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framtiden for bibliotekar-profesjo-
nen. Her følger førsteamanuensis 
Kjell Ivar Skjerdingstad opp med 
perspektiver på bibliotekarers kom-
petanse innen formidling.
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Ferie og jobbskifte 
– muligheter og fallgruver

I en ny serie tar Bibliotekaren for seg ferie. 
Første tema ut er ”ferie og jobbskifte” - 
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Eierskap og samfunnsoppdrag

Daværende kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen påpekte samfunnets utgifter 
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Bibliotekene kan bidra, skriver Bror 
Von Krogh.
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Lederen har ordet
Den 29. januar ble det første spa-

detaket tatt for nye Deichman tatt. 
Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika er 
basert på vinnerkonseptet Diagonale 
fra designkonkurransen i 2008/2009. 
”Nye Deichman i Bjørvika blir ikke bare 
et bibliotek, men et nasjonalanlegg for 
kultur og kunnskap”, sa kulturbyråd 
Hallstein Bjercke da byrådet la frem 
saken i februar i fjor. Det har han helt 
rett i. Nytt hovedbibliotek i hovedstaden 
har potensiale i seg til ikke bare å bli 
en oppgradering av bibliotektilbudet 
for Oslos befolkning. Det kan og bør 
bli nettopp et nasjonalanlegg, som 
Bjercke sier, et bibliotek til inspirasjon 
for hele biblioteksektoren, et lokomotiv 
i bibliotekutviklingen på nasjonalt nivå. 
Spadetaket er derfor en nasjonal nyhet, 
og 29. januar en gledens dag for hele 
biblioteksektoren. 

Og vi gleder oss! Det nye hovedbiblio-
teket skal ”..iscenesette møtet mellom 
mennesker og innhold, vekke interesse 
for og aktivisere bruk av innholdet for å 

oppnå innsikt, kunnskap, kreativitet for 
enkeltmennesker og bidra til byens sam-
lede kapital mht kompetanse, deltagelse 
konkurranseevne og glede”, sier det 
nye bibliotekets ”mor” og nylig avgått 
biblioteksjef i Oslo, Liv Sæteren.

Ingen fredning av filialene
I Aftenpostens oppslag om det første 

spadetaket presenterer både Bjercke og 
Oslos nye biblioteksjef Kristin Danielsen 
det nye biblioteket entusiastisk. Men 
jeg merker meg at kulturbyråden i det 
samme oppslaget ikke på noen måte vil 
frede byens filialer. Dette gir grunn til 
bekymring. Nytt hovedbibliotek i Bjør-
vika skal stå ferdig i 2017 og har en 
kostnadsramme på 2, 6 milliarder kroner. 
Mange frykter at prestisjeprosjektet i 
Bjørvika skal realiseres på bekostning 
av Oslos filialer. Nettopp filialene ble 
en kampsak i Oslo da budsjettet for 
2014 skulle vedtas. BFs tillitsvalgte ved 
Deichman var de første som slo alarm 
om et budsjett der det kunne være 

snakk om at filialer måtte nedlegges. 
Dette førte til en massiv mobilisering 
av bibliotekvenner, og da budsjettet ble 
vedtatt i desember var filialene fredet. 
Inntil videre. For i hovedstaden arbeides 
det med en bibliotekmelding der blant 
annet struktur vil være tema. Kulturbyråd 
Bjercke vil ikke si når denne meldingen 
blir offentlig, og vil heller ikke si noe 
om innholdet i den, men bidrar ikke til 
å roe frykten for filialdød gjennom sine 
uttalelser i pressen. ”I 2014 legges det 
ikke ned en eneste bibliotekfilial, hva 
som skjer fremover kommer det snart 
svar på”, sier han den 29. januar. 

Dermed henger det en stor skygge 
over det nye hovedbiblioteket i Bjørvika: 
Frykten for at prestisjebygget realiseres 
på bekostning av Oslos filialer. 

Det neglisjerte grunnfjellet
I fjor la Anne Enger fram Kulturutred-

ningen. Her går det tydelig fram at det 
ikke er den nasjonale kulturen og presti-
sjeprosjektene som har tapt kampen om  

Det nye hovedbiblioteket i Oslo skal reise seg i Bjørvika, ved siden 
av operaen. (Ill.: Atelier Oslo og Lund Hagem arkitekter)
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kronene, det er det kulturelle grunnfjellet 
lokalt som har blitt neglisjert og sultefo-
ret. Det er dette som må løftes. Dersom 
Oslo by nå realiserer et storslått nytt 
hovedbibliotek i Bjørvika slik det ligger 
an til, men på bekostning av de lokale 
bibliotekene på Tøyen og Lambertse-
ter eller andre steder i byen, vil dette 
være en direkte forlengelse av nettopp 
den uheldige trenden Enger-utvalget 
påpekte i sin utredning. Nettopp den 
utviklingen vi må reversere.

Jumboplass i Norden
Oslos filialer er ikke for tallrike. Da 

Klassekampen undersøkte saken under 
budsjettdiskusjonen på slutten av fjor-
året, kom det fram at Oslo lå på jumbo-
plass når det gjaldt antall innbyggere 
pr bibliotek blant storbyene i Norden. I 
Helsinki er det for eksempel 16 000 inn-
byggere pr bibliotek mot Oslos 38.000 

Det er helt sikkert både fornuftig og for-
svarlig å gjøre tilpasninger i bibliotekstruktu-
ren i forhold til bosettingsmønstre og byens 
infrastruktur for øvrig. Men da må utgangs-
punktet være befolkningens behov for gode 
bibliotektjenester i nærheten av der de bor, 
og ikke besparelser til fordel for realisering av 
prestisjebygget i Bjørvika.”

