 
være åbne for mange muligheder for at 

Niels Windfeld Lund viser til diskusjonen som har bølget fram og tilbake i bibliotekarutdanningene om det er kunnskapsorganisering eller formidling 
som er det viktigste. - Vel, begge dele er vigtige og grundlæggende er der ingen forskel mellem ordning og formidling, hevder Lund.  
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SERIEBØKER

ordne og formidle ting på. Det gælder 
ikke mindst i vor tid med fremkomsten 
af nye medieformat den ene dag efter 
den anden. Vi ved ikke engang om det 
hotteste medieformat i dag er død og 
fuldstændig glemt om en måned ! Tænk 
bare på cd-rommens skæbne. Det vil 
sige at bibliotekariske kvalifikationer ikke 
bare handler om ordning og formidling, 
men også om håndtering af mange 
forskellige medieformater og sidst, men 
ikke mindst navigering og håndtering 
af mange forskellige systemer af både 
teknisk og politisk karakter. 

Systemer i biblioteker 
på godt og ondt!

Biblioteker kan ikke overleve uden at 
have en vis system i tingene. Bøgerne 
og de andre medier må have sine 
pladser, således man kan finde dem og 
det er nyttigt at have et fælles system, 
ikke mindst i forbindelse med katalog 
over samlingerne, både fysisk og di-
gitalt, så man kan udnytte hinandens 
ressourcer, men så er vi også allerede 
ved et af problemerne. De systemer 

som man vælger at anvende, f.eks. de 
kommercielle biblioteksdatasystemer 
som man beslutter sig for at anvende, 
lægger nogen rammer for hvordan 
man både kan ordne, søge og formidle 
på det lokale bibliotek, hvis ikke det 
enkelte bibliotek f.eks. har råd til at en-
gagere sig i brug af alternative digitale 
løsninger og skræddersy løsninger til 
sit eget lokale bibliotek. Men en ting 
er systemer som lægger rammer for 
ordning og formidling, en anden ting er 
systemer som i  stor udstrækning sty-
rer hvad du har på hylderne og måske 
efterhånden også på e-bok reolerne, 
kulturfonds-ordningen. Jeg har skrevet 
om det tidligere og det er ikke popu-
lært at kritisere denne indkøbsordning, 
men efter mine snart 20 år i det norske 
biblioteksfelt, er jeg blevet mindre og 
mindre overbevist om at denne ordning 
er til gode for norsk biblioteksvæsen. 
Gennem årene har jeg været ude på 
mange små biblioteker i det norske 
land, netop dem, som især skulle være 
taknemmelige for denne ordning og 
hørt mange pudsige historier om hvad 

man gør med disse kulturfondsbøger. 
Jeg har hørt om at mange af dem bliver 
sat ned i kældre eller ”lånt”  ud til na-
boen som kan pynte sin stue med lidt 
bøger, det ser lidt ”pænt” ud med en 
slags ”bogtapet”. Det er sjældent disse 
historier når ud i bibliotekspressen eller 
på biblioteksmøder og jeg undrer mig 
fortsat lidt over hvorfor ? Hvorfor skal 
så mange eksemplarer af norsk litteratur 
henslæbe en trist tilværelse som at blive 
”tapet”fyld eller bortgemt i en kælder ? 
eller i digital form aldrig opleve at blive 
downloadet ? Er det en god måde at 
fremme norsk litteratur på?

Frigøring fra det store 
nationsbyggingsprojekt

Jeg er klar over at jeg som oprindelig 
dansker skal passe på med hvad jeg 
siger og skriver, men jeg vover alligevel 
og spørger: Er det ikke snart på tide 
at norske folkebiblioteker rundt om i 
landet frigør sig fra det store nations-
byggingsprojekt og får lov til selv 100 
% at bestemme hvad man vil have på 
hylderne, både de fysiske og digitale 

Framtidas bibliotekarer skal kunne mange ting, og biblioteket trenger mange forskjellige folk som kan forskjellige ting, hevder professor Niels Windfeld 
Lund. Tromsø- og Oslo-utdannede kan arbeide på bibliotek sammen med folk med helt andre utdannelser. - Og  alle sammen mødes i Bibliotekarforbundet, 
som på denne måde kan få medlemmer med alle mulige uddannelsesmæssige rødder, sier Lund. 

 



Bibliotekaren 3/2013 10   

BIBLIOTEKARUTDANNING

hylder, og sidestiller norsk litteratur med 
al anden litteratur, med andre ord, at 
man anerkender at man lever i en global 
verden og at man overfører midler  fra 
kulturfonden til de lokale biblioteker 
rundt i landet til selv at bestemme og 
købe materialer ind og skabe sit lo-
kale bibliotek ikke bare i Norge, men i 
verden som helhed ? Dette spørgsmål 
stiller jeg ikke mindst i lyset af at de al-
lerfleste norske kommuner i vore dage 
har faguddannet personale og så er vi 
tilbage til indledningen om bibliotekarers 
kvalifikationer og deres rolle i fremtidens 
biblioteker. 

Behov for en lokal biblioteks-
revolution - biblioteket som 
glokal kulturværksted? 

Et særlig træk man ofte fremhæver 
ved det norske folkebiblioteksvæsen er 
at man har et folkebibliotek i ALLE kom-
muner, ihvertfald i princippet. Det be-
tyder at folkebiblioteket er noget af det 
mest lokale, man har i Norge ved siden 
af butikken og kiosken, som ofte er en 
del af en national eller multinational 
kæde. Det ligger med andre ord vældig 
godt til rette for en stille og rolig, men 
tydelig lokal biblioteksrevolution rundt 

om i landet, hvis man fordelte nationale 
resourcer rundt om i landet og overlod 
det fulde ansvar til lokale kræfter, for 
hvad der skal stå på hylderne rundt om 
i bibliotekerne. 

Det betyder slet ikke, at man ikke 
kan have nationale tilbud, hvor man 
kan vælge, men blot også med mu-
ligheden for at fravælge ned på den 
enkelte titels niveau. Dermed vil det 
blive de lokale lånere, brugere og 
kunder som sammen med personalet, 
vil bestemme hvad det er for lokale 
biblioteker vi vil få i fremtiden. I det 
lys kunne man måske tilføje endnu en 
måde at være benytter af biblioteket, 
nemlig producent. Hvis biblioteket 
også kan være ramme for lokale forfat-
terværksteder og hjælpe til med at an-
vende nye relativt billige digitale måder 
at publicere på, kan bibliotekerne være 
med til at stille dem til rådighed for 
hele verden via internet og via print-on 
demand løsninger til sine lokale hylder. 
Det kan naturligvis udvides til at om-
fatte alle mulige andre publiceringer 
af fagligt stof, kunsthåndværk, musik, 
alt det som folkebiblioteket rummer i 
dag. På denne måde kan man udvi-
kle et såkaldt ”glokalt” (global-lokal) 

kulturværksted, hvor det nationale 
perspektiv fortsat spiller en rolle, men 
blot en af mange roller. 

Fremtidens bibliotekarer 
i fremtidens biblioteker.

I forlængelse af denne vision, kan 
man sige at fremtidens bibliotekarer 
skal kunne mange ting. Måske skal 
man se på biblioteket som en virk-
somhed som trænger mange forskel-
lige folk som kan forskellige ting. Det 
betyder ikke på nogen måde at der 
ikke længere er brug for folk med 
kompetence i ordning, registrering og 
formidling af dokumenter, tværtimod. 
Det betyder måske blot, at man i 
Tromsø fortsat kan uddanne dokvitere 
og i Oslo kan uddanne informationsvi-
tere på HIOA, som bl.a. kan arbejde på 
biblioteker som bibliotekarer sammen 
med folk med helt andre uddannelser 
og alle sammen mødes i Bibliotekar-
forbundet, som på denne måde kan få 
medlemmer med alle mulige uddan-
nelsesmæssige rødder! 

 

Det ligger godt til rette for en stille og rolig, men tydelig, lokal bibliotekrevolusjon rundt om i landet, skriver Niels Windfeld Lund, som ivrer for å utvikle 
folkebibliotekene som ”glokale” kulturverksteder. Her fra Røa filial av Deichmanske bibliotek. (Foto: Erling Bergan)



Med eBokBib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket. 
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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

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

Uka før jul i fjor sendte Bibliotekarens redaksjon et spørsmål til 
Kulturdepartementet om når vi kunne forvente at de legger fram 
sin lovproposisjon om endringer i Lov om folkebibliotek. Den var jo 
som kjent på høring i fjor, med høringsfrist 8. juni 2012. Svaret kom 
fra kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz: ”På nyåret.” 

To måneder seinere, i midten av februar i år, sendte jeg på 
nytt spørsmål til Kulturdepartementet, om når proposisjonen 
kunne forventes. ”I løpet av våren”, svarte Gjørtz.

