
Bibliotekaren
Nr 10 - Oktober - 2013

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet  

Bibliotekloven, kompetansen og barna 
Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være en 
møteplass og en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt». Doktorgradsstipendiat 
Åse Kristine Tveit ser på konsekvensene denne paragrafen har for barnebibliotek. 

Fra AACR2 til RDAFakta om Finland Morsmålsdagen



Bibliotekaren 10/2013 2   

Innhold Bibliotekaren
ISSN 0804-4147    /    ISSN 1503-836X (online)

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets tidsskrift og 
utkommer hver måned. 

Ansvarlig redaktør
Erling Bergan

Redaksjonens adresse
Runnen 4, 6800 FØRDE
Telefon:  91 31 80 01
Epost: erling.bergan@bibforb.no

Abonnement
Kr. 290 pr. år betales til BFs konto 6039.05.64093. 
Merk innbetalingen Abonnement. Henvendelser 
om abonnement rettes til BFs sekretariat:  
bf@bibforb.no eller tlf. 48 02 09 00.

Annonsepriser:
1/8 side  kr.   900
1/4 side kr. 1600
1/2 side kr. 2400
1/1 side  kr. 3600

Stillingsannonser:
1/8 side   Gratis
1/4 side kr.   600
1/2 side kr. 1400
1/1 side  kr. 2600

Mva. kommer i tillegg. 
Det kan gis rabatt ved samlet bestilling av flere 
annonser. Alle  henvendelser om annonser rettes 
til redaksjonen. (se over)

Utgivelsesplan 2013

Nr:   Deadline:      Hos medl.:
  1  19. desember  9. januar 
  2  23. januar 6. februar
  3  20. februar 6. mars 
  4  3. april 17. april
  5  1. mai 15. mai
 6/7  29. mai 12. juni
  8  26. juni 10. juli 
  9  28. august 11. september
10  25. september 9. oktober
11  23. oktober 6. november
12  20. november 4. desember

Trykk:
Merkur-Trykk AS, Oslo

Ansvar
Usignerte artikler står for redaktørens regning.
Bladet er Creative Commons-lisensiert.

Forsidefoto:
Colourbox

Lederen har ordet side 3

Nyhetsbrev til BF-medlemmene side 5

Lengre åpningstid - med eller uten oss? side 5

Formålsparagraf ikke bare for voksne: Kontroversielle barnebibliotek! side 8

Bibliotek & juss: Tilgjengeliggjøring av digitalt materiale i bibliotek side 12

BF-sekretariatet svarer: Pålegg om bytte av tjenestested side 13

RDA sett fra frontlinjene: Glasgow Women’s Library side 18

RDA sett fra frontlinjene: NHS Scotland side 19

RDA sett fra frontlinjene: British Library side 20

Nytt fra Nasjonalbiblioteket: Klart for Bibliotekleiarkonferansen side 24

Jaså, du er tillitsvalgt, Atle Hårklau? side  25

Internasjonal morsmålsdag side 26

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer: 

   Diskriminert på grunn av rullestol? side 27

Slik Jan-Egil ser det: Utvikling? side 28

Redaktørens spalte: Vanskelig justering av identiteten side 32

Bibliotekloven, 
kompetansen 
og barna  
Åse Kristine Tveit ser 
på hva litteraturhus-
paragrafen i den nye 
bibliotekloven bør ha 
å si for barnebiblio-
tekarbeidet.
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Katalogisering for framtida 

AACR2 har eksistert siden 1978. 
Men den digitale revolusjonen 
har ført med seg mange nye for-
mater bibliotekene må ta hensyn 
til. Et helt nytt regelsystem måtte 
bygges fra grunnen av.
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Fakta og funderinger om Finland 

Sunniva Evjen har vært på Nordic Baltic 
Library meeting i Helsinki. Det førte til 
rerfleksjoner om den finske bibliotek-
suksessen.
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Lederen har ordet
I skrivende stund sitter fire partier 

i forhandlinger i Nydalen. Høyre, Frp, 
KrF og Venstre har uttalte ambisjoner 
om å bli regjeringspartnere. Snart vil 
det vise seg om man evner å samle 
seg om en regjeringsplattform. Eller 
om samarbeidet skrumper inn til to 
eller tre partier. To ting synes sikkert: 
Vi får ny regjering, og Erna Solberg blir 
statsminister.

Ingen stor biblioteksatsing
Ut over det er det akkurat nå uavklart. 

Allikevel er jeg redd det vil bli som 
det ofte blir: Gode ord om bibliotek, 
viktigheten av kultur og kunnskap, 
møtested og debattarena. Lite konkret 
som bidrar til å peke ut retningen for 
bibliotekutvikling. Jeg tror ikke vi vil 
se noen stor biblioteksatsing. En ny 
regjering vil velge seg ut noen viktige 
strategiske områder det skal satses på, 
og bibliotek vil ikke være en av dem. 

Når det er sagt er det heller ingen 
grunn til å tro at en ny regjering vil 
føre noen direkte bibliotekfiendtlig 

politikk. FrP har forlatt tankegodset 
som Tybring-Gjedde målbar i 2011. 
Dersom dette synet noen gang har 
vært sentralt i partiet, er det nå et til-
bakelagt stadium, det fremgår både av 
uttalelser til sentrale FrP-politikere og 
av partiprogrammet. 

Innvirkning fra helt andre områder
Det er min spådom at det som vil 

prege bibliotekene mest i den kom-
mende tiden, blir de endringene som 
skjer på helt andre områder i samfunnet 
enn i biblioteksektoren. De endringene 
vil til gjengjeld kunne få stor innvirkning. 
Det er mange som venter en kommu-
nereform, en massiv sammenslåing 
av kommuner. Dette vil naturligvis 
innebære store omveltninger for biblio-
tekene, og for bibliotekarene. Dersom 
flere små og mellomstore bibliotek skal 
slås sammen, vil det føre til press på 
både lokaler og stillinger. I et område 
der tre bibliotek skal bli til ett, vil det 
for eksempel være to biblioteksjefer til 
overs. En kan lett tenke seg at enkelte 

bibliotek legges ned og at stillingene 
flyttes til et nytt hovedbibliotek i den 
sammenslåtte kommunen. Overtallighet 
og oppsigelse er også mulige scenarier 
i kjølvannet av en kommunereform. Den 
nye bibliotekloven som trer i kraft fra 
nyttår hjemler fremdeles folkebibliotek 
i alle landets kommuner, det sikrer 
428 folkebibliotek. Dersom mange av 
landets kommuner blir slått sammen, 
vil fortsatt bibliotekloven sikre at alle 
landets kommuner har bibliotek, men 
tallet vil være..???

Danske erfaringer
Bibliotekarforbundet har et godt 

samarbeid med vår søsterorganisa-
sjon i Danmark, danske BF. Gjennom 
samtaler med dem har vi hatt et 
førstehånds innblikk i hva som skjer i 
kjølvannet av en regionreform slik som 
den som fant sted i Danmark i 2007. 
Da ble 271 danske kommuner redusert 
til 98. Det har ført til reduserte antall 
årsverk i bibliotekene og det har ført 
til filialnedleggelser. Det har også ført 
til fremvekst av ubetjente bibliotekløs-
ninger. Ett av målene med den danske 
regionreformen var stordriftsfordeler 
og et billigere byråkrati. 

Det er derfor oppsiktsvekkende at 
Aftenposten den 24. september rap-
porterer om at danske forskere kon-
kluderer med at det er lite å spare på 
kommunesammenslåing.  I de fire årene 
som fulgte etter regionalreformen i 
Danmark, klarte 45 prosent av de sam-
menslåtte kommunene å redusere sine 
utgifter til administrasjon. I 55 prosent 
av de nye storkommunene økte de 
administrative kostnadene pr. innbyg-
ger, viser den danske regjeringens 
evaluering. Samlet falt kommunenes 

Det er min spådom at det som 
vil prege bibliotekene mest i den 
kommende tiden, blir de endringene 
som skjer på helt andre områder i 
samfunnet enn i biblioteksektoren. 
De endringene vil til gjengjeld kunne 
få stor innvirkning. 

”

”
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gjennomsnittlige utgifter med ca. 300 
kroner pr. innbygger. Det utgjør en 
svært liten del av kommunenes sam-
lede budsjett. 

Sårbare overfor kutt
Kommuneøkonomi er et annet stikk-

ord. Vi vet at de lokale folkebibliotekene 
er sårbare overfor kutt i overføringer til 
kommunene. Det er positivt med politisk 
velvilje og bred politisk oppslutning om 
ideen bak bibliotek og betydningen av 
folkebibliotekenes bidrag til samfunnet. 
Men det hjelper dessverre veldig lite 
dersom de bevilgende myndigheter 
- som i denne sammenhengen er kom-
munene - ikke evner å følge opp med 
tilstrekkelig med ressurser. 

For Bibliotekarforbundet blir det 
svært viktig å komme i dialog med en 
ny kulturminister om de sentrale utfor-
dringene biblioteksektoren står overfor. 
Mulighetene for et kommunalt landskap 
i forandring endrer ikke på dette faktum, 
det bidrar kun til å gjøre problemstil-
lingen enda mer aktuell.

Faktum er etablert 
Kulturutredningen som kom i våres 

leverte omfattende dokumentasjon som 
viser at bibliotekene har vært systema-

Monica Deildok
Forbundsleder

 

LEDEREN HAR ORDET

tisk nedprioritert. Dermed er det nå 
uomtvistelig slått fast at folkebibliote-
kene blir sulteforet. Faktum er etablert, 
på tide å snu utviklingen!

I denne sammenhengen har BF særlig 
pekt på økning av utviklingsmidler og 
prosjektmidler som tiltak for å bedre 
økonomien i biblioteksektoren. Kulturu-
tredningen 2014 antyder at de statlige 
utviklingsmidlene til folkebibliotekene, 
som Nasjonalbiblioteket forvalter, bør 
økes.  Dette er et forslag vi støtter. Vi 
mener også at man i tillegg til de frie 
prosjektmidlene, må ha midler forbe-
holdt overordnede nasjonale prosjekter, 
og at man kan etablere regionale pro-
sjektmidler. Det vil også være et ver-
difullt tilskudd til mange folkebibliotek 
om man etablerte egne oppstartmidler 
til igangsetting av et nytt eller videreut-
viklet bibliotektilbud.

Lovens betydning
Bibliotekenes ressurstilgang handler 

i første rekke om økonomiske ram-
mebetingelser, men ikke kun om dette. 
For å styrke bibliotekene er det viktig 
å sørge for en sterk fagkompetanse i 
sektoren. I denne sammenhengen er det 
viktig at den nye loven om folkebibliotek 
fortsatt inneholder krav om fagutdannet 

biblioteksjef i kommunene. Det pågå-
ende arbeidet med modernisering av 
forskriftene må fastholde dette.

Lokal satsing
Bibliotekene spiller en viktig rolle i 

sine lokalsamfunn. Mange kommuner 
har vist at man både evner og ønsker 
å satse på bibliotek. Det er viktig at de 
økonomiske overføringene til kommu-
nene opprettholdes på et slikt nivå at 
lokal satsing forblir en mulighet. Vi har 
nemlig ikke råd til å bygge ned infra-
strukturen innenfor kunnskap i landet 
vårt. Vi har ikke råd til å la det kulturelle 
grunnfjellet forvitre.

De borgerlige har lovet ny regjering. De har forhandlet om politisk plattform og om hvem som skal delta. Men signaler om kommunereform som de ut 
med ganske tidlig. - Dette vil naturligvis innebære store omveltninger for bibliotekene og for bibliotekarene, skriver Bibliotekarforbundets leder. 
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Tre artikler ble det fristet med i BFs første 
nyhetsbrev. Forbundsleder Monica Deildok 
uttalte seg om de krevende endringene 
som folke- og fylkesbibliotek står overfor 
med den varslede kommunereformen. 
Den nye portalen for tillitsvalgte ble pre-
sentert. Og vi hadde besøkt det nye lang-
åpne og ubetjente biblioteket i Stavern. 

Et samlet sekretariat står bak løftet 
med å starte utsending av nyhetsbrev. 
Prosjektmedarbeider Embret Rognerød 
i BF-sekretariatet har spilt en avgjø-
rende rolle, men det er også forhold 
med selve utsendelsen, basert på opp-
lysninger fra medlemsregisteret, der 
kontorleder Petter Bruce har tatt grep. 

Ideen om nyhetsbrev har ligget 
der i flere år. Men nå har sekretariatet 
redskapene, kompetansen og handlingsrommet til å gjøre 
dette. Foreløpig er det planlagt å komme hver måned, midt 
mellom utgivelsene av Bibliotekaren. Ut over i 2014 vil vi 
har erfaringer med dette, og vurdere hvordan vi best driver 
det videre.