”

innbyggere pr bibliotek. Det er selvsagt 
fornuftig, noe også kulturbyråd Bjercke 
har fremholdt å se på strukturen i biblio-
teknettet i Oslo. Det er helt sikkert både 
fornuftig og forsvarlig å gjøre tilpasnin-

ger i bibliotekstrukturen i forhold til bo-
settingsmønstre og byens infrastruktur 
for øvrig. Men da må utgangspunktet 
være befolkningens behov for gode 
bibliotektjenester i nærheten av der de 
bor, og ikke besparelser til fordel for 

realisering av prestisjebygget 
i Bjørvika.

Mulig stormannsgalskap 
Faktum er at Oslo by må ta 

seg råd til begge deler, ellers 
blir det meningsløst. Eller som 
konstituert kulturredaktør i 
Aftenposten Veslemøy Hedvig 
Østrem sier: ”Hvis kulturbyråd 
Hallstein Bjercke og hans kum-
paner bygger ned lokalt for å få 
penger til sitt kulturpalass i sen-
trum, kan Diagonale fort få på-
standene om stormannsgalskap 
klebende over inngangsportalen.”

Monica Deildok
Forbundsleder

29. januar i år begynte grunnarbeidet på 
tomta der det nye hovedbiblioteket i Oslo 
skal stå. Kulturbyråd Hallstein Bjercke og 
kulturdirektør Hilde Barstad presenterer 
gledestrålende planene for signalbygget Nye 
Deichman i Bjørvika til NRK. Men framtida til 
filialene er fremdeles uviss. 

 

HOVEDBIBLIOTEKET I OSLO
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Vigdis Moe Skarstein
går av 1. mars
Vigdis Moe Skarstein går av som nasjonalbibliotekar 1. mars i år. Det bekrefter 
både NBs informasjonsdirektør Ingjerd Skrede og statssekretær Knut Olav Åmås. 
Sistnevnte har også deltatt i en twitter-debatt om det kan være aktuelt å tilsette 
ny nasjonalbibliotekar på åremål. 

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein i samtale med BF-leder Monica 
Deildok under BFs landsstyremøte i 2010. (Foto: Erling Bergan)

Vigdis Moe Skarstein har vært nasjonalbibliotekar siden 
2003 og går nå av etter fylte 67 år. Assisterende nasjonalbi-
bliotekar Roger Jøsevold blir konstituert i stillingen. Hva slags 
tilsettingsprosess som settes i gang for å fylle stillingen etter 
Jøsevold, er foreløpig ikke klart. 

Skarstein har Statens bibliotekhøgskole fra 1968 og var i 
åtte år bibliotekar ved Trondheim folkebibliotek. I 1984 tok hun 
magistergraden i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. 
Hun var deretter biblioteksjef i Trondheim og fylkesbiblioteksjef 
i Sør-Trøndelag fylkesbibliotek fram til 1991, kulturdirektør i 
Trondheim til 1996, bibliotekdirektør ved NTNU til 1998 og 
direktør ved NTNU til hun begynte som sjef ved Nasjonalbi-
blioteket i 2004.

Skarstein har hatt en rekke verv og sittet i mange utvalg 
de siste tiårene. Hun var nestleder i styret for NRK  fra 1991 
til 2000, medlem av utenriksministerens globaliseringsutvalg 
fra 2001 til 2004, og styreleder i Norsk kulturråd fra 2001 
til 2009. 

I Vigdis Moe Skarsteins ledertid har Nasjonalbiblioteket satt 
i gang og kommet langt i storstilte digitaliseringsprosjekt. 
Hennes grep om NBs hovedoppgave - å bevare og tilgjenge-
liggjøre kulturarven - har høstet mange lovord. Avtalen med 
rettighetshaverne for å få i gang NB-prosjektet Bokhylla har 
vakt oppmerksomhet, også internasjonalt. Samarbeid med 
avisene om digitalisering og tilgjengeliggjøring er også en ty-
delig strategi. Det samme er samarbeidet med NRK, om både 
oppbevaring og tilgjengeliggjøring.

Men det har også kommet ulike signaler om uro rundt leder-
stilen hennes internt. Og det er også rettet kritikk mot måten 
Nasjonalbiblioteket har håndtert sitt ansvar for nasjonal biblio-
tekutvikling etter at ABM-utvikling ble nedlagt i 2010. Disse to 
forholdene har gjort bibliotekfolk i Norge svært delte i synet 
på den avtroppende nasjonalbibliotekaren. 

Etter meldingen om Skarsteins avgang spekulerte NBFs 
tidligere leder Frode Bakken på postlista biblioteknorge i om 
nasjonalbibliotekaren var presset ut av stillingen. Han skrev 
blant annet: ”Giske, Huitfeldt og Tajik holdt en vernende hånd 
over nasjonalbibliotekaren og støttet alenegangen. Dette er 
slutt: Det er nye handlekraftige koster i departementet og det 
er all grunn til å se positivt på at departementet (Åmås) tar tak i 
hovedproblemet. Det kan bare gå en veg for nasjonalbiblioteket 

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

og norsk bibliotekvesen.”
En litt annen stil er det over Nora Finne, tidligere ansatt ved 

Nasjonalbiblioteket. Det var hun som slapp nyheten først på 
twitter, og selv ga følgende kommentar i samme kanal: ”Na-
sjonalbiblioteket har kommet utrolig langt på digitaliseringen 
under hennes ledelse.”