Kulturminister Hadia Tajik 
har mye å stelle med. Vi har 
forståelse for det. Debatt om 
definisjonen av norsk kultur 
tar tid. Boklov krever sitt. 
Gratulasjoner til VM-vinnere 
i Val di Fiemme det samme. 
For ikke å snakke om å være 
til stede når Kon Tiki-filmen 
ikke får Oscar.

Men det er noen tusen 
mennesker i bibliotekbransjen 
som setter pris på om hun får 
kilt inn litt tid til å ferdigstille 
biblioteklova. Vi må vel kunne 
forvente at den behandles 
i Stortinget før sommeren? 
Altså, sommeren 2013. 

Når kommer Tajiks lov?
Tekst: Redaktør Erling Bergan

BIBLIOTEKUTVIKLING
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På vårt bibliotek dukker det i hvert fall 
opp folk i mengder når vi har arrange-
menter, men jeg har også hørt om de 
stedene der noenlunde kjente forfattere 
trekker 8 personer. Heldigvis har reak-
sjonene hos bibliotekarene som fortalte 
meg det vært: ”Da er det bare å brette 
opp armene og jobbe hardere før neste 
arrangement!”. Stå-på-vilje er heldigvis 
ingen mangelvare blant de bibliotekarene 
jeg har møtt!

Bibliotek har arrangementer med te-
maer som strekker seg fra det nyttige 
til det morsomme, og alle mulig kom-
binasjoner derimellom. En kjapp gjen-
nomgang av biblioteknettsider, eposter 
og facebooksider gir meg temaene 
steampunk, eventyrstund, hundehvis-
king, bokbad, strikkekurs, piratkveld, 
prinsessekveld og spillkveld. Og dette 
er ikke alle en gang! Alle klarer å finne 
noe av interesse her, og selv de arran-
gementene som ikke fenger oss som er 
på jobb kan jo gi noe positivt. Riggingen 
kan jo settes inn på treningskontoen. Å 
sette opp og fjerne 100 klappstoler er 
tross alt mer slitsomt enn man skulle tro!

Arrangementer, slitsomt eller morsomt?

Så hva slags arrangementer bør et 
bibliotek holde? I mine øyne bør vi være 
åpne for alt, uansett om det kan linkes til 
biblioteket eller ikke.  Folkeopplysnings-
tanken har stått sterkt i folkebibliotekene 
i hvert fall siden 1800-tallet, og selv om 
jeg har følelsen av at dette er litt tabu å 
snakke om nå ligger den i bunnen av mye 
vi fortsatt gjør. Vi skal være et sted der 
folk kan lære, 
der de kan få 
de verktøyene 
de trenger for 
å lære. Folke-
opplysnings-
t anken kan 
også byt tes 
ut med demo-
k rat ise r ing, 
altså at for å 
kunne være 
et fullverdig 
med lem av 
demokratiet 
må man ha kunnskap eller vite hvordan 
man kan få den kunnskapen man trenger. 

Selvfølgelig kan det være litt van-
skelig å se sammenhengen mellom 
prinsessekveld for 1. til 3. klasse og 
demokratiet. Derfor har arrangementer 
i mine øyne også en annen rolle, nemlig 
at vi gjør dem vant til oss. Med slue og 
utspekulerte knep lurer vi dem inn til 
oss med spillkvelder, prinsessekvelder 
og steampunk-arrangement. Det er ikke 
alle som er vant til å bruke bibliotek, det 
er ikke alle som er vant til bøker og det 
ikke alle som er vant til å lese/bli lest for. 
Så hvorfor skal de komme på biblioteket 
hvis de ikke har noen tilknytning til oss? 
Dette gjelder både for barn og voksne, 
og derfor må vi aller helst ha masse 
forskjellige arrangementer innenfor for-
skjellige temaer.

For litt siden hadde vi Piratkveld her 
på Horten bibliotek, 25 gutter fra 1. til 
3. klasse kom utkledde som pirater og 
invaderte oss. De fikk boller, kake og 
brus, de gikk på skattejakt og fisket etter 
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skatter. De ble også lest høyt for mens vi 
spiste boller og kake, og det var tydelig 
at ikke alle var vant til det. Da kvelden var 
over, og en gjeng fornøyde småpirater 
ble hentet av foreldrene var det flere som 
ville bli igjen. Flere hadde funnet bøker 
de likte og ga klar beskjed til foreldrene 
at de ville tilbake til oss. Voksne er ikke 
dårligere de, og etter arrangementer 

på voksenav-
delingen hen-
ger det alltid 
flere igjen og 
leser, snak-
ker om bøker 
og det de har 
hørt eller bare 
lærer seg bi-
blioteket og 
kjenne. Er ikke 
det viktig, så 
vet ikke jeg!  

Det er ikke 
alle som set-

ter pris på arrangementer, noen mener 
jo at biblioteket har utspilt sin rolle og 
bør lukke dørene. Noen mener vi bør 
holde oss til ”det vi kan best, bøkene”! 
Og noen syns det blir alt for mye støy 
når barn ler under eventyrstunden. Min 
mening er at dette blåser vi helt i! Flere 
arrangementer, mer moro på biblioteket, 
flere grunner til at folk faktisk skal komme 
til oss og se hva vi har å tilby i en stadig 
mer digitalisert hverdag! Gi folk ansikter 
å huske når de etter en lang runde med 
googling ikke finner den riktige infor-
masjonen de er ute etter. Og gi folk et 
pusterom i hverdagen, på et sted hvor 
markedskreftene enn så lenge ikke har 
fått festet grepet.

Så, er arrangementer morsomt eller 
slitsomt? Begge deler, og så absolutt 
verdt det! 

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

At man skal finne arrangementer mellom bokhyllene på et bibliotek er ganske så ved-
tatt og bestemt her i bibliotekbransjen. Tar man med antallet folk som dukker opp på 
arrangementene så tyder det på at de som benytter seg av biblioteket er fornøyde 
med tilbudet også. 

ARRANGEMENT I BIBLIOTEKET
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Arbeidstilsynet gjennomførte over 
15.000 tilsyn i 2012. Seks av ti besøkte 
virksomheter fikk reaksjoner.

- Systematisk arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet er det mest grunnleggende for 
å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. 
Dette er noe alle skal ha på stell, og som 
burde være like naturlig som å ha et øko-
nomisystem på plass, sier direktør Ingrid 
Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

6 av 10 forebygger muskel- og 
skjelettplager for dårlig 

Arbeidstilsynet ga i fjor 2255 reaksjoner 
om bruk av godkjent bedriftshelsetje-
neste. Brudd på forskrift om tungt og 
ensformig arbeid er tredje vanligste brudd 
på arbeidsmiljølovgivningen i fjor, med 
1690 reaksjoner. 

Muskel- og skjelettplager er den van-
ligste årsaken til langtidssykefravær og 
uførepensjonering. Tungt og ensformig 
arbeid kan føre til at arbeidstakerne får 
skade eller sykdom i muskel- og skjelett-
systemet. 

Å forebygge muskel- og skjelettplager 
har derfor vært ett av Arbeidstilsynets 
satsingsområder de siste fire årene. To-
talt er det gjennomført 4194 tilsyn i den 
nasjonale satsingen Føre var. Føre var-
tilsynene avdekket at 6 av 10 virksomheter 
ikke kan dokumentere at de har kartlagt 
og risikovurdert hva det er hos dem som 
kan forårsake muskel – og skjelettplager 

hos de ansatte. 6 av 10 har heller ikke 
gjennomført den opplæringen de skal 
for å forebygge muskel- og skjelettplager.

- Dette er bekymringsfullt, særlig med 
tanke på at tilsynene er gjennomført i 
bransjer og næringer med stor risiko for 
muskel- og skjelettplager, sier Finboe 
Svendsen.

Føre var-tilsynene ble gjort i alt fra 
bygg- og anleggsvirksomheter til kon-
torarbeidsplasser. Og bygg og anlegg er 
næringen med flest reaksjoner per tilsyn 
i Føre var-satsingen

Tilfeldige tiltak
Arbeidstilsynets inntrykk er at tiltakene 

som gjøres for å forebygge muskel- og 
skjelettplager er for tilfeldig valgt og at 
de ikke er basert på systematiske risi-
kovurderinger.

- På tilsyn ser vi at det gjøres mange 
tiltak for å forebygge muskel- og skje-
lettplager på norske arbeidsplasser. Men 
tiltakene blir ofte iverksatt etter at skade 
og sykdom har oppstått. Det er mye å 
hente på å gjøre gode grep i forkant, i 
stedet for å forsøke å reparere etterpå, 
sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynet har i Føre var-
satsingen gjort oppfølgingstilsyn i 
rundt 200 virksomheter. 96 prosent 
av disse virksomhetene bekrefter at 
de har fått økt kunnskap om det å 
forebygge muskel- og skjelettplager.