Parallelt med nyhetsbrevet vil Bibliotekaren gjennom hele 
2014 bli utgitt som før. Det vedtok forbundsstyret på sitt 

Nyhetsbrev til BF-medlemmene
Etter en del forberedelser, ble BFs første nyhetsbrev sendt ut til alle medlemmer fredag 27. 
september. Dermed har forbundets åpnet nok en kanal for kommunikasjon.

Tekst:
Erling Bergan

KOMMUNIKASJON

 

møte 30. september. Fordeling av 
saker som presenteres mellom 
Bibliotekaren, BFs nettsider, ny-
hetsbrev, BF på Facebook og på 
Twitter, vil måtte gå seg til. 

Men et viktig aspekt ved at BF 
er på mange flere plattformer enn 
tidligere, er at disse plattformene 
spiller opp mot hverandre. Nyhets-
brevet viser til nettartikler, og store/
små artikler kan vise til hverandre 
mellom papir og nett. Og Faceboook 
og Twitter sender jo leserne jevn-
lig videre til blant annet våre egne 
nettsider. 

En godt fungerende debattarena 
for BF-medlemmer er ikke lett å finne, 
verken på papir eller på nett. Av BFs 
mange tilstedeværelser, er det bare 
på Facebook at det ligger praktisk til 
rette., med kommentarfelt og tråder 
som kan følges. Men det aksepterende 
stemningsleiet som folk er vant til på Fa-

cebook, gjør at det kanskje ikke er helt ideelt som debattsted. 
Medlemsreaksjoner på BFs kommunikasjonsarbeid mot-

tas uansett med glede. Enten de kommer på den ene eller 
andre måten.  

Lengre åpningstid - med eller uten oss?

– Dette er noe vi gjør for innbyg-
gerne og for å gi et bedre tilbud til hele 
nærområdet. Det er vår store mulig-
het, sier bibliotekar Benedikte Gjone.

I starten av september fikk Stavern 
landets første ubemannede bibliotek. 
Det åpne biblioteket er satt opp etter 
modell av det danske døgnbiblioteket, 

der brukerne selv kan låse seg inn på 
biblioteket ved hjelp av lånekortet sitt.

Hver dag – fra seks om morgenen til 
ti på kvelden – kan altså alle over 18 
år som har skaffet seg eget lånekort 
med PIN-kode låne bøker i Stavern. 
Også når det ikke er bibliotekansatte 
til stede.

– Vi har gått veldig rett på sak. Plan-
leggingen har handlet mer om å gjøre, 
enn å sitte og tenke over prosessen 
underveis, sier Larviks biblioteksjef 

Mette Gjerdrum. - 
Det er ikke mindre 
behov for oss bi-
bliotekarer, men vi 
får andre oppgaver. 
Dette gir anledning 
til å tenke bibliotekkonseptet på en 
annen måte, legger Gjone til. 

Du kan lese mer om det langåpne 
biblioteket i Stavern på BFs nettsider. 
Og enda mer om døgnåpne bibliotek 
i neste nummer av Bibliotekaren.  

Den danske døgnbibliotek-modellen importeres nå til Norge. Bibliotekarene i Larvik 
kommune håper at 112 timers åpningstid i uka skal gi en ny vår i sommerbyen Stavern. 

Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF
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Bibliotekloven, kompetansen og barna 

”Den nye bibliotekloven kan være et bidrag til at barneavdelingene i nor-
ske bibliotek blir drevet i større overensstemmelse med det vi kan kalle 
den nye barndommen.” 

Stipendiat Åse Kristine Tveit

BARNEBIBLIOTEK

Den nye biblioteklovteksten har fått en egen litteraturhusparagraf. 
Folkebiblioteket skal «være en møteplass og en uavhengig arena for offentlig 
samtale og debatt». Det er snakket og skrevet litt om hvordan dette kan og bør 
utvikles, men diskusjonen har i liten grad dreid seg om konsekvensene av 
litteraturhusparagrafen for barneavdelingene og aktiviteten for, med og blant barn 
som bruker folkebiblioteket. 

Barndommen er ikke hva den var
Da folkebibliotekboomen kom til 

Norge for drøyt hundre år siden, var de 
nye barneavdelingene i byene tilpasset 
både det moderne industrisamfunnet 
og de rådende syn på barn. Den almin-
nelige oppfatning var at barn var kunn-
skapsløse og uselvstendige, en adskilt 
gruppe mennesker som trengte å lære, 
gjennom veiledning, disiplin og trening 
til å bli de voksenpersonene samfunnet 
hadde bruk for. Formidlingen i de dager 
var i stor grad avsenderstyrt, selv om 
det også den gang var interessant for 
bibliotekarene å vite hva barna mente 
om bøkene de leste. Det var tette skott 
mellom barn og voksne; de store bi-
bliotekene i Oslo og Bergen hadde til 
og med egne innganger for barn, slik 
at de skulle holdes unna de voksne og 
deres bøker og samtaler. 

Slik samfunnet er i dag, er ikke denne 
segregeringen lenger noe som kan 
opprettholdes, verken i biblioteket eller 
i samfunnet omkring det. Barn forstås 
i dag som kompetente, de er informert 

om mye som tidligere ble holdt skjult 
for den oppvoksende slekt, de står i 
en strøm av informasjon fra omverden, 
via medier som de tidlig lærer å beher-
ske, og de fleste har i langt større grad 
enn før mulighet til medbestemmelse, 
både ifølge nye oppdragelsesprinsipper 
og ifølge sine rettigheter, nedfelt i FNs 
Barnekonvensjon.

Kompetanseheving i 
barnebibliotekarbeid

Den nye bibliotekloven kan være et 
bidrag til at barneavdelingene i norske 
bibliotek blir drevet i større overens-
stemmelse med det vi kan kalle den 
nye barndommen. Slike spørsmål står 
på dagsorden i masterstudiet i bibliotek- 
og informasjonsvitenskap på Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Kurset Barn, medier 
og bibliotek er en del av masterstudiet 
som er aktuelt også for deltidsstuden-
ter eller for bibliotekarer som ønsker å 
spesialisere seg i bare dette ene emnet. 
En av bibliotekarene som gjennomførte 
dette kurset i 2012 sa følgende om det 

Mange barneavdelinger driver al-
lerede mye med formidlingsaktiviteter 
av ulikt slag og vil kanskje hevde at 
de ikke har kapasitet til ytterligere 
satsing. Men er ikke denne nye para-
grafen en utfordring til å spørre hvilken 
plass barn har i offentlige rom? Er ikke 
meningsbryting og samtale om de vik-
tige tingene også noe som skal gjelde 
bibliotekets tilbud til barn? Det ville 
være en god utvikling om paragrafen 
kunne bidra til å vri formidlingsaktivite-
tene i barneavdelingen over mot større 
grad av deltakelse og mer initiativ fra 
barna og mindre avsenderstyring fra 
bibliotekarene. 

Stipendiat Åse Kristine Tveit
Faglærer i masterkurset 
Barn, medier og bibliotek
Høgskolen i Oslo og Akershus
Institutt for arkiv- bibliotek- og 
informasjonsfag

Tekst:
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å ta utdanning ved siden av full stilling 
som barnebibliotekar:  

Barn, medier og bibliotek er et omfat-
tende emne, som i praksis må begren-
ses til å dreie seg om det særlige ved 
å formidle til barn, avgrenset oppover 
til 12 år. Her er store utfordringer av 
relativt ny dato, ikke minst er de aller 

minste blitt en viktig brukergruppe, 
som det trengs særlig kompetanse for 
å utvikle gode tilbud til. Andre institu-
sjoner tilbyr rene kurs i barnelitteratur, 
mens barnelitteraturen i dette master-
kurset inngår i sammenhenger som har 
med medieadaptasjon og formidling å 
gjøre. Et eksempel er bildebøker med 

korte tekster som blir 
adapter til lydbøker. 
Hva kan lydbøker gi 
som bildebøker ikke 
kan, og hvilke medi-
ekvaliteter vektleg-
ger vi? 

Et tema til offentlig 
samtale – også for 
barn

Et annet eksempel 
fra kurset dreier seg 
om etiske spørsmål, 
som er av stor rele-
vans i arbeidet med 
barn og medier, og 
som det er viktig å 

snakke med barn om. Barnekonvensjo-
nen hevder barns rett til både beskyt-
telse og til informasjon. Hvordan kan 
man ta hensyn til begge disse behovene 
og samtidig formidle kunnskap om ter-
roraksjonen 22.07? Og hvordan skapes 
disse samtalene mellom og med barn i 
det offentlige rommet?

Ny kompetanse var en av hovedgrun-
nene til det store gjennomslaget for 
barnebibliotekene for 100 år siden. Det 
er en strategi som stadig gir mening. 
Masterstudiets enkelte kurs er åpne for 
søkere fra praksisfeltet med biblioteka-
rutdanning, og det starter i januar. Ta 
gjerne kontakt med oss på Høgskolen 
i Oslo og Akershus! 

 

”Jeg hadde nettopp startet i ny jobb da jeg be-
gynte på mastermodulen, likevel synes jeg det 
var fullt overkommelig å ta faget ved siden av 
jobb. Faget ga meg mye tilbake i det jeg holdt på 
med til daglig i jobben og det praktiske i jobben 
ga mye forståelse i faget. Derfor vil jeg si at man 
nesten bør være i jobb for å få fullt utbytte av 
faget. Mappeinnleveringene som eksamen består 
av kan man utnytte til bruk på sin arbeidsplass 
og er derfor også nyttig ikke bare for studenten, 
men også for arbeidstaker”. 

Karina Bording Halgunset, 
Barne- og ungdomsbibliotekar, 

Longyearbyen folkebibliotek
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Ny formålsparagraf gjelder ikke bare voksne:

- Mer kontroversielle barnebibliotek!

”Den nye formålsparagrafen springer ut av erkjennelsen 
av at vi trenger arenaer å være sammen på, der ulike opp-
fatninger italesettes.” ... ”Å føre en samtale om noe man 
er uenige om, er uttrykk for både demokrati og dannelse. 
Hvorfor skal ikke dette være like aktuelt for barn?”

BARNEBIBLIOTEK

Åse Kristine Tveit er en erfaren fagperson på bibliotekfeltet. Hun er for tiden doktorgrads-
stipendiat, og denne høsten oppholder hun seg ved bibliotekarutdanninga ved University 
of Western Ontario, London i Canada. I en artikkel i dette nummeret av Bibliotekaren ser 
hun på biblioteklovens nye formålsparagraf med barnebibliotekarens briller. Det gir noen 
utfordringer, både i utdanning og praksis. 

Tekst:
Erling Bergan

- Biblioteklovens nye formålspara-
graf legger vekt på “offentlig samtale 
og debatt”. Du spør i artikkelen din 
om ikke slik meningsbryting og sam-
tale om de viktige tingene også skal 
være noe som skal gjelde bibliotekets 
tilbud til barn? Mener du at dette er 
en naturlig tolkning av loven?

- Ja, det mener jeg. Folkebibliotekenes 
tilbud og tjenester er for alle som bor i lan-
det. Den nye formålsparagrafen springer 
ut av erkjennelsen av at vi trenger arenaer 
å være sammen på, der ulike oppfatninger 
italesettes, og der samtalene blir av en 
mer ansvarlig karakter enn ved å komme 
med noen sleivspark i kommentarfeltet til 
artikler vi leser på nett. Å føre en samtale 
om noe man er uenige om, er uttrykk for 
både demokrati og dannelse. Hvorfor skal 
ikke dette være like aktuelt for barn? 

- Hvordan kan bibliotekene følge 

opp dette i praksis?
- Det finnes helt sikkert flere ulike 

måter å gjøre det på. Det er for eksem-
pel mulig å skape fora for og med barn, 
der tema som berører og engasjerer er 
oppe til diskusjon. Det kan være saker 
fra lokalmiljøet eller fra den store verden, 
eller etiske dilemmaer. NRK har vært en 
god rollemodell i så måte, gjennom sine 
barne- og ungdomsprogrammer som har 
satt saker på dagsorden og skapt samtaler 
mellom barn i studio og sikkert også blant 
seere. Også Aftenpostens Juniorutgave 
er et eksempel på barns arenaer for me-
ningsbrytning.  

- Samtaler på biblioteket kan settes i 
sammenheng med annen formidling, for 
eksempel en filmvisning, dramatisering 
eller ved barnas egne uttrykk. Med de 
digitale mulighetene vi nå har, kan samta-
lene gå parallellt på bibliotekets nettsider, 
eller fortsette der. Men jeg synes det er 
viktig å peke på at det å være sammen i 
samme rom, og fysisk kunne se hverandre 
i øynene er en enestående kvalitet ved 
en samtale. 