Men nå går altså Skarstein-epoken mot slutten, og Roger 
Jøsevold overtar for det som må forventes å bli en kort periode, 
fram til ny nasjonalbibliotekar er på plass. 

NASJONALBIBLIOTEKAREN
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Formidling i profesjon 
og utdanning 
I en artikkel i siste Bibliotekaren med headingen Når identitet møter realitet gjør Mette Ry-
sjedal, Monica Deildok og Erling Bergan seg noen tanker omkring framtiden for bibliotekar-
profesjonen. Det er på sin plass. 

Når identiteten er uklar og virkeligheten ikke lar seg fastholde

Det er ikke lenger ett en-til-en forhold 
mellom utdannelse og avtagerinstitusjo-
ner. Kandidater fra bibliotekutdanningen 
ved HIOA, for nå å bruke en behøvet 
forkortet benevnelse, arbeider i en rekke 
andre institusjoner. Motsvarende er det 
ikke lenger bare bibliotekarer som arbei-
der i bibliotekene, slik det vel strengt tatt 
heller aldri har vært. 

Innlånte fag og våre premisser
Rysjedal, Deildok og Bergan trek-

ker blant annet fram et perspektiv der 
profesjonsspørsmålet betraktes som 
et spørsmål om hvorvidt og hvordan 
man setter sammen ”de lånte fagene 
til en helhet på våre premisser”. Det er 
et interessant perspektiv. Dels handler 
det om at de fagene som inngår i biblio-
tekutdanningen i det minste for en del 
alltid har vært lånte inn, slik tilfellet jo er 
for mange av de nye profesjonene. Dels 
handler det også om at spørsmålet om 
hva som er ”våre premisser” nettopp 

Tekst: 
Kjell Ivar Skjerdingstad, førsteamanuensis i Litteratur og kulturformidling, 
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap (ABI), 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

FORMIDLING

Det er slett ikke opplagt hva formidlingskompetanse 
er og skal være – dels handler formidling om ferdig-
heter og å kunne beherske ett (eller flere) håndverk, 
dels også om å kunne reflektere omkring, snakke om, 
vurdere og velge mellom ulike formidlingspraksiser.
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også er det som konstituerer profesjo-
nen. Jussen er utenkelig uten et rettfer-
dighetsprinsipp – på tross av at det ofte 
nok knapt ser slik ut – medisinen av en 
motsvarende idé om å gjøre folk friske 
eller å opprettholde helse.  

Det er imidlertid ikke fullt så enkelt 
å identifisere et samlende perspektiv 
for bibliotekarprofesjonen.  Rysjedal, 
Deildok og Bergan nevner imidlertid 
selv to mulige kandidater, henholdsvis 
Kunnskapsorganisasjon og Formid-
ling – det siste ”av mange regnet som 
en kandidat til å være morgendagens 
kjerne” som de formulerer det.  Som 
representant for grunnutdanningen i 
Bibliotek i og informasjonsvitenskap 
er jeg enig i at dette er en interessant 
veg å utforske. Samtidig stemmer det 
ikke helt, som de også skriver at ”som 
profesjonelt kompetanseområde er ikke 
dette [altså formidlingskompetanse] noe 
yrkesgruppa besitter, med bakgrunn i 
grunnutdanninga”. Fokuset på formid-
ling i utdanningen er økende, men har 
strengt tatt alltid vært der. 

Hva formidlingskompetanse er
Det underliggende problemet er 

imidlertid i hvilken grad utdanningen 
fører fram til reelle praktiske og teore-
tiske ferdigheter, men også at det slett 
ikke er opplagt hva formidlingskompe-
tanse er og skal være – dels handler 
formidling om ferdigheter og å kunne 

beherske et (eller flere) håndverk, dels 
også om å kunne reflektere omkring, 
snakke om, vurdere og velge mellom 
ulike formidlingspraksiser. Uansett må 
formidlingskompetanse forstås som 
en sammenheng mellom teori og prak-
sis. Fra mitt perspektiv er derfor ikke 
spørsmålet hvorvidt grunnutdanninga 
tar formidling på alvor, men hvordan vi 
gjør det og selvsagt hvordan det skal 
eller bør gjøres for best å bygge opp 

under det som er profesjonens mandat. 
Kardinalspørsmålet er hva et formid-
lingsperspektiv skal innebære for en 
bibliotekarprofesjon. 

Kunnskapsorganisasjon henger 
sammen med formidling

P.t. står grunnutdanningen i bibliotek- 
og informasjonsvitenskap ved HIOA 
på tre ben: Kunnskapsorganisasjon, 
Informasjon og samfunn og Litteratur 
og kulturformidling. Selv om formid-
lingsperspektivet er skjelettet i ett av 
disse beina, er det også på ulike måter 
reflektert inn i de to andre. I et mer filo-
sofisk perspektiv kan for eksempel ikke 
kunnskapsorganisasjon tenkes uten i 
sammenheng med formidling. Selv den 
enkleste taksonomi er hva vi forsøksvis 
kunne omtale som en andreordensfor-
midling.  Andre orden fordi det bygger 
på at et materiale som for eksempel en 
samling bøker i det hele tatt er tilgjen-
gelig, og orden fordi selve ordningen av 
noe utover innsamlingen av det også er 
en formidling både i kraft av hvilke ka-
tegorier man ordner i og den fortelling 
de til sammen skaper, og i kraft av de 
kategorier som ikke er der. Eller som 
vi i hvert fall forsøker å innprente våre 
studenter: Enhver formidling innebærer 
at noe velges ut på bekostning av noe 
annet – enhver ordning i kategorier 
understreker noe, mens noe annet sky-
ves i bakgrunnen eller usynliggjøres. 