– Det er gledelig å se at innsatsen vår 
gjør en forskjell. Nå er det viktig at de 
bruker denne kunnskapen i praksis, sier 
direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Enklere å følge loven
HMS-arbeid handler om å være føre var, 

ha oversikt over hvilke farer som finnes 
på arbeidsplassen, og rutiner for å takle 
de situasjonene som kan oppstå. Hele 
poenget er at arbeidsgiver og arbeidsta-
kere skal være i stand til å håndtere de 
utfordringene de til enhver tid møter.

– Ingen skal bli syk eller skadet av å 
være på jobb, og det er arbeidsgiver som 
har ansvaret, sier direktør Ingrid Finboe 
Svendsen.

1. januar trådte nye arbeidsmiljøforskrif-
ter i kraft, som skal gjøre det enklere for 
alle bedrifter i alle bransjer å følge loven. 
Seks nye forskrifter erstattet 47.

– Vi har stor tro på at de nye forskrif-
tene vil gjøre det lettere å få oversikt 
over regelverket. Dermed blir det også 
enklere å jobbe systematisk og godt 
med arbeidsmiljøet, særlig for små og 
mellomstore bedrifter. Vi har laget en ny 
elektronisk arbeidsmiljøguide som hjelper 
arbeidsgivere og arbeidstakere i gang. 
Guiden ble lansert 6. februar, og var fra 
da tilgjengelig på arbeidstilsynet.no, sier 
Finboe Svendsen.  

Kilde: Arbeidstilsynet

Arbeidsgivere synder mot 
det mest elementære 
Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. I fjor 
ble det gitt nesten 10 000 reaksjoner fordi arbeidsgiver ikke har det mest elementære på stell. 

ARBEIDSLIV

•	 Arbeidstilsynet gjennomførte over 15 000 tilsyn i 2012. 
•	 Seks av ti besøkte virksomheter fikk reaksjoner.
•	 Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende for  

et trygt og sikkert arbeidsmiljø. 
•	Muskel- og skjelettplager er vanligste årsak til langtidssykefravær og  

uførepensjonering.
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SPØRSMÅL:
Jeg jobber i et kommunalt folkebibliotek. Biblio-

teksjefen vår har sluttet og stillingen vil bli lyst ut 
snart. I mellomtiden vil en annen bli konstituert som 
biblioteksjef. Hva innebærer dette for lønnsnivået 
til den som blir konstituert? Og hva er forskjell på 
stedfortredertjeneste og konstituering?

SVAR:
Konstituering er midlertidig tilsetting i høyere 

lønnet stilling. Når det er på det rene at en stilling 
vil bli stående ledig ut over en måned foretas som 
hovedregel konstituering i stillingen. 

Fra første tjenestedag får man den lønn man ville 
fått ved opprykk til stillingen. 

Stedfortredertjeneste kan være en beordring 
til høyere lønnet stilling hvor man ikke utfører alle 
arbeidsoppgaver eller er pålagt hele ansvaret som 
er tillagt stillingen. Da kan det etter drøftinger med 
de tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring. 
Dersom man overtar stillingens fulle arbeids- og 
ansvarsområde i en periode ut over en uke sam-
menhengende, får man den høyere lønnede stillings 
lønn fra første dag.

Disse bestemmelsene står i hovedtariffavtalen 
for KS, kapittel 1, § 13. 

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Konstituering, 
stedfortreder-
tjeneste og 
lønnsnivå

Med 
skal vi forme 
fremtiden

åpenhet

Vi tror på ÅPENHET!

ÅPENHET 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!

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn
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Utstillingen viser 63 plakater, blant 
annet av Aleksandr Rodtsjenko, El 
Lisitskij, Valentin Kulagina og Gustav 
Klutsis, utlånt fra Russlands nasjo-
nalbibliotek i St. Petersburg. Utvalget 
presenterer noe av det fremste innen 
russisk plakatkunst, fra konstruktivis-
tenes formeksperimenter til 1930-tal-
lets sosialistiske realisme. I tillegg 
vises noen av de viktigste norske 
plakatene fra arbeiderbevegelsen 
som tok opp i seg impulsene fra det 
sovjetiske plakatmediet. 

Internasjonal avantgarde
– Mange russiske plakater fra mel-

lomkrigstiden regnes som eksempler 
på det aller beste innenfor internasjo-
nal avantgarde, og vi er svært stolte 
over å kunne vise frem noe av dette 

i Nasjonalbiblioteket, sier utstillings-
ansvarlig og kurator for utstillingen 
Daniela Büchten. 

Knapt noen kunstform sto sterkere 
i Russland i årene etter revolusjonen i 
1917 enn plakaten. I tillegg til å være 
et massemedium for styresmaktene 
ble plakatsjangeren en sentral arena 
for den russiske avantgarden, som 
drømte om en kunst som forente form 
og funksjon, masse og elite. 

Inspirert av sovjetisk propaganda
– I Norge lot kunstnere, reklamefolk 

og politiske aktivister seg inspirere av 
de sovjetiske propagandaplakatene. 
Dette viser vi eksempler på i utstil-
lingen, sier Daniela Büchten.

Det er 83 år siden russiske plakater 
sist ble vist i et slikt omfang i Norge, 

Russiske og norske plakater 1920–1939

Propaganda! 
Det ypperste av russisk plakatkunst fra mellomkrigstiden blir vist i Norge for første 
gang på mer enn 80 år i Nasjonalbibliotekets utstilling Propaganda! Russiske og 
norske plakater 1920–1939. Med i utstillingen er også plakater fra den norske 
arbeiderbevegelsen.

PLAKATKUNST

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Nina Bræin
Nasjonalbiblioteket

Tekst:
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PLAKATKUNST

den gangen i utstillingen Sovjetkonst i 
Kunstnerforbundet i Oslo og på Østkant-
utstillingen.

Utstilling, bok 
og digital versjon 

Utstillingen Propaganda! Russiske og 
norske plakater 1920–1939 kan oppleves 
i Nasjonalbiblioteket 28. februar–25. mai og 
vil deretter bli vist på Hå gamle prestegård 
8. juni - 25. august. I forbindelse med utstil-
lingen utgir Nasjonalbiblioteket en bok, som 
også fungerer som katalog til utstillingen, i 
samarbeid med Forlaget Press. Nasjonalbi-
blioteket vil dessuten produsere en digital 
versjon av utstillingen som blir tilgjengelig 
på nb.no. 

Eksempel fra utstillingen ”Propaganda! Russiske og 
norske plakater 1920–1939”. Kunstnerne Vladimir 
Majakovskij (1893–1930) og Aleksandr Rodtsjenko 
(1891–1956) oppfordrer: Les bladet «Den unge 
garde» (1924). Fargelitografi, Nasjonalbiblioteket St. 
Petersburg.  

Hvert år arrangerer Grafill, interesseorga-
nisasjon for alle som arbeider eller utdanner 
seg innen visuell kommunikasjon, konkur-
ransen Årets vakreste bøker. Målsettingen 
er å sette fokus på den visuelle delen av 
bokbransjen og inspirere forlag, forfattere, 
grafisk designere og illustratører til å lage 
kvalitetsbøker i alle sjangre. Formålet er 
også å skape oppmerksomhet rundt hel-
hetstenkningen rundt bokproduksjon, en 
tenkt helhet, der alle ledd fra forlag, forfatter, 

Årets vakreste bøker
boktrykker, designer og illustratør har utøvd 
et håndverk av høy kvalitet som igjen sikrer 
en rikere og bedre leseropplevelse.

Prisutdeling for Årets vakreste bøker 
skjer 21. mars på Nasjonalbiblioteket. Vin-
nerbøkene stilles ut i forhallen i 2. etasje av 
Nasjonalbiblioteket. Utstillingen blir stående 
i Nasjonalbibliotekets lokaler til 6. april. 

Rune Døli var en av fjorårets vinnere for design av 
boka Betongoverflater, i klassen for lærebøker.
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SAMBIBLIOTEK

Drammensbiblioteket besøker 
Sambiblioteket i Härnösand
Seks ansatte ved Drammensbiblioteket var i november i fjor på studietur til 
Sambiblioteket i Härnösand. De ville  sammenlikne erfaringer med å jobbe i 
bibliotek som er organisert på samme måte.

•	 Sambiblioteket i Härnösand er biblioteket som mest likner Drammensbiblioteket. 
•	Drammensbiblioteket hadde knapt to år med forarbeid før  

de tre partene flyttet inn.
•	 I Härnösand brukte de seks år på planleggingen.
•	Den lange planleggingsfasen ga personalet tid til å etablere samfølelse  

og felles identitet.  