- Kjenner du eksempler på barne-
bibliotek som har gjort noe i denne 
retning?

- Noen bibliotek har hatt filosofikafe med 
barn, blant annet i regi av den kulturelle 
skolesekken i Østfold (http://www.buf.
no/pdf/hej-rapport.pdf). Filosofisamtaler 
med barn har ellers forkommet i andre 
sammenhenger, blant annet årlig på Filo-
sofifestivalen i Kragerø. Det finnes flere 
lærebøker i hvordan man tilrettelegger for 
slike samtaler. Men de behøver naturligvis 
ikke dreie seg om filosofiske spørsmål. 

- Skolebibliotek, på blant annet Dønski 
videregående skole, har laget forum i 
midttimen, kalt “Biblioteket på en tors-
dag”, der en innledning om et tema har 
satt diskusjonen i gang. Målet her har 
vært nettopp å bekrefte bibliotekets 
rolle som en arena for samfunnsdebatt 
og refleksjon, og inspirere til et sterkere 
samfunnsengasjement hos elevene. Det 
engasjementet som ble utløst her peker 
på et udekket behov for slike åpne sam-
taler, som ikke nødvendigvis er knyttet til 
pensum og plikt, og heller ikke innrammet  
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- Samtaler på biblioteket kan 
settes i sammenheng med 
annen formidling, for eksempel 
en filmvisning, dramatisering 
eller ved barnas egne uttrykk. 
Med de digitale mulighetene 
vi nå har, kan samtalene gå 
parallellt på bibliotekets 
nettsider, eller fortsette der. 
(Foto: Shelley Long, University 
of Western Ontario)
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av foreldrenes verdisyn.
- Kan det være yrkesetiske utfor-

dringer for barnebibliotekarer som 
jobber med dette?

Det kan det nok, på lignende vis som 
det er yrkesetiske utfordringer ved medi-
evalget. Hva er grensene for hva som kan 
tas opp, og ikke minst: Hva er vinklingen, 
når biblioteket samtidig skal representere 
trygghet og beskyttelse? Det er jo ikke 
noe mål å skape eksistensiell angst eller 
skyve de voksnes ansvar over på barna, 
for eksempel ved en samtale om miljø-
problematikk. 

- Du nevner selv 22. juli som et 
eksempel på at dette kan være van-
skelig. Hvordan kan barnebibliotek 
sørge for at barn både blir beskyttet 
og informert? 

- Det er det neimen ikke lett å gi noe en-
kelt svar på. Her vil jo konteksten - barnas 
modenhet, deres kunnskaper om saken 
fra før og igjen vinklingen være viktig. En 
mulig løsning er å bruke en barnebok om 
22. juli som et utgangspunkt for samtale: 
Det var en gang en sommer av Vidar 
Kvalshaug. Jeg mener den balanserer gan-
ske godt forholdet mellom saklig informa-
sjon og trygghet, samtidig som den kan 
åpne for mange spørsmål og synspunkter.

- Kan vi forvente mer offentlig opp-
merksomhet om barnebibliotekarbeid 
når den nye formålsparagrafen følges 
opp lokalt? Vil barnebibliotekene 
kunne bli mer kontroversielle?

- Det håper jeg da virkelig! Bibliotek-
historien kan fortelle om «forfærdelse» 
hos sokneprester og andre over barns 
utfoldelse i barneavdelingene allerede 
for hundre år siden, så kontrovers i bar-
neavdelinger er ikke noe nytt. Det kontro-
versielle har oftest angått mangfoldet av 
medier, eller rettere sagt visse sider ved 
dette mangfoldet, som har virket provo-
serende på enkelte foreldre og politikere. 
Det vil helt sikkert være tema og disku-
sjoner som voksne vil mene er uegnet 
for barn eller unyttige eller andre ting på 
u-. Det som oppfattes som kontroversielt 
vil alltid tiltrekke pressen, og det pressen 
skriver om, oppfattes igjen som viktig. 
Så ja, jeg håper barnebibliotekene kan 
oppfattes som mer kontroversielle. 

- Du skriver i artikkelen din at den 
nye bibliotekloven “kan være et bi-
drag til at barneavdelingene i norske 
bibliotek blir drevet i større overens-
stemmelse med det vi kan kalle den 
nye barndommen”. Er dagens barne-

bibliotekarbeid gått ut på dato?
- Nei, det vil jeg ikke si. Mange arbeider 

helhjerta og gjør en super innsats utfra 
magre budsjetter. Barne- og ungdoms-
bibliotekarene er ofte de sterkeste idea-
listene i feltet! Men ser vi på hvilke typer 
formidling som foregår, er det i veldig stor 
grad vektlagt avsenderstyrte aktiviteter, 
med en eller flere voksne som formidler 
noe til barn som hører på, slik det var det 
i barnebibliotekets begynnelse, da voksne 
hadde en helt annen autoritetsposisjon 
overfor barn. Jeg tror nok at formidlingen 
i dag må skje langs flere spor enn dette 
ene, altså at barn sjøl må få anledning til 

å være aktivt deltakende og medbestem-
mende. Jeg vil ikke skrote gode tradisjoner 
med eventyrstunder, men det er i dag 
mulig å ha flere formidlingsformer som er 
mindre avsenderstyrt.

- Blir innholdet i dette masterkurset 
endret på grunn av endringene i bi-
blioteklovens formålsparagraf?

- Ja, i noen grad blir det det. Det teore-
tiske kunnskapstilfanget om blant annet 
barndom og barns utvikling ligger fast, 
men det vil bli lagt større vekt på hvordan 
planlegging og gjennomføring av konkret 
formidlingspraksis kan inkludere barnet 
som aktør. 

Det kontroversielle har oftest 
angått visse sider ved mang-
foldet av medier. Det vil helt 
sikkert være tema og disku-
sjoner som voksne vil mene er 
uegnet for barn eller unyttige 
eller andre ting på u-, skriver 
Åse Kristine Tveit, som håper 
barnebibliotekene kan oppfat-
tes som mer kontroversielle. 
(Foto: Mikko Lehtimäki)

 

BARNEBIBLIOTEK
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bibsyst.no
e-post: firmapost@bibsyst.no

Nyhet! 
UTVID ÅPNINGSTIDEN 
MED DØGNBIBLIOTEKET
Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor 
biblioteket kan være åpent selv om det er ubetjent. Døgnbiblioteket 
tilbyr selvbetjening og utvidede åpningstider for brukerne av biblioteket.

Systemet er et attraktivt supplement til eksisterende løsning som gir muligheter til lengre 
åpningstider, flere besøkende og bedre utnyttelse av bibliotekets fasiliteter. Et utvidet 
bibliotek tilbud oppleves svært positivt og tidsriktig av lånerne. Nasjonale og lokale lånekort gir 
adgang til tilbudet.

«Det åpne bibliotek», Larvik biblioteks avdeling i Stavern, har installert denne løsningen. De 
har åpent alle dager fra 06.00 til 22.00, til glede for sommergjester, studenter og befolkningen 
forøvrig som nå kan besøke biblioteket og låne bøker når det passer dem.

Les mer om løsningen på bibsyst.no

1

2

3 4

5

1 Sett inn ditt lånekort og tast pinkode
2 Systemet registrerer og tar bilde når du går inn
3 Finn bøkene du vil låne i hyllene
4 Gå til selvbetjeningsenhet for «lån», «levering» og «mine sider»
5 Bruk lånekortet og lån det du ønsker på selvbetjeningsenheten
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Tilgjengeliggjøring av 
digitalt materiale i bibliotek

BEVARINGSKOPIER OG UTLÅN

•	Kan bevaringskopier gjøres tilgjengelig for brukerne?
•	Clara.no leverer et utgangspunkt for hvordan man skal gå frem og 

hvilke rettighetshaverorganisasjoner man kan kontakte. 
•	Nettstedet har også en beskrivelse rettet mot bibliotekarer. 

Bibliotek 
& juss

I årets Bibliotekaren nr. 8 snakket vi om 
muligheten arkiv, bibliotek og museum 
har til å lage digitale bevaringskopier 
av sine samlinger. Der kom det frem at 
slike kopier kan tilgjengeliggjøres på 
terminaler i egne lokaler for enkeltper-
soners forskningsformål eller private 
studieformål.

Tilgjengeliggjøring av digitalt materiale 
på denne måten regnes som offentlig 
fremføring, men er altså likevel tillatt i 
henhold til § 1-9 i forskrift til åndsverk-
loven. Flere har spurt oss om hvordan de 
nærmere reglene for denne type tilgjen-
geliggjøring fungerer i abm-institusjoner, 
og her gis det en liten oversikt. 

Vi kan begynne med uttrykket terminal. 

Ofte er det tryggest å ta forskriften på 
ordet, og da er det naturlig å forestille 
seg en datamaskin med skjerm. Det 
kan bli anstrengt om man for eksempel 
benytter en kinosal til dette formålet. 
Det er dessuten et poeng at bare én 
eller kanskje to personer bør kunne se 
skjermen samtidig. 

I tillegg til denne begrensningen er 
institusjonen pålagt å hindre brukeren 
i å ta maskinlesbar kopi. Det innebærer 
blant annet at brukeren ikke bør kunne 
sende materialet til seg selv (eller andre) 
på e-post eller kopiere materialet over på 
en minnepinne. 

Videre bør man være forsiktig med å 
bruke denne bestemmelsen i utstillings-
sammenheng. Det kommer av at man i 
en utstilling som regel har gjort et utvalg 
som legger føringer på hva publikum får 
se eller oppleve. Tanken er at regelen 
kommer til anvendelse der brukerne 
selv velger hva som skal studeres ut fra 
sine forskningsformål eller private stu-
dieformål. Da hjelper det altså egentlig 

ikke at utstillingen skjer på terminaler i 
egne lokaler.

En institusjon har spurt om det er mulig 
for biblioteket å låne ut digitalt materiale 
(som en CD eller DVD) i skranken, med 
det formål at brukeren spiller dette av på 
en terminal i bibliotekets lokaler. Dette 
er sannsynligvis tillatt så lenge det ikke 
gjelder avtalemessige begrensinger på 
det innkjøpte materialet – slike lisens-
avtaler går nemlig foran forskriften. 
I motsatt retning bør det nevnes at 
biblioteket antakeligvis ikke kan tillate 
brukerne å benytte seg av dataspill på 
denne måten. Datamaskinprogrammer 
kan i utgangspunktet hverken lånes ut 
etter åndsverkloven § 19 eller kopieres 
i henhold til forskriften. I ABM-skrift #45 
side 21–22 åpnes døren på gløtt for at 
slike spill kan stilles til midlertidig dis-
posisjon for bruker i bibliotekets lokaler. 
Spørsmålet er om ikke også dette må 
betraktes som offentlig fremføring.

Som en oppsummering kan man 
gjerne si at anvendelsesområdet til for-
skriften § 1-9 er ganske snever. Der man 
faller utenfor er svaret at fremføringen 
må klareres. I den forbindelse minner jeg 
om nettstedet clara.no som leverer et ut-
gangspunkt for hvordan man skal gå frem 
og hvilke rettighetshaverorganisasjoner 
man kan kontakte. Nettstedet har også 
en beskrivelse på sine sider som er rettet 
mot bibliotekarer. Når det gjelder bruk av 
dataspill kan det være greit å kjenne Bi-
blioteksentralens tilbud, disse har avtaler 
med opptil flere distributører. 

 

Espen Søyland Bakjord
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket

Digital skanning av bøker i Nasjonalbiblioteket. 
(Foto: Nasjonalbiblioteket)
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SPØRSMÅL:
Jeg er ansatt i Oslo kommune og i arbeids-

avtalen står det at tjenestested p.t. er der jeg 
jobber nå.

Betyr det at jeg kan risikerer å måtte jobbe et 
annet sted i kommunen om det skjer omorganise-
ringer som berører min nåværende arbeidsplass?

SVAR:
Svaret er ja. 
I Oslo kommunes personalreglement står 

følgende:

§ 12 Overføring og omplassering til annet 
arbeid

Enhver arbeidstaker er forpliktet til å finne 
seg i endringer i arbeids- og ansvarsområde og 
omorganisering av virksomheten etter vedtak av 
bestemmende myndighet. Omplassering til annet 
arbeid kan skje innen den virksomhet man arbeider 
eller til andre virksomheter i kommunen med de 
begrensninger som følger av gjeldende tariffavtaler.