Formidling av barnelitteratur til en skoleklasse ved Levanger bibliotek. Artikkelforfatteren hevder at 
det slett ikke er opplagt hva formidlingskompetanse er og skal være. ”Dels handler formidling om 
ferdigheter og å kunne beherske et (eller flere) håndverk, dels også om å kunne reflektere omkring, 
snakke om, vurdere og velge mellom ulike formidlingspraksiser”, skriver han. (Foto: Erling Bergan)

Formidling i praksis: Biblioteksjef Stine Raaden (til høyre) har invitert journalist og forfatter Kari-Grete 
Alstad (til venstre) til Kongsvinger bibliotek. Året er 2009 og Alstad har utgitt sin bok ”Englands 
dronning - dronningens England”. (Foto: Erling Bergan)

FORMIDLING
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At Kunnskapsorganisasjon også mer 
direkte forholder seg til formidling som i 
emner om utvikling av nettsider er også 
et poeng i denne sammenhengen.  

Formidlingsperspektiv 
i informasjonsfaget

Også i Informasjon og samfunn er 
formidling både et eksplisitt perspektiv 
som i Bibliotek og læring hvor formid-
ling særlig diskuteres i en pedagogisk 
sammenheng, og noe implisitt eller un-
derliggende. Det er knapt mulig å tenke 
informasjon uten i en sammenheng som 
dels har med samfunn og dels med en-
kelte individer å gjøre, og dermed heller 
ikke uten som formidling. Informasjon, 
kan man hevde, selvsagt i et formidlings-
perspektiv, er noe som først eksisterer i 
det det tas i bruk av eller oppfattes som 
relevant av noen – hvilket igjen betinger 
at informasjonen er formidlet. 

Dette skal ikke være noen avhandling 
om informasjon og formidling, poenget 

er dels å understøtte ideen om at formid-
ling tenkes som bibliotekarprofesjonens 
kjerne slik Rysjedal, Deildok og Bergan 
foreslår med sin ordbruk, men også å 
minne om at det ikke er opplagt hva 
formidling skal innebære. Tvert imot: 
begrepet er uhyre problematisk kanskje 
særlig fordi det både er åpent og tem-
melig gåtefullt og ganske konkret og 
opplagt. Det er opplagt formidling å 
veilede en bruker som spør etter en god 
roman, det er like opplagt formidling å 
tilrettelegge en database for en bestemt 
næringsvirksomhet og det er formidling 
både å utvikle og å vise en samling fram 
for noen. At den pågående digitale re-
volusjonen kaster om på formidlingens 
rammer, muligheter og begrensninger 
skulle det knapt være nødvendig å nevne. 

Det gamle idealet om 
å parre folk og bok

Innenfor emneområdet Litteratur- 
og kulturformidling i den nåværende 

bachelorgraden i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap skal formidling være det 
sentrale og gjennomgående perspekti-
vet. Det gjelder innføringen i teksthisto-
riske linjer på førsteåret der studenten 
skal tilegne seg repertoarkunnskap og 
evne til å forstå tekster og andre kultu-
ruttrykk skrevet i andre tider, på andre 
steder av folk med andre intensjoner og 
forutsetninger. Slik kunnskap er selvsagt 
helt nødvendig om man skal kunne leve 
opp til det gamle idealet om å parre folk 
og bok – eller hva annet det nå måte 
være.  Tilsvarende er formidling styrende 
for det andre studieåret som er særlig 
konsentrert om å oppøve studentene i 
å lese ulike typer uttrykk og å tilegne 
seg de redskaper som er nødvendige 
for å kunne lese både i dybden for å 
forstå, og i bredden sånn at man ser 
hvilke uttrykk som henger sammen 
med hvilke. Uten gode evner til å kunne 
lese ulike typer tekster og til å kunne 
identifisere og redegjøre for likheter 

Forfatter og moromann Knut Nærum er med på lanseringen av ABM-utviklings Ønskebok-prosjekt i 2007, et nettbasert tilbud der man på en morsom og 
intuitiv måte kunne søke etter bøker basert på lesernes egne erfaringer, personlige valg, humør og stemning. Prosjektet ble nedlagt i 2011, men materialet 
fra de fire virkeårene ligger som arkiv på www.openingthebook.com/onskebok/. (Foto: Erling Bergan)

FORMIDLING
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og ulikheter i og mellom tekster, kan 
man heller ikke tilegne seg omfattende 
formidlingskompetanse. Eller som biblio-
tekaren, forfatteren og Foreningen!les 
representant Lars Petter Sveen lakonisk 
uttrykte det på en forelesning for våre 
studenter nylig: ”Jeg må ha lest boka 
jeg formidler”. Og bare for å minne om 
det: Utover å forstå så handler ”å lese” 
om ”å oppdage” eller ”samle på”. Slik vi 
nå arbeider på bibliotekutdanninga så 
har vi det tredje studieåret særlig fokus 
på å formidle samtidsuttrykk, men vi 
forsøker også å få studentene til å se 
at samtida har en historie.  Bak Hans 
Herbjørnsruds burleske, fabulerende, 
komiske, folkelige og elitistiske noveller 
finner vi surrealisme og folkedikting, 
naboer som er gode til å fortelle historier 
og alt det karnevaleske samt Bibelen 
og mye annet. Samtidskulturen er i seg 
selv en formidler av samtid, men også 
av historie. Når konserndirektør i DNB 

Rune Bjerke bruker Bjørn Eidsvågs sang 
”Eg ser” for å si til folk som han sier opp 
fra jobbene sine at han føler med dem, 
så formidler han selvsagt også noe anna 
enn den empatien han vil vise. 