Litt info om 
Drammensbiblioteket

I desember 2004 ble et enstemmig 
bystyre enig om at det skulle bygges en 
kunnskapspark i Drammen. 1. mai 2005 
begynte byggingen av biblioteket som 
skulle romme både Drammen bibliotek, 
Buskerud fylkesbibliotek og biblioteket 
ved Høgskolen i Buskerud, avd. Dram-
men. Det er første gang i Norge at tre 
bibliotek med forskjellige målgrupper, 
ulike eiere og hvert sitt forvaltnings-
nivå, går sammen om å danne ett felles 
bibliotektilbud til publikum. Ideen bak 
Drammensbiblioteket er at publikum 
skal få sitt bibliotekbehov ivaretatt i ett 
bibliotek, både som barn, voksen, skole-
elev, student, slektsgransker og forsker. 
Et samarbeid gir brukerne større bredde 
i tjenestene.

Offisiell åpning av biblioteket og Pa-
pirbredden Drammen kunnskapspark 
fant sted fredag 2. mars 2007. Agder-
forskning ble våren 2011 gitt i oppdrag 

av Buskerud fylkeskommune å foreta 
en evaluering av samarbeidet i Dram-
mensbiblioteket. Som et resultat av 
denne evalueringen ble det blant annet 
iverksatt et kulturutviklingsprosjekt. Målet 
her var at de ansatte, uavhengig av mo-
derinstitusjon, skulle bli mer samstemte 
og derigjennom ytre bedre service til 
brukerne. Det siste året har vi altså hatt 
stort fokus på vår felles organisasjon, 
og på samarbeid og utvikling mellom de 
tre partene. Vi har hatt en rekke samlin-
ger, blant annet en todagers samling i 
Strømstad. I løpet av prosessen ble det 
også bestemt at en gruppe av oss skulle 
få reise på studietur til et av de andre 
sambibliotekene i Norden. 

Andre sambibliotek 
i Norden og Baltikum

Det finnes fire andre sambibliotek i 
Norden og Baltikum, to i Sverige, ett i 
Latvia (Valmiera) og ett på Åland.  Al-
medalbiblioteket på Gotland består av 
universitetsbiblioteket og folkebibliote-
ket med én felles sjef.  I Härnösand har 
universitetsbiblioteket, fylkesbiblioteket 
og folkebiblioteket slått seg sammen, 
med tre forskjellige ledere. I Valmiera 
og på Åland er folkebiblioteket og uni-
versitetsbiblioteket slått sammen, med 

to separate sjefer.
Sambiblioteket i Härnösand er det 

biblioteket som er mest likt Drammens-
biblioteket. I 2005 dro ansatte fra de tre 
forskjellige bibliotekene til nettopp Här-
nösand for å se nærmere på ledelses - og 
styringsstrukturen der. Erfaringene de 
hadde fra fire års drift, ble bragt videre 
til prosjektet i Drammen og modellen 
fra Härnösand ble vedtatt. Derfor valgte 
gruppa å dra dit, og oppdraget var å se 
etter positive synergier.

Nedenfra-perspektivet 
Vi var seks stykker som reiste på 

årets studietur, fem fra folkebiblioteket 
og en fra høyskolen. At så mange kunne 
reise, var av stor verdi for oss.  Sammen 
representerte vi mye av bredden ved 
Drammensbiblioteket. Vi hadde fokus på 
sambibliotek fra både folkebibliotek- og 
høyskolebiblioteksiden, og dermed et 
bredt perspektiv. 

Ingen av oss som dro, er med i ledelsen 
på biblioteket. Dette var ikke et bevisst 
valg, men vi ble gjort oppmerksomme 
på det, da en av våre verter kommen-
terte at diskusjonen ble holdt på et mer 
konkret nivå. Med representanter fra 
ledelsen til stede, fokuseres det ofte på 
mer overordnede temaer. Ved å sende ut 

Cecilie Bruun, Kristin Kleiv, Jana 
Myrvold, Monica Nævra, Gro-Anita 
Roen og Birgithe Schumann-Olsen, 
Drammensbiblioteket

Tekst:

 



Tilbake foran Drammensbiblioteket etter studieturen. Fra venstre: Jana Myrvold, Gro-Anita Roen, Birgithe Schumann-Olsen, 
Monica Nævra, Kristin Kleiv, Cecilie Bruun. Innfelt tre inntrykk fra sambiblioteket i Härnösand. (Foto: Drammensbiblioteket)
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en delegasjon fra “fotfolket”, har kanskje 
Drammensbiblioteket sikret seg infor-
masjon og opplysninger som ikke ville 
kommet fram på samlingene for sambi-
bliotekledelsene.

Felles identitet
I løpet av de to dagene vi var sammen, 

ble ulikheter og likheter mellom bibliote-
kene diskutert og erfaringer delt. I Dram-
men hadde vi knapt to år med forarbeid 
før alle tre parter flyttet inn i Dram-
mensbiblioteket. I Härnösand imidlertid, 
brukte de seks år på planleggingen av 
Sambiblioteket. Den lange planleggings-
fasen medførte at personalet fikk tid til å 
etablere samfølelse og felles identitet i 
prosessen og samtidig løse utfordringer 
underveis. Selv om de er tre bibliotek og 
nødvendigvis har ulike oppdrag og noe 
ulike interesser, er de alle tydelige på at 
brukerne skal oppleve dem som ett biblio-
tek med et bredt mangfold av tjenester. 

Situasjonen er noe annerledes i Här-
nösand i dag. Biblioteket ble utviklet i en 
tid med ekspansjon.  Sambiblioteket var 
et felles produkt som de ansatte skulle 
jobbe for. De siste årene har Mittuniver-
sitetet startet nedbygging av sin campus i 
Härnösand, noe som har ført til at univer-
sitetsbiblioteket har måttet fokusere mer 
på de to andre campusene og mindre på 
Sambiblioteket. 

Forøvrig har Härnösand en kjempe-

fordel ved sin bibliotekdrift, nemlig at de 
har felles biblioteksystem. Den største 
utfordringen og frustrasjonen i Drammen, 
både for ansatte og lånere, er de to biblio-
teksystemene - Bibsys og Bibliofil. I tillegg 
har vi også ulike IT-løsninger. I Härnösand 
har man felles mail- og telefonsystem. 
De ansatte opplever dette som praktisk i 
forhold til samarbeidet. 

Arbeidsfordeling
Det var nyttig for oss å diskutere ut-

fordringer som vi møter i Drammensbi-
blioteket og høre hvordan Härnösand har 
løst disse. Hvem veileder for eksempel 
studenter fra ulike institusjoner - er det 
bibliotekarer fra universitetsbiblioteket, 
folkebiblioteket eller begge? Hva gjør 
man når kompetansen på veiledning i 
søk i databaser bare finnes hos univer-
sitetsbiblioteket? Hos oss har dette vært 
et diskusjonstema. Drammensbiblioteket 
blir brukt av mange studenter som bor 
i Drammen og studerer på forskjellige 
høgskoler og universitet i Norge og andre 
land.  En undersøkelse viste at i fjor vinter 
ble folkebiblioteket brukt av studenter 
fra tretten ulike UH-institusjoner. Det er 
folkebibliotekets ansvar å veilede disse. 
Men hvilken veiledning skal studenter få 
på folkebiblioteket? Dette er et spørsmål 
mange folkebibliotek stiller seg nå når det 
blir flere og flere studenter som tar i bruk 
sitt folkebibliotek som studiested. Skal 

de få “full service” eller skal vi forlange 
at de klarer seg selv, slik som høgskole-
biblioteket forventer av dem? På Dram-
mensbiblioteket blir denne utfordringen 
svært tydelig i og med at høgskole- og 
folkebibliotekarer sitter side ved side i 
skranken i fagavdelingen.

I Härnösand er det hovedsakelig 
Mittuniversitetsbiblioteket som veileder 
disse studentene.  Men mens Mittuniver-
sitetsbiblioteket har elleve ansatte, har 
høgskolebiblioteket i Drammen bare fire. 
Sambiblioteket i Härnösand har heller ikke 
så mange henvendelser som oss fra den 
gruppen lånere.  

I Härnösand opplevde vi en høy grad av 
fleksibilitet i bruken av ressurser. For ek-
sempel bruker de aktivt tjenesten “booka 
en bibliotekarie” til alle typer spørsmål, slik 
at lånere får hjelp fra den som har best 
kjennskap til for eksempel søk i databaser. 
Bibliotekarer med fagansvar kan også 
veilede i de databasene som er relevante 
for sin faggruppe.  Det er mye samarbeid 
mellom folke- og universitetsbiblioteket 
både når det gjelder samlingsutvikling og 
presentasjonen av samlingene. Her kan vi 
på Drammensbiblioteket ha noe å lære.

Hvis omorganisering og sparetiltak for 
Mittuniversitetet blir gjennomført, vil det 
sannsynligvis bli færre ansatte på Mittu-
niversitetets bibliotek innen 2015.  En av 
konsekvensene som ble skissert, var at 
ansatte på Mittuniversitetets bibliotek ikke 
lenger kunne betjene alle brukergrupper, 
men at de da må prioritere tjenester mot 
sine ansatte og studenter. 