Oppstår ekstraordinære problemer som skyldes 
forhold kommunen ikke har herredømme over, kan 
byrådsavdelingen med ansvar for arbeidsgiver- og 
personalsaker vedta å midlertidig overføre kommu-
nens arbeidstakere til annet arbeid eller arbeidssted 
i kommunens tjeneste, med de begrensninger som 
følger av gjeldende tariffavtaler.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 

Pålegg om bytte 
av tjenestested

BF-sekretariatet svarer

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!

MIKROMARC
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AACR2 har eksistert siden 1978. På slutten av nittitallet ble det klart at disse 
katalogiseringsreglene ikke lenger holdt. Den digitale revolusjonen førte med 
seg mange nye formater bibliotekene måtte begynne å ta hensyn til. Et helt nytt 
regelsystem måtte bygges fra grunnen av.

•	 Bibliotekarer har katalogisert etter AACR2 siden 1978
•	 Digitalt materiale krever et helt nytt regelsystem
•	 RDA er fundamentalt forskjellig fra AACR2

Katalogisering for fremtida
31ste mars i år gikk Library of Con-

gress, British Library, the National Li-
brary of Australia, the National Library 
of Canada og flere ledende institusjoner 
over fra ærverdige Anglo-American Ca-
taloguing Rules, Second Edition – eller 
Katalogiseringsreglene på godt norsk 
– til RDA, eller Resource Description 
and Access.  AACR2 ble først innført i 
1978 og har gjennomgått en del opp-
dateringer, men etter en konferanse 
om emnet i 1997 ble det klart at disse 
katalogiseringsreglene ikke lenger holdt. 
På det seine nitti-tallet var den digitale 
revolusjonen i full sving og internett 
ble mer og mer vanlig, noe som førte 
med seg mange nye digitale formater 
bibliotekene måtte begynne å ta hensyn 
til. Digitale kataloger gjorde begrensnin-
gene AACR2 spesifiserte for å ta hensyn 
til kortkataloger irrelevante. Etter et 
mislykket forsøk på å skrive AACR3 ble 

Katalogisering for framtida

KATALOGISERINGSREGLER

Elin Cathrine Lien
Masterstudent
Glasgow, Skottland

avgjørelsen tatt om å skape et helt nytt 
regelsystem fra grunnen av, og Joint Ste-
ering Committee, med representanter 
fra de engelskspråklige nasjonalbiblio-
tekene, begynte dette arbeidet i 2005. 
Et førsteutkast fikk lunken mottakelse 
i 2007, og etter solide omskrivninger 
og grundig testing i over tjue bibliotek 
ble standarden endelig tatt i bruk tidlig 
i år. Men hva er det som gjør RDA så 
fundamentalt forskjellig fra AACR2? 

FRBR
Omtrent samtidig med konferansen 

i 1997 ble det sluppet førsteutkastet 
av en IFLA-rapport som het Functional 
Requirement for Bibliographic Records, 
eller FRBR. Rapporten beskrev en sø-
kemodell basert på databaseteori, som 
handlet om å beskrive entiteter og rela-
sjonene dem imellom. I RDA benyttes to 
av gruppene med entiteter. Den første 
gruppa handler om det man katalogi-
serer, som kan være verk (”work”, altså 
for eksempel The Lord of the Rings: 
The Fellowship of the Ring som ide), 
uttrykk (”expression”, som for eksem-
pel kan være Tolkiens originaltekst fra 
1954 eller Ringenes Brorskap, Torstein 

Bugge Høverstads norske oversettelse 
fra 1973), utgave (”manifestation”, for 
eksempel Tiden Norske Forlags utgave 
av Torstein Bugge Høverstads overset-
telse av Tolkiens tekst Ringenes Bror-
skap fra 1973) og eksemplar (”item”, 
for eksempel akkurat denne boka som 
heter Ringenes Brorskap jeg har ved 
siden av meg på skrivebordet mitt). 
Den andre gruppa entiteter består av 
ansvarshavende. Relasjoner knyttes 
mellom entiteter i begge gruppene, om 
det så er for å fortelle hvem som har 
skrevet en roman, eller hvilke andre 
bøker i en serie eksemplaret hører til, 
oversettelser, og så videre. Det er dette 
teoretiske grunnlaget RDA er bygd på.

Katalogisering med RDA
Dette teoretiske rammeverket er 

nytt, men RDA tar også utgangspunkt i 
AACR2 og er skrevet med hensyn til at 
postene ikke skal bli for forskjellige. En 
del større endringer vil likevel gjøre seg 
gjeldende når man tar de nye reglene 
i bruk. Alle som har katalogisert med 
AACR2 vet at man i del en finner den 
korrekte materialtypen man skal be-
skrive, og så ser i del to for de generiske 
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reglene. I RDA er reglene presentert 
mer som selvstendige byggeklosser 
man kan bruke til å bygge poster med, 
som i teorien betyr at man er frigjort 
fra materialtype og alle nåværende og 
fremtidige formater skal kunne beskrives 
med letthet. Når man katalogiserer med 
RDA benytter man først og fremst The 
RDA Toolkit, en abonnementsnettside 
med alle reglene (og mye annen god 
informasjon, inkludert treningsopp-
legg, en digital versjon av AACR2, og 
katalogiseringsmaler fra for eksempel 
British Library og Library of Congress). 
Her blir det naturlig å hoppe fra regel 
til regel gjennom hyperlenker. Etter 
en del press fra bibliotek som syntes 
at abonnementsprisen på RDA Toolkit 
var for høy har det også blitt gitt ut 
en bokversjon, og den første reviderte 
engelske utgaven av denne vil komme 
ut seinere i år. 

RDA gjør slutt på begrensningene 
som ble innført for å rette seg etter 
kortkatalogen. Man trenger ikke lenger 
skrive separate katalogkort for hvert 
ordningsord, og man trenger heller 
ikke sørge for at all informasjonen må 
fysisk passe inn på et katalogkort, så 

reglene som tok hensyn til dette er 
borte. Under RDA kan all informasjon 
knyttet til et verk legges inn. Dette betyr 
at alle ansvarshavende oppgis og ikke 
kun de tre første, at alle utgivelsesste-
der oppgis, at forkortelser (med et par 
unntak) skrives fullt ut, og også at annen 
relevant informasjon legges inn. RDA gir 
mulighet for å tydeliggjøre forhold som 
kanskje tidligere kun ville blitt satt i en 
note. Det finnes lange vokabularlister 
med slike forhold man kan bruke, og 

hvis det man er ute etter ikke finnes der 
går det også an å legge til et nytt. Nå 
skal det nevnes at siden vi enda ikke har 
kataloger som kan vise disse forholdene 
på en meningsfull måte, er det ikke 
obligatorisk (eller i RDA-terminologi, 
”core”) å legge alle mulige relasjoner 
til i katalogiseringsprosessen. 

Felter som er blitt obligatoriske al-
lerede nå er de som beskriver format. 
Generell materialbetegnelse finnes 
ikke i RDA. ”Content” skal legges i det 

Dette teoretiske rammeverket er 
nytt, men RDA tar også utgangspunkt 
i AACR2 og er skrevet med hensyn til 
at postene ikke skal bli for forskjellige. 
En del større endringer vil likevel gjøre 
seg gjeldende når man tar de nye 
reglene i bruk. ”

”

Foto: Colourbox
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nye MARC-feltet 336 og ”carrier” i 
MARC 338, og ikke obligatorisk men 
beslektet er ”media type” som ligger 
i MARC 337. Vokabularlistene for å 
beskrive disse feltene er lukkede og 
man kan ikke legge til nye ord, som 
skal sørge for at alle bibliotek katalogi-
serer samsvarende poster. ”Content” er 
hovedkategorien og kan for eksempel 
være tekst, bilde eller dataprogram. 
”Media type” er hva man trenger for 
å få tilgang til innholdet – hvis dette 
er for eksempel en bok eller et kart vil 
det alltid være ”unmediated” da man 
bare trenger øynene sine, men for en 
VHS-kassett eller DVD må man oppgi 
”video”. ”Carrier” beskriver hva slags 
lagringsmedium innholdet har – så hvis 
”media type” er ”audio” kan ”carrier” 
være for eksempel ”audio cassette” 
eller ”audio disc”. 

Fremdeles ser ikke en post katalo-
gisert i MARC etter RDA så fryktelig 
forskjellig ut fra en post katalogisert i 
MARC etter AACR2. De nye 3xx-feltene 
er der, man kan legge inn mye mer 
informasjon hvis ønskelig, forkortelser 
og latinske uttrykk er fjernet og en del 
stavinger modernisert, men ellers er 
det mye likt. Vi har enda ikke et system 
som kan utnytte FRBR-elementer så 
mange av ”relasjonene” går for tiden i 
7xx-feltene som de alltid har gjort. En 
vanlig bibliotek-bruker vil ikke merke 
noen nevneverdig forskjell fra en post 
katalogisert etter de nye reglene når 
han eller hun søker i katalogen. De som 

katalogiserer med RDA i dag gjør først 
og fremst grunnarbeidet for fremtidas 
søketeknologier.

Fremtidsvisjoner
Det er enighet om at for at før man 

skal kunne bygge FRBR-vennlige ka-
taloger, må MARC ut. Etterfølgeren 
BIBFRAME er for tiden under utvikling, 
og det blir morsomt å følge med på hva 
denne teknologien kan gjøre. Og når 
man har BIBFRAME (eller et annet alter-
nativ) på plass, vil man kunne begynne 
å bygge kataloger som gjør spennende 
ting med katalogdata. Siden det ligger 
så langt i fremtida er det vanskelig å 
forestille seg konkret akkurat hva dette 
blir, men et håp er at det for eksempel 
vil hjelpe forskere, som vil få tilgang 
til mye tilknyttet informasjon som de 
kanskje ikke ville ha tenkt på selv. Med 

dagens søkeverktøy søker man som 
regel etter noe konkret og har ikke så 
ofte den opplevelsen av å gå på hylla 
og finne ei bok rett ved siden av den 
du egentlig skulle ha som viste seg å 
være mye bedre, så man håper at RDA 
vil være et skritt mot å gjeninnføre disse 
lykketreffene. Et nylig forsøk på å bruke 
de dataene vi har tilgjengelig på en 
FRBR-måte er den belgiske bibliotek-
katalogen http://zoeken.bibliotheek.
be. Selv om den fremdeles er ganske 
grunnleggende gir den effektivt tilgang 
til forskjellige uttrykk og utgaver, og kan 
være en forsmak på hva vi får til når de 
tekniske forutsetningene virkelig er der.

Men der RDA virkelig er fremtidshå-
pet er med Web 3.0, det “semantiske” 
web.  Slik Web 1.0s inherente sosiale 
kvaliteter (tenk tilbake til chatterom, 
diskusjonslister, og den vanlige prak-
sis med å oppgi e-postadresse for å 
få tilbakemeldinger på det man la ut) 
gikk over i Web 2.0s sosiale media-
revolusjon, virker det som om vi for 
tiden, med skreddersydde nettreklamer 
og søkeresultat vektet etter tidligere 
søk, går mot et internett som ”kjenner” 
oss og sørger for at vi får det vi er ute 
etter nesten før vi har spurt. For at dette 
skal bli en virkelighet trenges tonnevis 
med data, og bibliotekene, med sine 
enorme databaser, kan bli tungvektere 
i den fremtidige informasjonsindustrien. 
Med ”linked data”, det vil si at data 
(for eksempel fra en katalog) som blir 
lagt ut på nett og gjort tilgjengelig og 
brukbart for alle, kan man både bygge 
mer solide kataloger biblioteker i mel-
lom og dele informasjon på tvers av 
organisasjoner og institusjoner. Igjen 
ligger dette litt for langt inn i fremtida 
at det er enkelt å forestille seg hvor-

RDA er rimelig godt på vei til å 
erstatte AACR2. Selv om det tok lang 
tid å få RDA og ikke minst Toolkitet til 
å bli brukbart i praksis, har det gått 
radig unna etter den offisielle imple-
mentasjonsdatoen. ”

”

Lansering av RDA Toollkit feires under ALA-konferansen 2010. (Foto: American Library Association)

KATALOGISERINGSREGLER
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dan det vil fungere i praksis, men om 
bibliotekene virkelig skal bli relevante 
aktører i fremtidas internett er det klart 
at vi må gi slipp på bibliotek-spesifikke 
standarder som AACR2 og MARC. Vi 
må rett og slett lære oss å snakke med 
andre, teknisk sett.