Kanskje er formidling en holdning
Altså; formidling er komplisert. For-

midling er å kunne snakke til en forsam-
ling, det er å styre en bokprat å skrive en 
bloggpost, produsere en pod etc., etc. 
Og delvis må selvsagt en utdanning som 
skal kvalifisere for bibliotekarprofesjonen 
dyktiggjøre kandidatene til å kunne gjøre 
det, men delvis må vi også sette våre 
kandidater i stand til å kunne forholde 
seg til og reflektere over og kunne 
velge mellom hva som skal formidles 
og hvordan det skal gjøres.  Kanskje er 
formidling en holdning betinget av loven 
slik den igjen forplikter biblioteket til å 
bidra til å myndiggjøre borgerne. Og 
slik sett kan altså formidling muligens 

forstås som selve det gjennomgående 
perspektivet som identifiserer den bi-
bliotekariske profesjonen. Å se litteratur, 
bibliotek, informasjon eller kunnskap 
som formidlende uttrykk og institusjoner 
– det er i det minste en mulig, om enn 
selvsagt også problematisk, måte å for-
stå bibliotekprofesjonen på.  Spørsmålet 
om hva det kan innebære er imidlertid 
uansett noe vi ved Institutt for Arkiv-, 
Bibliotek- og Informasjonsvitenskap ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus arbeider 
med. For å få det til, blant annet i et 
pågående forskningsprosjekt der vi ser 
på formidlingens teori og praksis, er vi 
imidlertid helt avhengige av samspill 
med og innspill, ideer og kritikk fra pro-
fesjonsfeltet. 

Knut Faldbakken signerer sin nye kriminalroman ”Turneren” i Asker bibliotek i januar 2005. Før signeringen hadde bibliotekar Reidun Ruud bokbad med 
Faldbakken, en samtale av høy kvalitet for et kresent og stort publikum. Til slutt serverte bibliotekpersonalet litt mat til de frammøtte. Alt i alt et formid-
lingstiltak som vel må sies å være i eliteklassen. (Foto: Erling Bergan)

FORMIDLING
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Ferie og jobbskifte 
– muligheter og fallgruver

FERIE

Hva er det viktigst å huske på om ferie og feriepenger når du skifter jobb? 
Vær forsiktig med å ta ut hele ferien før du begynner, advarer BF-rådgiver Kari Lifjell.

I en ny serie tar Bibliotekaren for seg ferie. Første tema ut er 
”ferie og jobbskifte” - hvordan påvirker jobb-byttet ferien?

– Å ta ut ferien på forhånd kan være 
problematisk. Mange tror de mister fe-
rien hvis de ikke tar den ut, men det går 
ikke an å ta ut ferie både i oppsigelses-
tiden og for eksempel sommeren etter. 
Man har ikke rett på to ferieavviklinger 
selv om man skifter arbeidsgiver, sier 
Lifjell. 

Hun påpeker at ferielovens obligato-
riske 25 feriedager i året gjelder uansett 
– også ved jobbskifte. De samme ret-
ningslinjene gjelder også arbeidstakere 
som har fylt 60 år, selv om disse har krav 
på én ekstra uke ferie i året.
Ingen plikt til ferie uten lønn

Dersom du ikke har jobbet hele året 
før du begynner i ny stilling, har du hel-
ler ikke opptjent fulle feriepenger. Også 
arbeidstakere som har lite eller ingen 
feriepenger kan imidlertid kreve full ferie, 
og hvis du er ansatt i virksomheten før 30. 

•	Dersom du ikke har jobbet hele året før du begynner i 
ny stilling, har du heller ikke opptjent fulle feriepenger.

•	Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å avvikle hele fe-
rien hvis du ikke har opptjent feriepenger.

•	Når du slutter i jobben skal du ha utbetalt ferie-
pengene som er opptjent fram til sluttdatoen.

Det kan være problematisk å ta ut ferie på forhånd, påpeker BF-rådgiver Kari Lifjell. Hun minner om 
at man ikke har rett på to ferieavviklinger selv om man skifter arbeidsgiver. (Foto: Erling Bergan)

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

september det aktuelle året har du også 
rett på full ferie. 

Du får imidlertid ikke lønn fra siste ar-
beidsgiver før året etter, og arbeidsgiver 
kan heller ikke pålegge deg å avvikle 
hele ferien hvis du ikke har opptjent 

feriepenger.
– Tanken er at man ikke skal måtte avvi-

kle ferie dersom man ikke har feriepenger 
å leve av i den perioden man ikke har lønn, 
sier YS-rådgiver Ørnulf Kastet.

Noen ganger stenger virksomheten eller  
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biblioteket du jobber på helt i en kortere 
periode – for eksempel under sommeren 
– og alle ansatte avvikler ferie samtidig. 
I slike tilfeller vil også de som ikke har 
opptjent feriepenger måtte avvikle ferie.

Lønn i stedet for ferie?
Ferie er ikke noe som kan omsettes i 

ekstra arbeidsdager og dermed mer penger. 
YS-advokat Ørnulf Kastet understreker dette 
i en artikkel om ferie på hjemmesidene til 
Bibliotekarforbundets hovedorganisasjon.

– Vi opplever ofte at ansatte ønsker å 

Hvis du begynner 
i ny jobb 

•	Du har både rett og plikt til å av-
vikle ferie selv om du begynner i 
ny jobb. For å kunne kreve ferie 
hos ny arbeidsgiver, er forutset-
ningen at du ikke har avviklet full 
ferie hos tidligere arbeidsgiver.