Lärcentrum 
Studentene som bruker Drammens-

biblioteket har udekkede behov. Kan 
en etablering av læringssenter på tvers 
av organisasjoner fra flere forvaltnings-
nivåer (kommunen, høgskolen og kar-
riereresenter) være en mulig løsning 
for Drammensbiblioteket for å møte 
disse? Vi har Papirbredden Karriere-
senter i samme bygg og samarbeider 
noe med dem, men senteret er ikke 
integrert i biblioteket og har andre typer 
oppgaver. De jobber mest med karri-
ereveiledning, jobbsøk o.l. I Härnösand 
har de et Lärcentrum med fine lokaler 
sentralt i biblioteket. Det holder åpent 
24 timer i døgnet. Tilbudet er blitt til 
ved et samarbeid mellom kommunen og 
Mittuniversitetet. Dette er et tilbud til alle 
voksne med rett til grunnskoleopplæring 
og til studenter, uansett hvilken høgskole 

 

SAMBIBLIOTEK

I følge de ansatte ved sambiblioteket i Härnösand har biblioteksamarbeidet skapt et kreativt miljø. Det 
er ”høyt under taket”, alle tør å bidra, de har et godt miljø og høy trivselsfaktor. (Foto: Skandglas.se)
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eller hvilket universitet de hører til. To 
studieveiledere jobber her, pluss en IT-
person fra Mittuniversitetet. Studenter 
kan få både IT-hjelp, veiledning og hjelp 
til oppgaveskriving. 

Digidel 2013
Sambiblioteket deltar i et spennende 

nasjonalt prosjekt, Digidel 2013, en 
kampanje for digital delaktighet i Sverige. 
Lärcentrum, voksenopplæringsaktører og 
Sambiblioteket samarbeider om å under-
vise i alt fra grunnkurs i data til e-bøker, 
skype, facebook, gratis office-programmer 
m.m. Hver uke har de en rekke tilbud. De 
mange samarbeidspartene er nok en viktig 
årsak til at de har kapasitet til dette. Dette 
var en god idé å ta med seg hjem.

Markedsføring og hjemmesider
Drammensbiblioteket har en felles logo 

som er godt kjent.  Men det er først og 
fremst folkebiblioteket som bruker logoen. 
Buskerud fylkesbibliotek og biblioteket 
ved Høgskolen i Buskerud bruker sine 
egne logoer.  Vi diskuterer fortsatt 
hvordan vi skal markedsføre oss som 
sambibliotek.

Sambiblioteket i Härnösand har en fel-
les logo og merkevare som også er godt 
kjent, slik som i Drammen. Som hos oss 
assosieres folkebiblioteket sterkere til 
Sambiblioteket enn de andre to, som bru-
ker sine egne logoer når de markedsfører 
seg selv. Men dette er en situasjon som 
er avklart. Vi oppfattet at dette kommer av 
at saken ble diskutert i løpet av planleg-
gingsperioden. Hos oss har bruken blitt til 
underveis, og uten den nødvendige disku-
sjonen. Dermed er det mer komplisert å 
føle eierskap til det en felles logo står for.

Akkurat det samme ser vi i diskusjo-
nene om hjemmeside. Sambibliotekets 
startside inneholder i all hovedsak folke-
bibliotekstoff, men det er lenket til de to 
andre bibliotekene, både til innholdssider 
og informasjonssider. Länsbiblioteket og 
universitetsbiblioteket har også sine egne 
sider. Ved Drammensbiblioteket har det 
vært omtrent samme praksis, men det 
har vært en kilde til diskusjon og uenig-
het, antagelig fordi vi igjen har manglet 
diskusjonen. Vi er derfor i gang med å 
lage en ny løsning. 

Andre positive synergier
Sambiblioteket i Härnösand er godt 

kjent i lokalsamfunnet og det oppleves 
som en positiv arbeidsplass. Flere typer 

bibliotek på ett sted gir bedre tilbud til 
publikum og innebærer større mediesam-
linger og bredere kompetanse.  Særlig i 
forhold til kompetanse er det en fordel å 
ha mange med ulike spesialiseringer å 
spille på. Felles fokus på livslang læring 
har vært en samlende faktor. De ansatte 
understreker at biblioteksamarbeidet har 
skapt et kreativt miljø. De sier at det er 
“høyt under taket”, alle tør bidra, de har 
et veldig godt miljø og høy trivselsfaktor. 
Egen teatergruppe har de også!

Selv trekker de fram at den lange 
planleggingstida før Sambiblioteket ble 
åpnet, bidro til at de ansatte rakk å utvikle 
en felles forståelse av oppgaver og mål. 
De mener også at fleksibilitet i bruken av 
ressursene bibliotekene i mellom, både 
når det gjelder personale, lokaler og 
kompetanse, er en forutsetning for suk-
sess. De ansatte ved de tre bibliotekene 
har ulike arbeidsoppgaver, men deler en 
felles stolthet over det som foregår på ar-
beidsplassen.  Kulturbyggingsprosjektet i 
Drammensbiblioteket har helt klart bidratt 
til at ansatte i våre tre bibliotek har fått en 
dypere forståelse av hverandres organisa-
sjon. Vi er tre ganske forskjellige bibliotek 
sterkt knyttet til vår egen ”moderorgani-
sasjons” mål og visjoner. Samtidig skal 
vi oppfylle Drammensbibliotekets felles 
mål og visjoner. For at vi skal lykkes som 
organisasjon, må vi ha et felles biblio-

teksystem. Det er den største praktiske 
utfordringen vi må jobbe med fremover. 

Alle er enige om at det var 
en kjempefin tur!

Vi opplevde at turen ga et større enga-
sjement for sambibliotektanken hos hver 
enkelt av oss. I hverdagen kan mål og 
visjoner lett gli i bakgrunnen, og i fokus 
kommer rutiner og daglige utfordringer. 
Da var det uvurderlig å få anledning til å 
“reise ut i verden” og se, oppleve og treffe 
kolleger som vi både kan diskutere felles 
daglige utfordringer med, men som også 
kan løfte blikket vårt opp og ut.

For mange bibliotek, det være seg UH-, 
fylkes- eller folkebibliotek, kan det være 
vanskelig å prioritere store og dyre studie-
turer. Da er det en viktig mulighet for oss 
arbeidstakere at vi kan søke stipend hos 
fagorganisasjonene våre, for slik å gjøre 
det enklere for arbeidsgiver å gi permisjon 
med lønn til å reise.  Vi er derfor veldig 
glade for at vi fikk dette til ved hjelp av 
Forskerforbundets bibliotekforening og 
Bibliotekarforbundet.

De som dro: 
Fra Høgskolen i Buskerud: Jana Myrvold
Fra Drammen bibliotek: Monica Nævra, 
Cecilie Bruun, Gro-Anita Roen, Kristin Kleiv 
og Birgithe Schumann-Olsen. 

Sambiblioteket i Härnösand er godt kjent i lokalsamfunnet og oppleves som en positiv arbeidsplass. 
Flere typer bibliotek på ett sted gir bredere kompetanse, i og med at det er mange med ulike spesia-
liseringer å spille på, påpeker artikkelforfatteren. (Foto: Skandglas.se)
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SUNNIVA EVJEN

Hvilken møteplass?
Bibliotekene er like mye opplevelsessteder som litteraturhusene. De har den samme inn-
holdsformidlende rollen som gjør at de er med på å skape kunnskaps- og kulturopplevel-
ser – helt unike for hver enkelt. Også dette er en måte å betrakte møteplassen på, som det 
stedet du opplever noe i kraft av din egen deltakelse, hevder Sunniva Evjen. 

Folkebibliotekene skal være en mø-
teplass og arena for offentlig samtale 
og debatt.

Dette er et av forslagene til endring 
i folkebibliotekloven, som etter planen 
skal behandles i april. Ordlyden har fått 
flere anerkjennende nikk fra fagmiljøet, 
ikke minst i lys av den pågående Litte-
raturhus-diskusjonen. 

Jeg har lyst til å konsentrere meg litt 
om innholdet i «biblioteket som møte-
plass». Siden årtusenskiftet har denne 
delen av bibliotekvirksomheten blitt 
gjenstand for diskusjon, forskning og 
til og med politisk oppmerksomhet. Ser 
vi på forrige stortingsmelding (1999-
2000) er ordet «møtestad» nevnt sju 
ganger. I den siste meldinga er antall 
forekomster av ordet femdoblet, og tit-
telen i seg selv «Kunnskapsallmenning, 
møtestad og kulturarena i ei digital tid» 
sier sitt: biblioteket som møteplass har 

blitt et begrep. Akkurat det må i alle 
fall til en viss grad tilskrives PLACE1 
-prosjektet ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Gjennom en femårsperiode 
gransket forskerne i prosjektet ulike 
aspekter ved biblioteket som møteplass, 
både ved survey-undersøkelser og ob-
servasjonsstudier. De fant blant annet ut 
at besøkende tar biblioteket i bruk som 
møteplass på mange ulike måter

Korte besøk
«Men er biblioteket en møteplass? Jeg 

møter aldri noen på biblioteket, jeg». Det 
var en kollega som sa det en gang vi dis-
kuterte PLACE og møteplassforskning. 
Og hun er nok ikke den eneste som stil-
ler seg litt spørrende til dette begrepet. 
Mange bibliotekbrukere er kun innom på 

1 PLACE – Public Libraries as Arenas for 
Citizenship

korte besøk, de stikker innom for å levere 
en bok, for å låne en film – og de vil 
sannsynligvis svare nei hvis vi spør dem 
om biblioteket er en møteplass for dem.