Situasjonen i dag
Men de engelskspråklige nasjonalbi-

bliotekene, tunge som de er, kan ikke 
bygge denne framtida aleine. De nye 
standardene – og den nye teknologien, 
når den kommer – må tas i vid bruk om 
disse fremtidsvisjonene skal realiseres. 
RDA er rimelig godt på vei til å erstatte 
AACR2. Selv om det tok lang tid å få 
RDA og ikke minst Toolkitet til å bli 
brukbart i praksis, har det gått radig 
unna etter den offisielle implementa-
sjonsdatoen. Fra og med 31ste mars i 
år produserer de store engelskspråk-
lige nasjonalbibliotekene utelukkende 

Kort sagt lever vi som katalogiserer 
i dag i interessante tider. Gjennom å 
ta i bruk RDA og aktivt involvere oss 
i standardens utvikling kan vi i dag 
drastisk forandre hvordan brukere i 
fremtida opplever det å finne og bruke 
informasjon både innenfor og utenfor 
bibliotekets grenser. 

”

”

RDA-poster. De tyskspråklige biblio-
tekene er i gang med å implementere 
RDA og melder å være ferdige til neste 
år, og Finland er først ut i Norden med 
sikte på å være ferdig implementerte i 
2015. Shanghai-biblioteket er først ute i 
Kina og produserer nå alle vestlige verk 
etter RDA. Frankrike sitter fremdeles 
på gjerdet, men det er ikke dårlig at de 
vurderer å legge sine lange tradisjoner 
på hylla og gå over til en fellesstandard 
etter å ha takket nei til AACR2 så lenge. 
Når det gjelder hvor nærliggende Web 
3.0 er er det vanskelig å si, men i mai 
i år kunngjorde Library of Congress at 
de hadde gitt IT-utviklerne Zepheira i 
oppdrag å bygge en modell for å kon-
vertere MARC-poster til linked data. 
Hvis dette prosjektet lykkes og model-
len tas i bruk i Library of Congress, blir 
nok domino-effekten like stor som den 
så langt har vært med RDA. 

Kort sagt lever vi som katalogiserer 

i dag i interessante tider. Gjennom å 
ta i bruk RDA og aktivt involvere oss 
i standardens utvikling kan vi i dag 
drastisk forandre hvordan brukere i 
fremtida opplever det å finne og bruke 
informasjon både innenfor og utenfor 
bibliotekets grenser. Historisk sett har 
bibliotekene vært fremtidsretta når det 
gjelder informasjons- og søketeknologi, 
men de siste tjue åra har de blitt tilsi-
desatt av internett og ofte ventet på at 
noen andre skulle ferdigstille teknolo-
gien før de tok den i bruk. Library of 
Congress og de andre engelskspråklige 
nasjonalbibliotekene har valgt å snu 
denne trenden ved å investere i frem-
tida, og selv om det er fremdeles for 
tidlig å si akkurat hva avkastningene blir, 
er potensialet enormt og veldig, veldig 
spennende! 
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Når nasjonalbibliotekene tar 
ledelsen, er det naturlig at 
andre bibliotek følger. Der-

•	 RDA overtar for AACR2. 
•	 Hvordan er det for bibliotekene å ta det nye i bruk?
•	 Elin Cathrine Lien tar pulsen på noen britiske bibliotek.

RDA sett fra frontlinjene

KATALOGISERINGSREGLER

Elin Cathrine Lien
Masterstudent
Glasgow, Skottland

Glasgow Women’s Library 
Status: Ikke implementert

Wendy Kirk, bibliotekar:
Akkurat nå flytter vi til nye lokaler 

og har en ganske stor katalogise-
rings-backlog, ellers ville jeg sterkt 
vurdert å begynne å gå over til RDA. 
Før det skjer vil jeg finne ut så mye 
som mulig, først og fremst ved å se 
på andre bibliotek og hva de har 
gjort, og å vurdere fordelene og 
ulempene ut i fra det. Jeg vet RDA 
har fått en del kritikk. Bare fordi det 
har kommet en ny standard, betyr 
ikke det at man må implementere den 

uten grundig overveielse.  Samtidig 
er jo standarder fordelaktige i og 
med at de er internasjonalt aner-
kjente og oppdaterte. Jeg jobber del-
tid og er alene med katalogiseringa, 
så jeg ville ikke vurdert å konvertere 
den eksisterende katalogen til RDA, 
det er det ikke kapasitet til. 

Når det gjelder trening ville jeg 
undersøkt hvorvidt CILIP arrangerte 
noen kurs jeg kunne blitt med på 
(Chartered Institute of Library and 
Information Professionals, det nær-

meste Storbritannia for tiden har 
en bibliotekforening, har arrangert 
flere kurs i RDA og FRBR rundt om i 
landet de siste par åra – journ.anm.). 
Jeg ville også undersøkt hvorvidt jeg 
kunne ”skygge” en annen bibliotekar 
som allerede hadde implementert 
RDA. Godt samarbeid bibliotekarer 
imellom er veldig nyttig, særlig når 
man opererer med begrensede 
budsjett! 

GWL er et feministisk bibliotek i det sentrale Glasgow som huser både skjønn- og 
faglitteratur av og om kvinner og et kvinnehistorisk arkiv. I tillegg til sine ansatte er 
de avhengige av frivillige til å hjelpe til med arrangementer og drift, men som de 
fleste bibliotek i Storbritannia må de snart ta stilling til RDA.

for har de nye katalogise-
ringsreglene RDA kommet 
på dagsorden i de fleste 
engelskspråklige land, 
men hvordan er det å ta 
overgangen fra katalogise-
ringsreglene man har brukt 

i tretti år til noe helt nytt? 
Her forteller britiske biblio-
tekarer ved forskjellige insti-
tusjoner i forskjellige stadier 
av implementeringen om 
sine erfaringer. 
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NHS Scotland 
Status: Under implementering

Stephen Winch, 
Senior Information Manager: 

Vi har opprettet en planleggings-
gruppe og følger med på hva andre 
bibliotek gjør. Mesteparten av kata-
logiseringen i fagbibliotekene våre er 
kopi-katalogisering, og flere og flere 
av de tilgjengelige postene kommer 
til å være katalogisert etter RDA. Det 
er ikke slik at det ville vært for mye 
jobb å endre RDA-postene til å være 
overensstemmende med AACR2, 
men vi vil ikke at våre bibliotekarer 
skal fjerne informasjon som de ikke 
burde. En annen ting vi gjør for tiden 
er å undersøke at systemet vårt, 
Aleph, ikke fjerner noen felter det 
ikke skal. Vi har satt opp innstillinger 
fra før av for å fjerne unødvendige 
felter under importeringa, og nå må 
vi forsikre oss om at systemet vårt 
ikke fjerner for eksempel de nye 
MARC-feltene fra RDA-postene. Vi 
er klare over at siden vi kopierer en 
del fra British Library kan noen av 
postene våre allerede være RDA-ka-
talogiserte. Så vi prøver å finne ut av 
en offisiell linje på hva bibliotekarer 
skal gjøre når de finner RDA-poster.

Vi er i en spesiell situasjon fordi vi 
har et stort antall medlemmer som er 
små bibliotek. Det er ofte biblioteka-
rer som sitter alene, og ikke alle har 
katalogiseringsbakgrunn. Det er van-
skelig å holde de tekniske kunnska-
pene ved like i småfilialer. Sånt sett 
er RDA en utfordring. Vi har diskutert 
muligheten for at ikke alle går over til 
RDA samtidig. Vi vil gjerne begynne 
med kopi-katalogisering så fort som 
mulig, vi regner med å sette opp kurs 
i oktober og at folk kan kopiere RDA-

poster etter maler innen budsjettåret 
er slutt, men vi har ikke satt noen 
dato på når vi forventer at folk lager 
egne poster etter RDA. De som har 
veldig lyst kan for så vidt begynne 
med en gang! Men vi kommer nok 
til å ha en hybrid-katalog en stund. 
Emnene vi planlegger å kurse i er de 
grunnleggende tingene - hva er RDA, 
hva er hovedforskjellene fra AACR2, 
hvordan kjenne igjen en RDA-post, 
hvordan følge en mal. Cambridge 
University Library har en bra nettside 
hvor de legger ut treningsmateriell vi 
tenker på å bruke.

Kostnadene rundt RDA Toolkitet er 
et viktig spørsmål. Alle medlemsbi-
bliotekene våre er i utgangspunktet 

uavhengige av hverandre, om de 
nå ligger til Shetland, Orkney og så 
videre – skal lokalregjeringen betale 
eller organisasjonen? Vi diskuterer 
om det hadde vært mulig at bare vi 
bibliotekarene ved sentraldirektoratet 
har tilgang og produserer katalogise-
ringsmaler vi legger ut på intranett. 
Før vi har en katalog som kan vise 
FRBR-aspektene på en ordentlig 
måte er det vanskelig å si hva de 
største fordelene med RDA vil være, 
men for fagbibliotek blir det i alle fall 
bra å kunne legge til mer informasjon, 
for eksempel alle forfattere i stedet 
for bare de tre første oppgitt. 

NHS, eller National Health Service, er den offentlige helsetjenesten i Storbritan-
nia. Fagbibliotekene i dette nettverket støttes av et sentralt direktorat som har tatt 
avgjørelsen om å gå over til RDA, og de planlegger å være delvis implementerte 
innen slutten av dette budsjettåret. 

KATALOGISERINGSREGLER
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British Library 
Status: Ferdig implementert

Claire Robe, 
Cataloguing Coordinator 
(St. Pancras-filialen): 

Vi startet opplæringsprosessen 
med å vekke oppmerksomhet rundt 
RDA for omtrent fem år siden. Vi 
hadde seminarer som var åpne for 
alle, hvor vi snakket om hva RDA 
var, hvordan det kom til å skille seg 
fra AACR2, hva FRBR var for noe, og 
om Toolkitet. Når RDA-teksten var 
klar og Toolkitet satt opp begynte 
vi å trene trenerne, som stort sett 
var teamledere fra de forskjellige 
katalogiseringsavdelingene. Vi gikk 
hovedsakelig gjennom modulene 
fra Library of Congress. De lagde 
Powerpointer for hver modul og vi 
bare lærte dem! Vi forberedte også 
“workflows”, maler som katalogisa-
torene våre kunne følge. Disse er 
for øvrig tilgjengelige i Toolkitet på 
globalt nivå, så alle som har tilgang til 
det kan bruke våre rutiner på for ek-
sempel monografier eller serier eller 
hva det skulle være. Disse malene 
blir jevnlig oppdatert etter hvert som 
det trenges, så det skal ikke være 
nødvendig med oppfriskningskurs. 

Vi har ikke planer om å gjøre den 
eksisterende samlingen overens-
stemmende med RDA. Den er rett 
og slett for stor. Og akkurat nå har 
det heller ikke noe å si for brukerne 
våre i det daglige, for vi har ikke et 
katalogsystem som kan bruke FRBR 
ennå. Alt i alt har ikke overgangen 
vært så vanskelig som mange regnet 
med. Plutselig var alt på nett, og 
mange var nok litt bekymret… men 
responsen har vært at bortsett fra å 
bruke Toolkitet og malene, har det 

alt i alt ikke blitt så forskjellig i det 
daglige. RDA fungerer bra. Et unntak 
er Early Printed Collections hvor 
vi bruker elementer fra DCRM(B) i 
tillegg til RDA, men RDA har også 
forbedret EPC-postene da det tillater 
oss å legge til mye mer informasjon. 
Katalogkort var jo så små, og det 
styrte hva vi kunne legge til før, men 
nå har vi ikke ”rule of three” (regelen 
om at bare de første tre forfattere 
listes opp - journ. anm.) lenger og 
kan styre mer selv. Det er jo ikke 

alltid det er klokt å legge til all infor-
masjonen man kan. Ta for eksempel 
tegneserieromaner – der kan du jo 
ha massevis av folk som er listet opp 
på tittelsida, som skriver tekst inn i 
rutene og så videre, men så lenge 
du har med forfatter og kunstner 
holder det. Det er tilstrekkelig med 
regler i RDA for at det blir bra poster, 
selv om katalogiseringsansvarlige på 
mange måter står mye friere enn de 
gjorde før. 

British Library er Storbritannias nasjonalbibliotek og har lokaler i sentrale London 
og et depotbibliotek i Nord-Yorkshire, ved landsbyen Boston Spa. Som en av forfat-
terinstitusjonene til RDA har de hatt en lang implementeringsprosess, men fra og 
med 31ste mars 2013 produserer de utelukkende RDA-poster.

KATALOGISERINGSREGLER

Claire Robe, British Library, St. Pancras. 
(Foto: Elin Cathrine Lien)
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Emma Rogoz, 
CA&D Training and 
Document Manager 
og Caroline Kent, 
Metadata Creation Program 
Manager (Boston Spa-filialen): 

Emma: Jeg og Caroline organiserte 
opplæringa. Vi hadde en god ressurs 
i Alan Danskin som jobber her og 
er vår representant i Joint Steering 
Committee som satte sammen RDA, 
og vi sa, kan vi ikke begynne å intro-
dusere disse ideene og konseptene 
som kommer? Så et par ganger i året 
organiserte vi disse store seminarene 
i begge filialene, så de ansatte kunne 
lære om hva som kom, og ikke minst 
bli kjent med de nye faguttrykkene. 