•	For at arbeidsgiver kan kreve 
at du tar ferie er det en for-
utsetning at du har opptjent 
feriepenger forhenværende år 
hos eksisterende eller tidligere 
arbeidsgiver.

•	Arbeidstaker som tiltrer senest 
30. september i ferieåret kan 
kreve full ferie (25 virkedager) 
innen utløpet av samme ferieår.

•	Tre ukers ferie i hovedferieperio-
den (1. juni - 30. september) kan 
bare kreves av den som tiltrer 
innen 15. august i ferieåret.

•	Tiltrer man etter 30. september, 
har man likevel krav på minst en 
uke ferie samme år.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Ferie i oppsigelses-
tiden

•	Ved oppsigelse fra arbeidsgiver 
kan ikke arbeidsgiver legge 
ferien i oppsigelsestiden uten ar-
beidstakers samtykke. Unntaket 
er der hvor oppsigelsesfristen er 
på tre måneder eller lenger. Da 
kan ferie kreves avviklet i opp-
sigelsestiden innenfor rammene 
i ferieloven.

•	Arbeidstaker kan motsette seg 
at allerede fastsatt ferie avvikles 
i oppsigelsestiden.

•	 I og med at arbeidsgiver har 
siste ordet mht. når ferie skal 
avvikles kan arbeidstaker i ut-
gangspunktet ikke kreve å få 
avvikle ferien i oppsigelsestiden 
Arbeidstaker kan likevel kreve at 
ferie avvikles før oppsigelses-
fristens utløp dersom det ellers 
ikke vil være tid til å avvikle ferie 
innenfor hovedferieperioden 
(1. juni - 30. september) eller 
innenfor ferieåret.

•	Du har krav på å få avviklet ferie 
hos eventuell ny arbeidsgiver 
dersom du ikke får avviklet ferie 
inneværende år før du avslutter 
et arbeidsforhold. Dette gjelder 
dersom du tiltrer innen 30. sep-
tember samme år.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

inngå avtale om at man skal arbeide i ste-
det for ferie. De synes ofte at det er bedre 
å tjene litt ekstra og mener de kan greie 
seg uten ferie, i alle fall trenger de ikke 
fire ferieuker. Slike avtaler er ikke lovlige. 
Ferieloven kan ikke fravikes ved avtale på 
dette punktet, skriver Kastet.

Likevel forekommer det at arbeidstakere 
ikke har avviklet ferie når året er omme. I 
slike tilfeller sa loven tidligere at man skulle 
ha utbetalt feriepengene i tillegg til lønn for 
den perioden man ikke hadde fått avviklet 
ferie. Som følge av EUs tilpasning er loven 
endret på dette punktet: Nå må man over-
føre ferien til neste år og avvikle den da.

Ta ut feriepenger 
Når du slutter i jobben skal du ha utbe-

talt feriepengene som er opptjent fram til 
sluttdatoen, og denne utbetalingen skal skje 
siste lønningsdag før fratreden. Mange lurer 
på om de slipper skatt hvis de venter med 
feriepengene til etter nyttår. 

Skattemessig blir det i prinsippet ingen 
forskjell om du får feriepengene før eller 
etter nyttår. 

Det skal uansett foretas skattetrekk. En 
del arbeidsgivere venter med å utbetale 
feriepenger til det skal avvikles ferie det 
påfølgende år. De unnlater da ofte å foreta 
forskuddstrekk, men denne praksisen er 
ikke lovlig.

Plikt til ferie
- De fleste vet at alle arbeidstakere har 

rett til å ta ferie i fem uker, eller fire uker 
og en dag, slik det fremdeles praktiseres 
på en del arbeidsplasser. Derimot er det 
mange som ikke er klar over at man plikter 
å ta ferie, skriver YS-advokat Kastet.

Kari Lifjell råder arbeidstakere til å være 
varsomme med å stille for store krav tidlig 
i et nytt arbeidsforhold. 

- Da jeg selv begynte i jobb etter 
bibliotekskolen, ble jeg spurt om hvilke 

forventninger jeg hadde til ferie. Da sa 
jeg at jeg gjerne ville ha ferie, men at jeg 
kunne være fleksibel. Til en viss grad kan 
det være lurt å tilpasse seg arbeidsgive-
rens behov, sier hun. 

FERIE
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Nyhet! 
eBokBib har blitt enda bedre,
versjon 1.5 er nå lansert
eBokBib ble lansert mars 2013 og gjorde e-bøker fra bibliotekene i Norge tilgjengelig 
for lånerne. Tilbudet var etterlengtet, og  lånernes tilbakemeldingene var positive. 
eBokBib omtales som brukervennlig og intuitiv gjennom hele låneprosessen.

Fra lånerne har vi mottatt nyttige innspill for videreutvikling, og mange av ønskene har funnet veien 
inn i versjon 1.5 av eBokBib. Den nye versjonen innholder flere forbedringer:

• Søkeside med lister over kategorier
• Mer utfyllende informasjon om e-bøkene
• Leservurdering av e-bøkene
• Oversikt over reservasjoner
• Generelt har applikasjonen blitt raskere

eBokBib skal utvikles videre i takt med lånernes og bibliotekenes ønsker og behov.  
Det er eBokBibs viktigste drivkraft og målsetting fremover. 

eBokBib er utviklet av Bibliotek-Systemer As. bibsyst.no — firmapost@bibsyst.no
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Foreldrepermisjon – diskriminert på 
grunn av endring av arbeidsoppgaver? 