Hvis biblioteket skal regnes som et 
møtested, må det nødvendigvis være et 
sted møter oppstår. Og hva er egentlig 
et møte? Når jeg kikker på definisjonene 
på verbet «å møte» finner jeg for ek-
sempel: «bli konfrontert med», «oppleve» 
og «komme i kontakt med». Er det slike 
nyanser som ligger til grunn for hva vi 
legger i ord som møte og møteplass? 

Ulike typer møter
En ting forskerne i PLACE-prosjektet 

gjorde var å definere ulike typer møter 
som kan finne sted på biblioteket. Først 
og fremst det åpenbare – møtet med et 
annet menneske. Det at du for eksempel 
treffer noen du kjenner, en nabo eller 
en venn. Kanskje, mer uventet, slår du 

Sunniva Evjen er doktor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og 
fast spaltist i Bibliotekaren. Denne måneden kaster hun et blikk 
på hva som kan ligge i begrepet ”møteplass”, som er en stadig 
viktigere funksjon for bibliotekene. 

BIBLIOTEK SOM MØTEPLASS
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av en prat med en fremmed, enten det 
er noen du treffer på et seminar i regi 
av Senioruniversitetet, eller noen som 
leter etter den samme boka som deg. 
Biblioteket kan altså være et sted der du 
kommer i kontakt med noen.

En annen PLACE-definisjon kjenner 
som møtet med det ukjente. Det å møte 
annerledeshet, å se noe som er frem-
med for deg. Og hva det er, kommer 
jo helt an på utgangspunktet ditt. For 
meg kunne det være å snuble over en 
guttegjeng som spiller dataspill, eller en 
flerkulturell samtalegruppe – ulike grup-
per som naturlig kan finne sin plass på 
biblioteket. For det som er spesielt med 
annerledesheten du møter på biblioteket, 
mener jeg ligger i arenaen selv. Folk 
kommer til biblioteket med ulike ærend, 
men de er på et eller annet nivå alle 
knyttet til kunnskap eller kultur. Og det er 
noe implisitt avvæpnende ved det, som 
gjør at fremmedheten blir ufarlig. Siden 
biblioteket brukes av hele befolknings-
spekteret, kan det altså være et sted der 
du blir konfrontert med annerledeshet.

Mangfoldige og individuelle 
opplevelser

Jeg har også lyst til å nevne en annen 
type møte som biblioteket gir, og det 
er opplevelse. Opplevelser er mang-

foldige. De er dessuten individuelle, 
enten de oppstår når du leser boka du 
lånte med deg hjem, eller når du tar 
med sønnen din på en eventyrstund. 
Kanskje er det derfor Litteraturhuset 
som idé er så besnærende, fordi på-
driverne har greid å skape et bilde av 

et opplevelsessted? Men bibliotekene 
er like mye opplevelsessteder som 
litteraturhusene, de har den samme 
innholdsformidlende rollen som gjør at 
de er med på å skape kunnskaps- og 
kulturopplevelser – helt unike for hver 
enkelt. Og hvis jeg her følger mitt eget 
resonnement, så er også dette en måte 
å betrakte møteplassen på, som det 
stedet du opplever noe i kraft av din 
egen deltakelse.

Møteplassen er kompleks
Jeg kunne fortsatt, men poenget mitt 

er at slike fugleperspektiv kan være nyt-
tige. Det gjør det lettere å se mangfoldet 
i «biblioteket som møteplass», det samme 
mangfoldet vi finner i rollen og oppgavene 
folkebiblioteket har.  Møteplassen er like 
kompleks som biblioteket selv. 

Så selv om mange bibliotekbrukere, 
som min kollega, aldri møter noen på bi-
blioteket, mener jeg det er en møteplass, 
og en viktig sådan, nettopp fordi den er 
så bred og inkluderende.  Det er vel heller 
ikke bibliotekbrukernes oppgave å tenke 
over hvorvidt biblioteket har en rolle å 
spille som møteplass og hvilke møter de 
selv til enhver tid beskjeftiger seg med. 
Det er vår oppgave – bibliotekarene, 
forskerne, ja, til og med politikerne – å 
sørge for at biblioteket er og en arena 
med muligheter der hele spekteret av 
møteplassen kan tas i bruk. 

Forskerne i PLACE-prosjektet definerte ulike typer møter som kan finne sted på biblioteket. Først 
og fremst det åpenbare – møtet med et annet menneske, en nabo, en venn eller en fremmed. Her 
fra Sør-Varanger bibliotek i Kirkenes. (Foto: Erling Bergan)

Bibliotekene er like mye opplevelsessteder som litteraturhusene, de har den samme innholdsfor-
midlende rollen som gjør at de er med på å skape kunnskaps- og kulturopplevelser, skriver Sunniva 
Evjen. Her fra arrangement på Lillehammer bibliotek. (Foto: Erling Bergan)

BIBLIOTEK SOM MØTEPLASS
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Tekst:     Pål N. Arnesen
 Leder for YS Stat

Å si noe kjapt og enkelt om offentlig tjenestepensjon kan være 
utfordrende. Selv for oss som kan og mener ganske mye om te-
maet. Når et komplekst og nyansert tema skal tabloidiseres kan 
mye bli vanskelig å forstå, motstridende og lite tilgjengelig. Det 
så vi sist da NRKs Aktuelt lot to fagforeninger debattere temaet, 
og selv måtte ha sin egen ekspert til å oversette partenes ståsted 
når disse var ferdig.

Ny forhandlingsrunde
Jeg drister meg likevel til å komme med noen sannheter om 

offentlig tjenestepensjon. På bakgrunn av disse fakta velger YS 
Stat å be om en ny forhandlingsrunde på hvordan den offentlige 
tjenestepensjonen skal se ut for fremtiden. 

Yngre arbeidstakere i dag fortjener å få en tjenestepensjon 
som gir gevinst for å stå i arbeid, hvis ikke kan vi ikke forvente at 
disse følger opp pensjonsreformens overordnede mål- å jobbe 
lenger enn tidligere generasjoner.

For det første vil en videreføring av bruttordningen i offentlig 
sektor føre til at de som jobber lengst får minst. Dagens offent-
lige tjenestepensjon teller 30 års opptjening. Har du fler år enn 
dette før du fyller 67 år vil ikke disse regnes med. De bevarende 
krefter vil nok si at slik har det alltid vært, og folk har likevel vært 
fornøyd. Ja, det er sant. Men resultatet blir et annet på grunn av 
at vi har innført levealdersjustering. Levealdersjustering betyr at 
folk må jobbe lenger for å få tilsvarende pensjon som tidligere 
når de er forventet å leve lenger. Dette aksepterer vi, men vi vil 
at alle år teller med for å motvirke effekten av dette.

For det andre gjør en videreføring av dagens bruttoordning i at 
ordningene blir billigere og billigere for pensjonsleverandørene 
og arbeidsgiverne. NHOs bekymring om finansiering er sterkt 
overdrevet. Våre medlemmer, som jobber lange karrierer og har 
en gjennomsnittlig lønnsutvikling vil få mindre og mindre andel 
av sin pensjon fra tjenestepensjonsordningen. 

Kampen om de kloke hodene
Dette var ikke hensikten. Offentlig tjenestepensjon skal fort-

satt være en del av den samlede pakken lønns- og arbeidsvilkår 
offentlig sektor kan tilby, hvis ikke vil en raskt tape kampen om 
de kloke hodene som trengs for fremtiden. Fremtidens offentlig 
ansatte vil ikke akseptere en utvikling hvor færre kvalifiserer til 
å få tjenestepensjon.

Sist, men ikke minst, de som har opptjening i offentlig tjeneste-
pensjon i dag må få med seg verdien av denne i et nytt system. 
Hvilket årskull du tilhører er irrelevant i forhold til hvor mange 
år du har vært innmeldt og betalt til en ordning som var ment å 
sikre deg et gitt pensjonsnivå. Slik praksis er i privat sektor må 
overgangsordninger sikre de oppsparte rettighetene som folk har 
når endringen innføres.