Caroline: Det var en lang periode 
hvor vi måtte holde oppe interessen 
og entusiasmen uten å hele tiden si 
at det kommer men ikke riktig ennå. 

Emma: Jeg tror det hjalp, for når 
vi begynte med den intensive opp-
læringen i begynnelsen av 2013 sa 

folk at dette var jo ikke helt nytt. Nye 
ting kan være skremmende, særlig 
når det er en så stor overgang, og 
jeg tror det var bra vi fikk inn fagut-
trykk og konseptene på forhånd så 
det ikke ble alt for mye på en gang 
når de måtte begynne å lære seg 
det på ordentlig. Vi brukte en del 
forskjellige opplæringsmetoder, og 
alle hadde sin plass. 

Caroline: Jeg tror det som fikk 
aller best respons var timene med 
egen teamleder hvor folk fikk prøve 
å katalogisere selv i Toolkitet. Det 
gjorde det nok mer lettfattelig. Vi 
regnet med omtrent ei uke som kun 
ville være trening, og vi tok også 
forbehold for at det ville ta en stund 
før folk produserte til vanlig tempo 
igjen. Vi utførte noen prosjekter på 
forhånd for å komme litt på forskudd, 
så det ikke skulle gå for mye utover 
produktiviteten. Det er klart det har 
vært noe nedgang, men vi har klart 
å motarbeide det meste av det. Jeg 
vil si at folk trenger mellom seks og 

tolv uker før de føler seg komfortable 
med de nye reglene. Fremdeles med 
spørsmål, men de kjenner seg fortro-
lige med det grunnleggende. Hvilket 
er ganske imponerende med tanke 
på den mentale overgangen i hvordan 
man skal katalogisere.

Emma: Vi hadde også noen ansatte 
som ble trent på forhånd for å teste 
malene etter hvert som de ble utviklet. 
Så de var et par måneder tidlig ute, 
som var en god ressurs for de både 
fortsatte med å katalogisere med van-
lig tempo og kunne dessuten hjelpe 
kollegene sine når alle begynte med 
de nye reglene. 

Caroline: Vi følger fremdeles godt 
med på hva som skjer i utviklingen av 
RDA og forsøker å påvirke den så den 
vil være best mulig for britiske bru-
kere. Jeg vet at flere britiske bibliotek 
bruker malene våre, deler trenings-
oppleggene og så videre. Jeg tror vi 
alle føler at en viktig del av jobben er 
å hjelpe folk, så vi håper på å kunne 
fortsette med det! 

KATALOGISERINGSREGLER

Caroline Kent (til venstre) og Emma Rogoz,
British Library, Boston Spa. (Foto: Elin Cathrine Lien)
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SUNNIVA EVJEN

Fakta og funderinger 
om Finland

”Det er garantert mange elementer ved det finske samfunnet 
jeg ikke kjenner eller forstår. Men jeg forstår at det å systema-
tisk satse på kunnskap – ikke bare gjennom skole, men også 
gjennom bibliotek, har gitt konkrete resultater.”

FINSK SUKSESS

For meg var dette en anledning til både 
å lære mer om hva som rører seg på feltet, 
og ikke minst til å bli bedre kjent med 
den finske folkebibliotektradisjonen. Jeg 
har flere år vært nysgjerrig på hvordan 
finnene gjør folkebibliotek. Det handler 
selvsagt aller mest om hvordan finnene 
bruker biblioteket. Jeg har sett litt bilder, 
hørt noen historier – men fremfor alt har 
jeg lest statistikk.

I Finland:
•	Bruker 80% av innbyggerne biblioteket
•	Låner hver innbygger i gjennomsnitt 18 

ganger i løpet av et år
•	Bibliotekene har totalt 1,4 millioner timer 

åpningstid
•	Det brukes 457 kroner per innbygger 

til bibliotekdrift totalt 
•	Og 60 kroner per innbygger til medi-

ekjøp 
•	Finsk brutto nasjonalinntekt (BNI)er  

277.274 kroner

Til sammenligning – i Norge
•	Bruker 49 % av innbyggerne biblioteket
•	Låner hver innbygger i gjennomsnitt 5 

ganger i løpet av et år
•	Bibliotekene har i underkant av 840 

000 timer åpningstid
•	Det brukes 283 kroner per innbygger 

til bibliotekdrift totalt
•	Og 28 kroner per innbygger til medi-

ekjøp
•	BNI per innbygger 583.966 kroner

Som vanlig er tallenes tale ganske 
klar. Finland er et rikt, nordisk land, med 
relativ høy nasjonal inntekt. De bruker, 
sammenlignet med Norge, nesten dobbelt 
så mye på bibliotekdrift og mediekjøp. 
Finnene låner nesten fire ganger så mye 
som oss, og bibliotekene brukes naturlig 
nok av langt flere. 

Så det vi vet er at finnene har valgt å 
bruke mer penger på folkebibliotekene, 
og innbyggerne gjester biblioteket hyp-
pigere. Men hva med bibliotekene – er 
de annerledes? 

Synlige bibliotekarer
Mitt første møte med et finsk folkebiblio-

tek var studiebesøk på Sello kirjasto, Sello 
bibliotek. Det er det største biblioteket 

jeg noen sinne har sett, og det betjener 
60.000 innbyggere i Espoo. Der kom vi 
til 6000 kvadratmeter bibliotekrom i et 
kjøpesenterkompleks. Vi fikk se inngangs-
område med scene, en ungdomsavdeling 
med biljardbord, spillkonsoll, bøker og 
plass til å være, musikkavdeling med lyd-
studio og øvingslokaler, voksenavdeling 
med plass til arrangementer, barneavde-
ling med mye tumleplass. Ikke minst var 
det bibliotekarer – synlige, i sine sorte 
vester, tilgjengelige, tilstedeværende i 
biblioteket. 

Etter glass, stål og åpne flater i Espoo 
var kontrasten stor da vi kom til Tapa-
nila bibliotek, et bittelite lokale med fire 
engasjerte bibliotekarer, og det jeg tror 
man på interiørspråket kaller «smarte 
løsninger for små rom».  Det hadde en 
sentral plassering like ved idrettshall og 
flere kommunale tjenester, som gjorde det 
svært tilgjengelig som stikke-innom-sted. 
6000 innbyggere sognet til dette biblio-
teket, som daglig hadde 500 utlån. Jeg 
trodde jeg hørte feil, men det ble presisert: 
500 daglige utlån – og det fra en samling 
bestående av 20000 enheter. 

Jeg hadde nylig gleden av å være til stede på Nordic Baltic Library meeting i Helsinki, der 
temaet var folkebibliotek. Deltakerne kom fra hele det nordiske området, i tillegg til Balti-
kum, og bragte med seg ulike fortellinger og erfaringer fra sitt arbeid. 
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FINSK SUKSESS

Langhåret bibliotekars lesetips
Library 10 i Helsinki var nok en kontrast: 

lydstudio, gitarer til utlån, spill, noter, 
flygel, lp-bar – og en månedlig klubb-
happening for å nevne  noe. Vil du bli en 
habil jazz-lytter? Bestill en time med en 
personlig musikktrener, som kan stramme 
opp kunnskapene dine. Lokalet i seg 
selv var ikke så ekstraordinært, det som 
var mest slående var kanskje de mange 
bibliotekarene – atter tilstede og tilgjenge-
lige for publikum. Og ved inngangen ble vi 
møtt av papp-Miikaa som anbefalte krim 
og grøssere. Den langhårede biblioteka-
rens lesetips er så populær blant eldre 
damer, at da han skulle på ferie måtte han 
rett og slett ha en vikar – seg selv. 

Det er sikkert mange som vil forklare og 
forstå hvorfor finnene har lykkes med bi-
bliotekvirksomheten. For utgangspunktet 
var jo ikke det beste. I 1945 var Finland 
et bondesamfunn, preget av år med krig, 
fattigdom og liten industriell vekst – langt 

mindre enn sine nordiske naboer. I tiårene 
som fulgte opplevde Finland en hurtig 
vekst, i befolkningstall, økonomi, og ikke 
minst i statlig organisering av en velferds-
stat etter skandinavisk modell.  I dag er 
Finland et høyt utviklet kunnskapssam-
funn, det er landet som scorer høyest på 
PISA-undersøkelser og en av grunnene til 
det er at finske barn er svært gode lesere. 

Systematisk satsing på kunnskap
Jeg har ikke forsket på det finske sko-

lesystemet, og skal ikke si hvilke faktorer 
som gjør at Finland er på topp. Elevene 
begynner et år senere, ikke har de nasjo-
nale prøver og undervisningen er (visst-
nok) nokså tradisjonell. Jeg kan heller ikke 
entydig si hvorfor finner bruker biblioteket 
så mye mer enn sine naboer i vest. Det er 
garantert mange elementer ved det finske 
samfunnet jeg ikke kjenner eller forstår. 
Men jeg forstår at det å systematisk satse 
på kunnskap – ikke bare gjennom skole, 

men også gjennom bibliotek, har gitt 
konkrete resultater. 

Det fins en sannhet i offentlig sektor, og 
det er at vi aldri får nok penger. Vi vil alltid 
trenge flere ansatte, høyere driftsbudsjett 
og mer tid. Men det er forskjell på å 
ønske og trenge. Jeg er sikker på at finske 
bibliotekarer også ønsker – og kanskje 
trenger – flere ressurser.  Men det som 
er tydelig, hvis de små dryppene av finsk 
folkebibliotekvesen jeg fikk er et utgangs-
punkt – er at tilstrekkelige midler over tid 
ikke bare gir overskudd til å lage bedre 
bibliotek, rent utstyrsmessig. De gir også 
overskudd til å tenke annerledes, bruke tid 
på publikum, samarbeide med flere – og 
rett og slett bygge et bibliotekvesen som 
når flere – både fysisk og intellektuelt. 

Kilde: Libraries.fi : Key figures for 2011, 
nb.no: Statistikk for norske folkebibliotek 
(2011), worldbank.org 

Sello kirjasto er det største biblioteket Sunniva Evjen noen sinne har sett. 6000 kvadratmeter bibliotek med scene i inngangsområdet, plassert i et  
kjøpesenterkompleks. Tilstrekkelige midler over tid gir overskudd til å tenke annerledes, påpeker hun. (Foto: libraries.fi)
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Klart for Bibliotekleiarkonferansen 2013

Bibliotekleiing i Noreg
Den årlege bibliotekleiarkonferansen finn stad på Holmenkollen 
Park Hotel Rica, Oslo 30.-31. oktober 2013. I år er «Formidling, 
forvaltning og forvandling» overordna stikkord for konferansen. 
Avdelingsleiar ved Universitetsbiblioteket i Bergen og phd-stu-
dent ved Det informationsvidenskapelige akademi, Københavns 
Universitet, Ane Landøy, er ein av foredragshaldarane og skal 
snakke om si nylege undersøking om bibliotekleiing i Noreg. 
Ane Landøy gjer kort greie for sitt høgst aktuelle  foredrag her.

BIBLIOTEKLEDELSE

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Sommaren 2013 har leiing av bibliotek 
som fenomen vore eit emne for diskusjon 
på Bibliotek-Norge e-postlista. To hendin-
gar sette bibliotekleiing på dagsorden, og 
begge handla om kravet om at folkebiblio-
tekleiarar skal ha bibliotekfagleg utdan-
ning. Først i høyringane til framlegget om 
den nye lov om folkebibliotek, og deretter 
i diskusjonen etter at det vart klart at 

Deichmanske bibliotek, Noregs største 
folkebibliotek, lyste ut leiarstillinga med 
dispensasjon frå kravet. Fagbiblioteka har 
ikkje eit slikt lovkrav, og det vert heller 
ikkje ført statistikk over utdanningsbak-
grunnen til fagbibliotekleiarane.

Når vi ser på statistikken ser vi at nor-
ske bibliotek, både fag- og folkebibliotek, 
gjennomgåande er små organisasjonar. 
I nesten 100 norske kommunar har bi-
blioteket mindre enn ei heil stilling tilsett. 
Korleis fungerer bibliotekleiing der? Kva 
er felles for leiarane av dei små folke-
biblioteka og dei store universitets- og 
storbybiblioteka med over 100 tilsette? 
Dette er blant spørsmåla som avhandlinga 
eg held på med skal svare på.