TILBAKE PÅ JOBB

LDO Likestillings- og diskrimineringsombu-
det skal fremme likestilling og bekjempe 
diskriminering uavhengig av blant annet 

kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. LDO er til for de som 
blir diskriminert, for de som trenger råd og veiledning, og for 
arbeidsgivere, tjenesteytere, tillitsvalgte og andre, som jobber 
for likestilling og mangfold og mot diskriminering.

SPØRSMÅL:
Jeg er tilbake i jobb nå etter endt 

foreldrepermisjon. Min kollega, som 
vikarierte for meg, har blitt ansatt fast. 
Hun har overtatt det meste av mine 
ansvarsoppgaver uten mitt samtykke 
og jeg har mindre ansvar i mine nye 
arbeidsoppgaver.

 
SVAR:
Utgangspunktet etter likestillingsloven 

er at arbeidstakere som har vært i for-
eldrepermisjon har krav på å få komme 

tilbake til samme eller tilsvarende ar-
beidsoppgaver, med samme lønn og på 
samme nivå som tidligere, jf. lovens § 20 
første ledd bokstav a). Bestemmelsen er 
en presisering av lovens § 5 som forbyr 
diskriminering av noen på grunn av uttak 
av foreldrepermisjon. 

Arbeidsoppgavene skal hvis de endres 
hovedsakelig være likeverdige med 
de arbeidsoppgavene vedkommende 
hadde før permisjonen. Dette gjelder 
både innhold og ansvar. Arbeidstaker 
har imidlertid ikke et ubetinget krav på 

nøyaktig samme arbeidsoppgaver som 
vedkommende hadde før permisjonen. 

Hvis endringene av arbeidsoppgavene 
har sammenheng med omorganisering 
og gjelder generelt, er endring av ar-
beidsoppgavene dine ikke i strid med 
loven, da dette ikke har sammenheng 
med foreldrepermisjonen. 

På bakgrunn av det du beskriver, er 
det et spørsmål om arbeidsgiver bryter 
likestillingsloven etter at du kom tilbake 
fra foreldrepermisjon. Dersom vedkom-
mende som i utgangspunktet var vikaren 
din, nå fungerer i stillingen du opprin-
nelig hadde, vil dette tyde på at du har 
blitt diskriminert. 

Ombudet kan ikke uttale oss om du 
har blitt diskriminert, uten å ha vurdert 
saken nærmere. Dersom du ønsker det, 
kan du sende oss en skriftlig klage. Vi 
anbefaler imidlertid at du først kontakter 
fagforeningen din og ber om bistand til å 
forsøke å løse problemet med arbeids-
giver. Du kan godt vise til denne vei-
ledningen fra ombudet. Dersom saken 
ikke løser seg med arbeidsgiver, kan du 
kontakte oss igjen, eventuelt sende en 
klage til oss. 

Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik 
Likestillings- og  

diskrimineringsombudFo
to

: C
ol

ou
rb

ox



15   Bibliotekaren 2/2014

Navn:     Øyvind Gjerløw
Arbeidssted:  Narvik bibliotek
Fartstid som tillitsvalgt: 2 år 

Jaså, du er tillitsvalgt?

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
Jeg tok over vervet da den gamle tillits-

valgte syntes hun hadde gjort sitt. Det ble 
en litt glidende overgang fordi jeg gikk ut i 
pappaperm i perioden jeg egentlig skulle 
overtatt. Hun fortsatte da som vara. Totalt 
er vi fire stykker som er organisert i BF, så 
vi er ikke veldig store. Vi har da også vært 
med i forhandlingsutvalg lokalt, først en 
lokal sammenslutning og siden sammen 
med Delta.

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

Jeg tenkte at det var en fin mulighet til 
å bli bedre kjent med organisasjonen vi 
er en del av og de tillitsvalgte fra andre 
yrkesgrupper i kommunen. Jeg tenkte 
også at det kunne vært fint å få med seg 
de kursene Bibliotekarforbundet tilbyr til 
tillitsvalgte.

- Hvilke tema er medlemmene på 
din arbeidsplass opptatt av? 

Ting som skjer lokalt, ting som får di-
rekte innvirkning på vår arbeidshverdag 
- for tiden: Ny biblioteksjef, en mulighet 
for nye biblioteklokaler. 

 
- Hva er de viktigste erfaringene 

du har gjort deg med rollen som til-
litsvalgt? 

Som forventet var det å få større innsikt 
i hvordan virksomheten jeg er en del av 
fungerer, og sette meg inn i lover og regler 
og avtaler.

- Hvordan har du opplevd å delta i 
lokale lønnsforhandlinger?

Jeg har opplevd å bli positivt overrasket 
over hvor profesjonelt de lokale lønnsfor-
handlingene hittil har blitt håndtert både 
av arbeidsgiver og arbeidstakerorgani-
sasjonene. 

 

- Har du hatt bruk for fylkeslaget 
eller BFs sekretariat?

Jeg har ikke selv benyttet meg av BFs 
sekretariat i forbindelse med forhand-
lingene, da jeg stort sett har vært med 
i forhandlingsutvalg. Jeg tror imidlertid 
at både fylkeslaget og BFs sekretariat 
er viktige, spesielt i små kommuner, der 
man kanskje ikke har så mange rundt seg 
å støtte seg på.

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

Ikke få panikk. Lytt og lær fra tillitsvalgte 
i andre organisasjoner som har lengre 
fartstid. Vær saklig. 