Forutsigbarhet og fleksibilitet
YS Stat ser frem til å utforme en offentlig tjenestepensjons-

ordning som sikrer yngre ansatte forutsigbarhet, fleksibilitet og 
pensjonsmessig belønning for å jobbe i offentlig sektor. 

Forutsigbarhet og pensjonsmessig belønning for å jobbe i offentlig sektor 

Offentlig tjenestepensjon – for folk flest
Å si noe kjapt og enkelt om offentlig tjenestepensjon kan være utfordrende. Selv for oss 
som kan og mener ganske mye om temaet. Når et komplekst og nyansert tema skal tablo-
idiseres kan mye bli vanskelig å forstå, motstridende og lite tilgjengelig. 

PENSJON

Offentlig tjenestepensjon skal fortsatt være en del av den samlede pakken lønns- 
og arbeidsvilkår offentlig sektor kan tilby, hvis ikke vil en raskt tape kampen om 
de kloke hodene som trengs for fremtiden. Fremtidens offentlig ansatte vil ikke 
akseptere en utvikling hvor færre kvalifiserer til å få tjenestepensjon, hevder Pål 
N. Arnesen, leder for YS Stat.

Rælingen kommune har ca. 16 000 innbyggere og ligger sentralt i Akershus
fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen.  Du vil møte en moderne
og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige.

Kultur- og fritidsenheten

Bibliotekar
Søknadsfrist 22.03.2013
For ytterligere opplysninger og elektronisk søknadsskjema, 
se www.ralingen.kommune.no
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Vi ønsker å styrke kommunikasjonen med våre medlemmer, med spesiell vekt på 
arbeidslivsspørsmål og tillitsvalgtrollen.

•	Vi skal styrke samspillet mellom medlemmer, tillitsvalgte, fylkeslagsstyrer og 
sekretariat.

•	Vi skal øke kunnskapsdelingen i organisasjonen som helhet.
•	Vi skal etablere systemer for gjenbruk av opparbeidet kompetanse.
•	Vi skal øke kompetansen i organisasjonen på sosiale medier og nye kommuni-

kasjonsformer.
•	Vi skal møte medlemmenes forventninger om kommunikasjon i flere kanaler.

 For å nå disse målene setter BF i gang et prosjekt som vi kaller ”Lærende organisa-
sjon”. Vi søker en prosjektmedarbeider i 100 % midlertidig stilling i 2 år i sekretariatet 
for å arbeide med prosjektet.

Det legges vekt på at prosjektmedarbeider samarbeider med alle ansatte i BFs se-
kretariat, og med tillitsvalgte og medlemmer i forbundet for øvrig. Prosjektmedarbei-
deren har klart definerte og midlertidige arbeidsoppgaver, men forutsettes å delta i 
sekretariatets samlede arbeid på en fleksibel måte.

Vi søker etter en person med høyere utdanning (bachelor- eller mastergrad), gjerne 
innen bibliotekfag. Du må ha kunnskap, ferdigheter og nysgjerrighet innen nettba-
sert kommunikasjon. Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel. Du må ha evne 
til å arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner og evne til å uttrykke deg godt 
skriftlig og muntlig.

Arbeidssted er Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Pensjons- 
og ulykkesforsikring.

Tiltredelse snarest mulig.

Ta gjerne kontakt med BFs forbundsleder Monica Deildok (412 12 357).

Søknad med CV sendes Bibliotekarforbundet, stilling@bibforb.no innen 15. mars.
 

BF søker prosjektmedarbeider 
i midlertidig stilling i 2 år

Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993 og er det største 
landsomfattende fagforbundet for bibliotekarer. Forbundet er 
tilsluttet YS og har i dag ca 1700 medlemmer. Våre yrkes-
aktive medlemmer jobber i både offentlig og privat sektor, 
de fleste i bibliotek i offentlig sektor. Forbundsleder er leder 
av sekretariatet, som har sine kontorer i Oslo.
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ARBEIDSLIV

Biblioteket holder til i trivelige lokaler midt i kommunesenteret Koppang, og er en naturlig og populær møteplass. 
Vi har barne- og ungdomsavdeling med «bokbad» ,stor flatskjerm og godt utvalg av spill, og eget studieverksted 
med 5 pc’er i kjelleren. I tillegg til hovedbiblioteket er det en filial med begrenset åpningstid i grenda Sollia.
 
Om stillingen
100 % fast stilling ledig fra dags dato, og med tiltredelse etter avtale.
De ansatte på biblioteket er en del av fellesskapet på service og kultur og deltar på virksomhetens 
personalmøter og samlinger. 
Stillingen er delt med 20 % som skolebibliotekar på Koppang Skole (1.-7.trinn), og rektor som leder. 
Det er godt samarbeid med skolen, og arbeidstiden kan styres etter behov. 
Det er i 1,5 årsverk knyttet til biblioteket, fordelt på biblioteksjef og assistent.

Kvalifikasjoner
Vi ser etter en person som har: 
•	 Godkjent bibliotekarutdanning og god IT-kompetanse 
•	 Kunnskaper om og interesse for litteratur-, kulturformidling 
•	 Interesse for å utvikle nye fysiske og digitale tjenester

Søker bør også være:
•	 Fleksibel, ryddig og forutsigbar og med gode samarbeidsevner 
•	 Serviceinnstilt og utadrettet og glad i mennesker med ulik bakgrunn og nasjonalitet
•	 Selvstendig og initiativrik og med evne til å gjennomføre egne aktiviteter og prosjekter

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, da biblioteksjefen har frihet til å utforme og sette sitt personlige 
preg på biblioteket og vil være en sentral og viktig person i lokalmiljøet. 

Vi kan tilby:
•	 En spennende jobb i et aktivt og godt arbeidsmiljø 
•	 Lønn og tilsettingsvilkår i samsvar med lover og forskrifter 
•	 Gode pensjons- og forsikringsvilkår 
•	 Hjelp til anskaffelse av bolig 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte 
virksomhetsleder Janne Mellum på tlf 477 51 216 / 6246 4600 
eller jme@stor-elvdal.kommune.no

Elektronisk søknad 
Du finner søknadsskjema og opplysninger om kommunen på : 
www.stor-elvdal.kommune.no

Søknadsfrist: 01.april 2013.

Stor-Elvdal kommune søker 
biblioteksjef i 100 % fast stilling
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Halden kommune 
Halden kommune ligger 1 ½  times kjøring fra Oslo – 20 min. fra Strömstad 
og 2 timer fra Göteborg. Kommunen ligger ved sjøen og har et ypperlig 
turterreng. Det er et aktivt kultur- og organisasjonsliv i kommunen som har 
ca. 30.000 innbyggere. Byen har høgskole med avdelinger for 
lærerutdanning, informasjonsteknologi, økonomi, språk og samfunnsfag. 
 
LEDIG STILLING 

 
 
Bibliotekar, Halden fengsel 
 
Beskrivelse av arbeidssted 
Halden bibliotek er ansvarlig for driften av biblioteket i Halden fengsel. Halden fengsel er Norges mest moderne 
og har vært i full drift siden 1. april 2010. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå med plass til 220 innsatte. Biblioteket 
har en sentral plassering i fengselets aktivitetsbygg, hvor arbeid og skole foregår på dagtid. Det er et  
populært tilbud til innsatte og ansatte og har et høyt aktivitetsnivå, samt høye utlånstall.  
 
Stillingens arbeidsområder/oppgaver 
Bibliotekaren vil sammen med avdelingsleder for biblioteket være ansvarlig for den totale bibliotekdriften og delta i 
de fleste arbeidsoppgaver. Herunder drift av tilbud til alle innsatte, også innsatte som ikke selv kan komme til 
biblioteket, innkjøp, katalogisering og klargjøring av materiale til utlån osv. Jobben som bibliotekar er en 
spennende jobb med faglig utfordrende og interessante oppgaver. 
 
For nærmer opplysninger om stillingen, gå inn på Halden kommunes hjemmeside -   
www.halden.kommune.no – under «ledige stillinger». 
 
Søknadsfrist: 27. mars 2013 
 
 
 

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?
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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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SUNNDAL KOMMUNE
KULTURTJENESTEN

Ved kulturtjenesten er det ledig 
100% stilling som bibliotekar med 
arbeidssted Sunndal folkebibliotek
For informasjon om stillingen, kontakt 
kultursjef  Ole Magne Ansnes på tlf 71 69 91 79 
eller biblioteksjef Ingeborg Sæther
på tlf 71 69 91 84.

Fullstendig utlysingstekst for stillingen er 
lagt ut på www.sunndal.kommune.no

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes, og 
dette finner du sammen med utlysningsteksten. 

Søknadsfrist 11.03.2013.

 KRAFTSENTERET PÅ NORDMØRE

Hvorfor deltid?
Det er nesten typisk norsk å jobbe deltid. 
Hele førti prosent av kvinner i Norge 
arbeider deltid. Og det meste av 
kvinnenes deltidsarbeid er frivillig eller 
ønsket. Kvinnenes deltidsarbeid 
bekymrer politikerne og partene i 
arbeidslivet. Men hvorfor ønsker kvinner 
å jobbe deltid?