Om vi tek utgangspunkt i ei stor spør-
jeundersøking som eg sende ut til fag-, 
folke- og fylkesbibliotek hausten 2011 
kan vi sjå nærare på kven bibliotek-
leiarane er og kva dei meiner om ulike 
spørsmål, i alle fall dei 244 som svarte 
på undersøkinga.

Bibliotekleiarane er kvinner (86 %), 
gjennomsnittleg 49 år gamle og har vore 
bibliotekleiarar i gjennomsnittleg 8,6 år. 
Dei har gjennomsnittleg arbeidd i biblio-
tek i nesten 20 år. Halvparten av dei seier 

at dei er svært nøgde med jobben sin. 
Dette er eit oppsiktsvekkande høgt tal, og 
dei er faktisk endå meir nøgde enn biblio-
tekleiarar frå Danmark og Sverige. Dette 
gjeld leiarar frå alle tre typane bibliotek, 
frå bibliotek av ulik storleik, og for leiarar 
med ulik bakgrunn og ulike funksjonar. 

Økonomi og marknadsføring er dei 
største utfordringane i framtida både for 
biblioteka og for leiarane sjølv. Teknologi 
og samarbeid med andre er også store ut-
fordringar for biblioteka, medan kvalitets-
leiing og arbeidsmiljø vert sett på som dei 
største utfordringane for bibliotekleiarane 
sjølve. Leiarane ser eksterne utfordringar 
som dei viktigaste for biblioteka, og dels 
også for seg sjølve, men ser også utfor-
dringar internt i biblioteka for seg sjølve 
som leiarar.

Den desidert viktigaste oppgåva for 
ein bibliotekleiar, etter det desse leia-
rane seier, er kommunikasjon. Bibliotek-
leiarane er meir opptekne av tradisjonelle 
leiarspørsmål enn av  bibliotekfaglege 
spørsmål, og ser leiing som noko som 
vert utført saman med medarbeidarane. 

Biblioteklederkonferansen 

•	Årlig konferanse for alle biblio-
tekledere i Norge

•	Arrangert i regi av Nasjonalbi-
blioteket f.o.m. 2010

•	Etabler t av ABM-utvikling i 
2006.

•	Konferansens formål er å tilføre 
ny kunnskap og økt kompetanse 
på aktuelle tema innenfor biblio-
tekutvikling, kultur- og bibliotek-
politikk, samt innenfor ledelse 
og organisasjonsutvikling. 

Ane Landøy
Avdelingsleiar 
Universitetsbiblioteket i Bergen 

Tekst:
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for student-
medlemmer 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 studentmedlemmer

Navn:      Atle Hårklau
Arbeidssted:     Høgskolen i Bergen
Fartstid som tillitsvalgt:    Siden 2009 

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Vi har hatt en kjempedyktig tillitsvalgt 

som har deltatt i lønnsforhandlinger i 
mange år. Jeg ble i 2008 bedt om å være 
bisitter for henne, og tok over rollen som 
hovedforhandler i 2009. Vi burde ha gjen-
nomført valg til de ulike vervene, men vi 
har dessverre ganske få folk å ta av.

- Hvilke tanker gjorde du deg om 
rollen da du begynte? 

- Jeg hadde ingen planer om å bli til-
litsvalgt. Jeg takket likevel ja til å være 
tillitsvalgt fordi jeg så at dette ville gi meg 
en god innføring i viktige beslutningspro-
sesser i virksomheten. Det har vært viktig 
for meg å prøve å bevisstgjøre medlem-
mene om hvilke grunner de skal føre opp 
på lønnskravet sitt, og hvilke kriterier 
arbeidsgiversiden synes er viktig for et 
lønnsopprykk.

- Hvilke tema er medlemmene på 
din arbeidsplass opptatt av? 

- Vi står for tiden midt i et stort omor-
ganiseringsprosjekt. Det medlemmene er 
mest opptatt av nå er stillingskoder. Vi har 
mange medlemmer som i dag står i biblio-
tekarkode, men som utfører oppgaver som 
burde vært belønnet med spesial- eller 

Jaså, du er tillitsvalgt?
hovedbibliotekarkode. 

- Hva er de viktigste erfaringene 
du har gjort deg med rollen som til-
litsvalgt? 

- De viktigste erfaringene jeg har fått, 
er å få en forståelse for hvordan en stor 
virksomhet som høgskolen fungerer; 
hvordan saksgangen foregår og i hvilke 
organ ulike beslutninger fattes. Dessuten 
har jeg fått innsikt i lover og regler som 
gjelder i arbeidslivet. Jeg hadde sikkert 
ikke hatt tålmodighet til dette hvis jeg ikke 
var tillitsvalgt.

- Hvordan har du opplevd å delta i 
lokale lønnsforhandlinger?

- Hos oss sitter BF direkte ved forhand-
lingsbordet, noe som er en stor fordel. Jeg 
har opplevd både gode og svært tøffe 
forhandlingsrunder. Det artigste med 
forhandlinger er at man blir kjent med 
de andre organisasjoner i virksomheten, 
noe som kan lønne seg i forhandlings-
situasjonen.  

- Har du hatt bruk for fylkeslaget 
eller BFs sekretariat?

- Jeg har kontakt med dem, men har ikke 
hatt behov for å søke konkrete råd når vi 
har hatt forhandlinger. 

- Har du et godt råd til nye tillits-
valgte?

- Flere burde melde interesse for å ta 
verv! Sett deg godt inn i sakene. Hold 
deg til saken og de gode argumentene. 
Hold god kontakt med de andre organi-
sasjonene du har på din arbeidsplass, og 
spør dem om råd hvis du har behov for 
det. Tilslutt: Står det noe i virksomhetens 
strategi og plandokumenter som du kan 
vise til når du arguenterer? 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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Internasjonal morsmålsdag
Det flerspråklige bibliotek inviterer bibliotekene til å feire Morsmålsdagen 21. februar 2014. 
Målet er at over hundre kommuner blir med på markeringen av den internasjonale mors-
målsdagen. 

Tekst:
Eva Rekve
Prosjektkoordinator 
Morsmålsdagen 2014

En menneskerett 
I år har Det flerspråklige bibliotek 

(DFB) sammen med Leser søker bok og 
Nasjonal senter for flerspråklig opplæ-
ring (NAFO), tatt initiativ til en stor, felles 
nasjonal feiring av dagen som synliggjør 
og fremmer det språklige mangfoldet, 
samt øker forståelse, toleranse og 
dialog angående språklige og kulturelle 
tradisjoner.

– Språk er en menneskerettighet, 
fastslo visepresident Gulnara Isakova 
i FNs menneskerettighetsråd 20. sep-
tember 2011 

Dagen ble erklært av UNESCO i 
1999 og blir allerede markert i flere av 
landets biblioteker. I år er dagen blitt 
ett av de nasjonale tiltakene i Kulturde-
partementets Leselyststrategi for barn 
og ungdom.

Hvorfor skal vi markere 
morsmålsdagen? 

Biblioteket bør være en selvsagt arena 
for en feiring av identitet, kultur og 
morsmål. Ifølge UNESCO står 43 prosent 
av alle verdens språk i fare for å dø ut. 
Majoriteten av disse er urfolksspråk. 
Dør språket, dør også kulturen. Urfolk 
mister muligheten til å definere hvem 
de er, og verden mister dermed både 
kunnskap og kulturhistorie. Retten til å 
snakke sitt eget morsmål skal aldri tas 
for gitt, særlig i land der lokale morsmål 
trues av mer dominante språk. I tillegg 
mangler mange språk i dag skriftformer, 
hvilket gjør dem vanskeligere å formidle 
til nye generasjoner.

Tidligere i år arrangerte Riddu Riddu-
festivalen i Kåfjord i Nord-Troms semi-
naret «Indigenous languages». Her var 
Buffy Sainte-Marie, cree-avstamning, 

samiske Mari Boine, maorien Moana 
Maniapoto og OKI fra Ainufolket i Japan 
inviterte til å fortelle sin historie om språk 
og identitet. De snakket om maktperso-
ner, storsamfunnet og enkelthendelser 
som ikke ga dem aksept deres kultur og 
språk. De fortalte om kampen de daglig 
kjemper for å bevare og overføre mors-
målet sitt til neste generasjon. 

For konsekvensen av manglende 
språkopplæring og annerkjennelse av 
eget morsmål, har ført til at de mangler 
ordforrådet og språkkunnskapen til å 
formidle det de faktisk ønsker til sine 
egne barn. -Å videreføre morsmålet er 
en daglig kamp som krever hardt arbeid 
og en stor dose stahet, sa Moana Maia-
poto på Riddu Riddu-festivalen. 

-Den internasjonale dagen for mors-
mål burde bokstavelig talt feire språkene 
til alle verdens mødre og fortelle dem 

at de har retten til å snakke sitt eget 
språk til sine barn, sier lingvisten Colette 
Grinvald. 

Flerspråklig litteratur
Morsmålsdagen 2014 tilbyr bibliote-

kene som vil være med på markeringen 
utstillinger, høytlesningspakker med 
konkretiseringsmateriale, lydinnspillinger 
på flere språk og flerspråklige litteratur-
pakker med veiledningshefte produsert 
av NAFO.  Bibliotekene vil også motta 
markedsføringsmateriale som plakater, 
buttons, ballonger og andre gøye ting 
som man kan profilere markeringen med.  
Alt sendes ut fra Det Flerspråklige Biblio-
tek i løpet av desember på etterspørsel 
og er gratis. Ta kontakt med eva.rekve@
kul.oslo.kommune.no for påmelding og 
mer informasjon. 

FLERSPRÅKLIG BIBLIOTEK
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Diskriminert 
på grunn 
av rullestol?

SPØRSMÅL:
Jeg søkte på en stilling og ble inn-

kalt til intervju. Arbeidsoppgavene 
til stillingen var først beskrevet til 
å ta telefoner og noe regnskaps-
føring. Før intervjuet opplyste jeg 
at jeg sitter i rullestol. Jeg fikk så 
e-post fra arbeidsgiver der de 

skriver at jobbtilbudet ikke lenger 
er aktuelt for meg. Stillingen ble 
totalforandret fra før og etter at jeg 
opplyste om funksjonsnedsettelsen 
min. Arbeidsgiver begrunnet avsla-
get med at stillingen innebar også 
mye fysisk arbeid, som løfting av 
varer mv. Har jeg blitt diskriminert?

SVAR:
Det er forbudt å forskjellsbe-

handle noen på grunn av nedsatt 
funksjonsevne, jf. diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven § 4. Hvis 
en arbeidsgiver endrer stillings-
beskrivelsen slik at stillingen ikke 
passer for en rullestolbruker, for å 
unngå å ansette denne personen, 
så vil det være i strid med diskri-
minerings- og tilgjengelighetsloven. 

Vi vil også kort nevne at arbeids-
giver har en plikt til individuell tilret-
telegging etter diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven § 12. Denne 
plikten gjelder også tilrettelegging 
for at en arbeidstaker skal få en 
stilling. Plikten til individuell tilret-
telegging gjelder ikke tiltak som 
er en uforholdsmessig byrde for 
arbeidsgiver. Dette innebærer at 
man også må vurdere nytten av 
tilretteleggingen, og hvor mye den 
koster for arbeidsgiver. 

Slik ombudet forstår det, gikk stil-
lingen fra å innebære å ta telefoner 
og noe regnskapsføring til «mye 
fysisk arbeid», noe som etter vår 
mening høres ut som om stillingen 

endret karakter til å bli en helt ny 
stilling. Det er imidlertid uklart for 
ombudet om stillingsbeskrivelsen 
i utgangspunktet gav en uttøm-
mende angivelse av arbeidsopp-
gavene.

Dersom du ønsker at ombudet 
skal ta stilling til om du har blitt 
diskriminert, kan du sende oss 
en skriftlig klage. I klagen må du 
legge ved stillingsutlysningen. Den 
vil vise om arbeidsgiver har endret 
kravene etter at de fikk vite at du 
sitter i rullestol. I en klagesak vil 
vi henvende oss til arbeidsgiver, 
og be om deres forklaring i saken 
for å kunne kartlegge hva som har 
skjedd. Du bør be ditt fagforbund 
om å bistå deg i klagen, slik at du 
slipper å stå alene overfor arbeids-
giver.  

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombud
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Vi snakker hele tiden om at bibliote-
kene er i utvikling, systemene våre er i 
utvikling, samlingene våre er i utvikling 
og brukerne våre er i utvikling. Og det 
er jo en selvfølge! Bibliotekene i Norge 
er jo absolutt ikke et statisk område, vi 
må jo speile de som bruker oss. Men 
hvordan utvikler vi oss? Og ikke minst: 
hvem styrer utviklingen?

Noen ganger føles det ut som at 
bibliotekene i Norge småspringer etter 
resten av samfunnet, i et desperat for-
søk på å ikke falle for langt etter. At det 
ikke er vi som styrer utviklingen, men 
febrilsk prøver å henge med. Det verste 
er jo at dette stemmer litt overens med 
hva en del tror om oss. Imaget hvor 
bibliotekarene er eldre bebrillede damer 
med håret i en stram knute, eller eldre 
menn med høyt hårfeste og cardigan 
(og selvfølgelig briller), som hysjer på 
enhver lyd og kun kan bøker, er ikke 
borte. Dessverre. 

Jeg har vært på en del konferanser og 
der kryr det jo av gode ideer og planer, 

Utvikling?

men når jeg kommer tilbake hører jeg 
sjeldent noe mer om dem. Har de blitt 
utprøvd og feilet? Har de fungert, men 
ingen har sagt noe om det? Eller har de 
bare blitt liggende, uprøvde? 

Min teori er at vi snakker litt for mye i 
vår bransje. Satt litt på spissen kanskje, 
men alt skal diskuteres opp og i mente. 
Hvor blir det av de som bare gjør ting? 
Selvfølgelig er det viktig å ha en dialog 
før man starter med noe nytt, men det 
kan jo også bli slik at man snakker det 
helt i hjel. Jeg vil se flere hoppe ut i ting! 
Kanskje de feiler, men gjør det noe? Det 
sies at man lærer mer av å feile enn av å 
lykkes, om det er sant vet jeg ikke, men 
at man lærer mye av det er jeg enig i. Er 
vi rett og slett for redde for å feile? Eller 
i hvert fall redde for at andre skal finne 
det ut? For det er sjelden jeg hører om 
ting i vår bransje som har feilet. 

Hvordan skal vi kunne ta styring over 
vår egen utvikling, hvis vi ikke tør å ta 
sjanser? Ta sjanser og godta at det kan 
gå helt på tryne. Og kunne godta det 
uten å være redd for å bli en synde-
bukk. Å feile er veldig menneskelig, det 
samme er ønsket om å holde det skjult. 
Tenk på all erfaring vi mister på grunn 
av det. FailCon Oslo ble holdt for første 
gang i år, det har blitt holdt i flere land 
verden rundt siden 2009. Her er fokuset 
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rett og slett på det å feile og hva man 
kan lære av det. Hva andre kan lære av 
at prosjektet jeg satte i gang mislyktes 
eller ikke gikk slik det skulle. Kanskje 
det er noe vi burde prøve å få med oss?

Nå kommer det flere og flere unge 
bibliotekarer inn i våre bibliotek, jeg har 
et håp om at det kan være med på å 
snu trenden. Ikke fordi ung betyr bedre, 
men fordi de kanskje ikke vet hva som 
ikke går. De vet ikke at dette ble prøvd 
for 20 år siden, eller 10 år siden, og at 
det ikke fungerte da. Kanskje det funker 
denne gangen? Så til alle som leser 
dette, uansett om dere jobber i fag- eller 
folkebibliotek, ta en sjanse. Ikke sett opp 
en komité som skal diskutere om noe er 
mulig eller umulig, bare prøv det. Hvis 
det ikke går så har man jo fått svaret, og 
man har fått verdifull innsikt som man 
kan ta med videre. Og hvis det funker? 
Da er man jo ”King of the Library!”, for å 
parafrasere Hodgins i ”Bones”. Så håper 
jeg at jeg får se en mer bibliotekstyrt 
utvikling av bibliotekene i årene som 
kommer! 

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

Nå er valget over og en ny regjering vil starte moroa utover høsten. Ett av 
partiene har jo aldri lagt skjul på at de ønsker en del forandringer når det 
kommer til vår bransje, selv om jeg nok ikke tror at det vil skje noen drastiske 
forandringer for oss. Men hele greia fikk meg til å tenke på akkurat det med 
forandringer, og spesielt på utvikling.

PRØVE OG FEILE
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Hotellets hage på LesvosHotellets takterrasse i AthenFolkefest

Medlemstilbud - Påsketur til Athen og Lesvos
Vi gjentar suksessen fra årets påske og inviterer til ny påsketur fra 13. - 24. april 2014 til øya Lesvos i 
Hellas for å oppleve den ekte greske påsken! Som et ekstra innslag tilbringer vi også noen dager i 
Athen. Lesvos er en spennende gresk øy med få turister og er dermed en perfekt destinasjon for å 
oppleve det autentiske greske livet hvor gamle tradisjoner, mat og kunst fremdeles er å �nne. Med 
på turen blir vår erfarne reiseleder som også var reiseleder i år.

Hotellene
Vi bor først på et 4-stjerners hotell med praktfull beliggenhet i 
Plaka i Athen. Fra takterassen har man fantastisk utsikt opp til det 
nærliggende Akropolis.

Votsala hotel på Lesvos ligger idyllisk til  med hagen rett ut mot 
havet og er vel verdt å oppleve. Det lokale vertskapet skaper en 
atmosfære som gjør at gjestene kommer igjen og igjen. Den 
�otte frokosten serveres i hagen med utsikt til havet og Tyrkia på 
andre siden.

Pakker og priser
- Fly t/r Gardermoen - Mytilini
- Transport t/r �yplass
- 2 netter i dobbeltrom på 4-stjerners hotell i Athen
- 9 netter i dobbeltrom på Hotell Votsala på Lesvos
- Halvpensjon under hele oppholdet
- Alle påskeaktiviteter fra 17. - 21. april
- Stor gresk avskjedsmiddag med drikke
- Erfaren norsk reiseleder som er med hele veien

Tilbud BF-medlemmer: 11 990,- per pers (Ikke medl.: 12 690,-)

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. De 2 første 
dagene tilbringer vi i Athen med guidet omvisning på det nye 
Akropolismusèet og den sjarmerende bydelen Plaka. Påskeak-
tivitetene på Lesvos inkluderer ulike greske seremonier, 
grilling av hele lam, festmiddager, besøk i gamle kirker og 
landsbyer, fyrverkeri, rusling i olivenlundene, med mer.

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

Hyggelig avskjedsmiddag på Lesvos

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!

Active Tours AS  -  Ullevål Stadion, Sognsveien 75 0855 Oslo  -  tlf: 21420211  -  web: www.activetours.no  -  e-post: post@activetours.no
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2013. 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, 

studieopphold, 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. Stipend-
midler 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

ARBEIDSLIV

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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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    46 40 03 16
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Susanne Baumgärtel
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   99 43 64 97
Epost:      susanne.baumgartel@tromsfylke.no

Nordland
Anne Woje
Universitetsbiblioteket i Nordland
Telefon:    91 67 59 79
E-post:     anne.cathrine.woje@uin.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
Prosjektmedarbeider: Embret Rognerød
Redaktør:   Erling Bergan

Sogn og Fjordane
Gerd Vik
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Telefon:   47 65 03 56
Epost:     gerd.vik@hisf.no

Hordaland
Irene Eikefjord
Universitetsbiblioteket i Bergen
Telefon:    95 74 71 52 
E-post:     ireneeikefjord@gmail.com

Rogaland
Elin Bekkebråten Sjølie
Sandnes bibliotek
Telefon:    91 86 20 62
Epost:       elin.bf@avenannenverden.no

Agder
Beate Bjørklund
Bykle folke- og skulebibliotek
Telefon: 97 59 44 05
E-post:  beate.bjorklund@bykle.kommune.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

”1. Fylkestinget viser vedlagte evaluerings-
rapport (vedlegg 1) og ser at bokbåttene-
sta i Sogn og Fjordane har vore ei positiv 
satsing for store deler av fylket. 
2. Fylkeskommunen sitt arbeid for å utvikle 
gode bibliotektenester går vidare gjen-
nom tett samarbeid med kommunane der 
litteraturformidling er eitt sentralt tema. 
Litteraturformidling vil også finne sin 
naturlege plass som del av tilbodet i den 
kulturelle skulesekken. 
3. Fylkestinget har ambisjonar om å vida-
reføre drifa av bokbåten. Dette vert vurdert 
i samband med budsjetthandsaminga. 
4. Fylkestinget ber om at det blir sett på ei 
tettare samordning mellom Den kulturelle 
skulesekken og bokbåten.”

Hovudutval for kultur i Sogn og Fjor-
dane fylkeskommune sitt vedtak 24.9 
2013, om kva dei rår fylkestinget til 
å vedta mot slutten av året. Til ho-
vudutvalet sitt møte forelå følgjande 
framlegg fra fylkeskulturdirektøren: 
”Gjeldande budsjett/økonomiplan gir 
ikkje rom for vidare satsing på bok-
båttenesta når noverande avtale med 
båteigar går ut 31.07.2014”, noko 
hovudutvalet altså samrøystes avviste.

Tidligere i år foreslo organisasjonsutvalget at 
kommende landsmøte burde utvide adgangen 
til medlemskap i BF. I tillegg til dagens med-
lemsverdige, bachelorer med minimum 120 
studiepoeng bibliotekfag - og bibliotekarstu-
dentene, vil de også ønske velkommen andre 
som ”har høyere utdanning på bachelornivå 
eller mer og arbeider i bibliotek og bibliotekre-
latert virksomhet på det tidspunktet de søker 
om medlemskap”.

Problemstillingen er svært moden for debatt. 
Om ett år er det landsmøte. Da må det avkla-
res. Neste sjanse er 2017 , det er for lenge til. 
Forutsetningene er allerede i endring. 

Dette er ikke bare en praktisk justering 
av medlemskapsgrensene, det er også en 
justering av bibliotekarers identitet. Men i 
diskusjonene om dette stanger vi ofte mot 
noen viktige spørsmål, som må avklares før vi 
kommer videre.

For det første: Hvorfor en grense på akkurat 
120 studiepoeng? 

Høgskolen i Oslo og Akershus hadde tid-
ligere en slik grense for å tildele bachelor i 
bibliotekfag, men har hevet grensa til 180 stp. 
Utdanninga som i alle år tidligere har definert 
bibliotekar ”for oss”, har nå altså en annen 
poenggrense enn BF. 

Dokvit i Tromsø har skiftet navn til ”medie- 
og dokumentasjonsvitenskap”. Og yrkesfeltet 
denne utdanninga sikter inn mot oppgis å være 
både arkivar, bibliotekar, journalist, konservator, 
lærer og museumsformidler. Har noen sjekket 
om de har 120 av ”våre” stp?  

Forskriftene til biblioteklova krever at folke-
biblioteksjefene har bachelor med minst 120 
stp bibliotekfag. Forskriftene skal nå endres. 
Men vi kan vel ikke gjøre vår identitet avhengig 
av hva den nye regjeringen mener for en av 
yrkesrollene vi innehar?

For det andre: Hva skal regnes som biblio-
tekfag, når de 120 stp skal summeres?

Er litteraturfag innenfor HiOAs bibliotekarut-

Vanskelig justering av identiteten
danning ok, mens det ikke er ok når faget er tatt 
utenfor? Hva med IT-fag,  ledelsesfag, pedago-
gikk, mediekunnskap? Vi har en bred utdanning 
og jobber over hele samfunnsspekteret. Hvilke 
fag er ikke relevante? Hva med arkivfag, våre 
nye institutt-samboere på HiOA? Arkivistikk 
tatt innenfor den gamle bibliotekarutdanninga 
var da regnet som bibliotekfaglig? Og etter 
endringene i biblioteklovens §1, med krav om 
at ”folkebibliotekene skal være en uavhengig 
møteplass og arena for offentlig samtale og 
debatt”, må vel kompetanse innen arrangement 
og formidling regnes som bibliotekfaglig. Hvilke 
studier er det?

 For det tredje: Er det elementer som alle må 
ha med i studiet for å kunne kalles bibliotekar? 
Altså: Er det en ”kjerne i faget”, et minste felles 
multiplum? 

Kunnskapsorganisasjon er ofte regnet som 
basiskunnskap. Gjelder det fremdeles? Eller 
er det formidling nå? Eller er det noe annet? 

For det fjerde: Hvilken ny BF-identitet vil OUs 
endringsforslag føre til?

En større åpning for medlemskap, der 
bachelorgrad er minimumsnivå men der man 
slutter å finregne på de enkelte fagene i gra-
den, vil kunne inkludere flere til å regne seg 
som bibliotekarer. Vil vi gradvis se et større 
bibliotekarbegrep, en videre bibliotekaridentitet, 
heller enn en utvikling av to grupper i BF - bi-
bliotekarene etter tradisjonell definisjon og de 
nye ikke-bibliotekariske bachelorene som har 
fått lov å bli medlem? 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan
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