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Cathrine Egeland (pro-
sjektleder) og Ida Drange skal gjennomføre et forskningsprosjekt 
om kvinners frivillige deltidsarbeid. Forskningsprosjektet finansi-
eres av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Fagforbundet og skal 
være ferdig i september 2013.

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er en rekke studier som 
viser at langt det meste av kvinners deltidsarbeid i Norge er 
frivillig. Med ”frivillig” menes her at arbeidstakeren ikke ønsker 
en heltidsjobb/økt stillingsbrøk til tross for at denne muligheten 
gis på arbeidsplassen. Prosjektet skal ikke først og fremst finne 
ut hvor grensen nøyaktig går mellom ”frivillig” og ”ufrivillig”, men 
tar i stedet sikte på å fremskaffe kunnskap om hvorfor kvinners 
tilknytning til arbeidsmarkedet tilsynelatende er svakere enn 
menns - noe som igjen vil kunne gjøre det mulig å peke på hva 
som skal til for å styrke denne tilknytningen.

I prosjektet kombineres kvantitative med kvalitative metoder for 

å utforske frivillig deltid. Egeland og Drange skal både analysere 
allerede foreliggende data fra større levekårs- og arbeidskraftsun-
dersøkelser og foreta dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer 
for å få så mye kunnskap om fenomenet som mulig.

Viktige spørsmål i studien vil være:
•	Skyldes valg av deltid en svekkelse av egen helsetilstand og 

at jobben er såpass slitsom at man selv kompenserer ved å 
jobbe mindre?

•	Er det forskjell i arbeidsorienteringen mellom ulike grupper 
av kvinner?

•	Er det slik at kvinner tar ansvar for reduksjon av stress og 
konflikt i familier hvor både mor og far jobber og derfor velger 
å arbeide deltid?

•	Kan det oppstå en deltidskultur på enkelte arbeidsplasser?
•	Hva betyr holdninger og verdier nå det gjelder valg av del-

tidsarbeid?
•	Er det slik at norske familier i større grad er preget av tradi-

sjonelle kjønnsrollemønstre i likestillingslandet Norge enn vi 
liker å innrømme?

•	Er arbeidslivet som tilbys kvinner i høgere grad enn for menn 
preget av rutine, og liten grad av medvirkning og mestring? 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
•	Et statlig aksjeselskap under Kunnskapsdepartementet. 
•	36 forskere ansatt. 
•	Visjon å være et ledende institutt for handlingsorientert 

arbeidslivsforskning, nasjonalt og internasjonalt.
•	Kritisk og konstruktiv bidragsyter til bærekraftig arbeidsliv. 
•	Forskningen i tett nærhet til det praktiske arbeidsliv. 
•	Bistår beslutningstakere i bedrifter, organisasjoner og 

forvaltning.

Prosjektleder Cathrine Egeland ved Arbeidsforskningsinstituttet skal 
sammen med Ida Drange gjennomføre et forskningsprosjekt om kvinners 
frivillige deltidsarbeid. (Foto: Unio)

ARBEIDSLIV
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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
   Påmeldingsfristen har gått ut. 

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

Fo
to

: E
rli

ng
 B

er
ga

n



31   Bibliotekaren 3/2013

Finnmark
Ragnhild Måsø
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Troms fylkesbibliotek
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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
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Epost:      bokmorten@gmail.com

Møre og Romsdal
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Møre og Romsdal fylkesbibliotek
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Elisabeth Haug
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Mari Hauge
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Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
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Monica Deildok
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Margunn Haugland
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Vestfold
Trygve Kikut
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
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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
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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

”- Vi ønsker å takke Sande bibliotek for 
en fantastisk støtte. Med god hjelp fra 
biblioteket kunne alle tre 7.-klassene ha 
leseprosjekt samtidig. Biblioteket hjalp til 
med mange flotte bøker som bidro til en 
enorm leseglede og gode bokopplevelser, 
forteller Gressløs videre.”

Fra artikkelen ”Vellykket leseprosjekt”,  
i Sande Avis 25. februar 2013, der de 
omtalte leseprosjektet «Grip boka» som 
7. trinn på Haga skole akkurat hadde 
gjennomført. 

De fleste av oss forbruker varer og tjenester 
i store mengder. Vi er verdens rikeste land, 
med et anstrøk nøkternhet a la Gerhardsen og 
et snev grønnhet a la Frederic Hauge. Det liker 
vi i hvert fall å tro. Men i dette samfunnet er vi 
samtidig delaktige i et forbruk som er stadig mer 
fremmedgjort fra de som produserer varene, og 
som gir et miljøskittent fotavtrykk som er større 
enn vi liker å vite. 

Vi forventer billige forbruksvarer, men vil helst 
ikke vite for mye om menneskene som produ-
serer dem, eller om fabrikkene der varene blir 
laget. Vi forskrekkes av branner i Bangladesh’s 
fabrikker, der de lager klærne klesskapene våre 
er fylt med. Vi hører at mer enn 600 ansatte 
i Bangladesh siden 2006 har mistet livet som 
følge av branner i overfylte klesfabrikker. Men 
hvor lenge husker vi det? Spør vi hva slags 
lønnsnivå disse arbeiderne har, om de har 
tariffavtaler, ferie, pensjon? 

Vi forventer billige reiser. Vi tar en langhelg 
i Budapest med venninner, besøker feriehuset 
til en slektning i Spania, ser en toppkamp med 
kompisser på Anfield, men vil helst ikke vite for 
mye om CO2-utslippet det forårsaker. Eller om 
arbeidsforholdene i luftfartens billigselskaper. Vi 
holder blikket stivt festet på lavpriskalkulatoren 
og sier heller noe ironisk om norske flygelederes 
lønnsnivå. Det er mer bekvemt.  

Og så er det all elektronikken og dataen 
og kommunikasjonsdingsene, da! Vi kjøper 
flatskjermer og iphoner, pader og podder. Antal-
let små, avanserte dingser går ut av butikkene 
som Bolt ut av startblokkene. Vi skifter smart-
telefoner med få års mellomrom. 

For sikkerhet skyld: Jeg vet at mange sliter 
med å få endene til å møtes og kjenner seg 
ikke igjen i dette bildet. Men også mange som 
opplever at de sliter, forventer at endene skal 
møtes på et høyt nivå. Et blikk bakover i historien 
og utover i verden, forteller at dagens nordmenn 
sitter på en usedvanlig gyllen gren. 

Vi som er i gjenbruksbransjen, altså vi biblio-
tekarer, tror kanskje at vi slipper unna det kri-
tiske blikket. For vi forbruker ikke, vi deler hvert 
produkt med så mange som mulig! At stadig 
flere av bøkene vi formidler trykkes i lavkostland, 

Nøkternt, solidarisk, miljøvennlig
snakker vi sjelden om. Dessuten er bibliotekene 
på vei til å bli så nettbaserte og digitale og 
mobile. Og det er da vel ingen belastning på 
miljøet, eller noen lugubre arbeidsforhold som 
ligger bak? Er ikke digitalt ganske nøytralt? 

Svaret er dessverre nei. Men for oss framstår 
forbruket som så løsrevet fra produksjonen at vi 
knapt enser spørsmålet. Er vi villige til å regne 
på hva hvert nettsøk gir av karbonavtrykk? 
Googles datasentre har et energiforbruk på 
linje med det totale energiforbruk i en by som 
Trondheim. Og Google benytter 28 prosent 
kullkraft. Produksjon av en Ipad gir også et kar-
bonavtrykk, som ikke gjør den mer miljøvennlig 
enn en papirbok før du har lest 24 bøker på 
den. Og mange har vel kjøpt en nyere versjon 
av paden før de kom til bok 24 på den gamle…

Bibliotek satser etter hvert, som alle andre, 
på tjenester på smarttelefoner. De lages i 
formidable mengder langt borte, et sted vi ikke 
ser. I Foxconns Tai Yuan-fabrikk i Shenzhen 
i Kina fyller nær en halv million arbeidere 
skiftene døgnet rundt, for å produsere din 
lille snertne iPhone. De står lange dager ved 
samlebåndene, med en tariff for overtid som 
i fjor var 12 kroner timen. Skitne, illeluktende 
og trange arbeiderboliger med køyesenger 
tre i høyden. Shanghai Evening Post hadde 
en walraffende journalist inne på fabrikken i 
fjor og dokumenterte herligheten. 

Det tjener ingen hensikt å piske seg eller 
bare bøye hodet i skam. Men vi bør bry oss, 
søke kunnskap, interessere oss for konse-
kvenser av det vi gjør, lete etter nøkterne 
løsninger som er etisk holdbare, som er soli-
dariske med involverte arbeidere og som er 
miljøvennlige.  

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan
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