VÅR EGEN ORGANISASJON

Øyvind Gjerløw er tillitsvalgt for Bibliotekarforbundets medlemmer ved Narvik bibliotek i Nordland. 
Det har han vært de siste to årene. Narvik kommune har rundt 18.000 innbyggere, ligger innerst i 
Ofotfjorden, med grenser både mot Troms fylke og mot Sverige. Den isfrie havna og jernbanelinja 
til Kiruna er viktig for Narvik, som mottar jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna. Det er høgskole i 
byen, og folkebiblioteket står foran et lenge etterlengtet nybygg i sentrum.
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Fusjonert kommunal tjenesteyting 
kjenner vi fra biblioteksektoren.  Fusjo-
nerte tjenester mellom kommuner finnes 
for barnevern, i felles bibliotektjenester, 
deling av biblioteksjef, skolesjef. Lokal-
politikere initierer fusjonert tjenesteyting 
over kommunegrensene med argumen-
ter som kommuneøkonomi, styrka fag-
miljøer og bedre utnytting av offentlige 
ressurser. Politiske partier ivrer for å 

Eierskap og samfunnsoppdrag
fusjonere kommuner til større enheter. 

Kan vi få økt oppmerksomhet og fokus 
om vi fusjonerer problemområder som 
de ulike bibliotekene møter - med dem 
som eier problemene? Når vi allikevel 
dels bidrar og kan bidra til å løse dem? 

Redusere dropouts
Et sentralt politisk innsatsområde 

handler om fullført videregående utdan-
ning: Hva kan bidra til å redusere antall 
drop-outs? Har bibliotek noe med å gi 
dem som har falt ut en ny sjanse til fullført 
videregående utdanning? 

Frafallet i videregående skole er stort, 
kostbart for samfunnet og ei tung bør for 
de frafalne. Mange finner styrke og moti-
vasjon til å bli ferdige med videregående 
utdanning etter at retten til videregående 
utdanning er oppbrukt. 

Dagbladet torsdag 6. juni 2013: ”Fra-
fallet i skolen ”koster” minst 7,5 milliarder 
kr i året. Etter fem år har bare 55 prosent 
av yrkesfagelevene fullført en treårig 
utdanning. I studiespesialisering er tallet 
rundt 95 prosent. Enorm sløsing”, skriver 
Dagbladet og føyer til:

”Halvparten av fylkenes årlige bud-
sjetter på 60 milliarder kroner går til 
videregående skoler.”

Med minst 25 prosent frafall var davæ-
rende kunnskapsminister Kristin Halvor-
sen enig i at det representerer en sløsing 
på minst 7,5 milliarder kroner årlig.

” - Ja. Og i tillegg sparer vi milliarder på 
at unge som fullfører videregående skole 

får mindre tilbøyelighet til uføretrygding, 
de blir i mindre grad synlige på sosial-
statistikken og kriminalstatistikken”, sa 
Halvorsen i følge Dagbladet. 

Trolig vil dropout-elever få barn som 
selv blir dropouts. I hvert fall viser tal-
lene fra Statistisk sentralbyrå at foreldres 
utdanning forklarer mye av barnas gjen-
nomføring av videregående skole.

Hva med privatistene?
Skole- og folkebibliotek møter nesten 

alle uten fullført videregående utdanning. 
Det er privatistene som etterspør lære-
bøker i et fag i videregående utdanning. 

Hva gjør bibliotekene med priva-
tistene? Vi har ikke budsjett til dette. 
Juridisk sett har de ingen krav på offent-
lig betalte lærebøker. Vi er offentlige 
bibliotek. Private individuelle behov er 
noe annet.

Så: Endte du som frafaller i videregå-
ende skole og rota rundt noen år før du 
skjønte at fullført videregående utdan-
ning er nødvendig, da bruker samfunnet 
bibliotekene til å si takk for sist. 

Kjøp det sjøl.
Det er demotiverende og avvisende 

for dem det gjelder. 
Å overvinne skolenederlag, komme 

over fortida og starte på nytt, våge seg 
tilbake til slagmarken, til skolebibliote-
kene og folkebibliotekene for veiledning 
og et positivt svar – de som spør om å få 
låne lærebøker i matematikk studieforbe-
redende eller engelsk for TIP-fag (teknikk 

Bror Bror Von Krogh er avdelingsbibliotekar ved 
Kongsberg videregående skole, Biblioteket 
Tinius Olsen. Fram til kommunevalget i 2011 

satt han i Kongsberg kommunestyre som representant for Sosia-
listisk Venstreparti. Han er også fylkeslagsleder for Bibliotekar-
forbundet i Buskerud. I Bibliotekaren skriver han med bakgrunn 
i sin lange erfaring som bibliotekar og som kommunepolitiker.

PRIVATISTER OG SKOLEBØKER

Daværende kunnskapsminister Kristin Halvor-
sen påpekte samfunnets utgifter ved dropouts 
fra videregående skole. Bibliotekene kan 
bidra, skriver Bror Von Krogh.

Privatisters behov for skolebøker:
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og industriell produksjon, red.anm.) – 
skal de for alltid seile sin egen sjø?

Frafallerne får det gnidd inn
 Vi gjør litt, men det er usynlig og oftest 

planløst. Men empati! Vi føler med dem, 
sier pent innpakka at du - Frafaller - skyld 
deg sjøl, skaff deg lærebøkene du trenger 
i bokhandelen. Videregående skolebiblio-
tek og folkebibliotek har ikke lærebøker 
for videregående skole til utlån – kun god-
kjente elever har rett til gratis læremidler 
på skolen og får det de skal ha der.

 Frafallerne får det gnidd inn: Taper. 
Kjøp bøker sjøl.

Dette noe av det vondeste og dum-
meste jeg veit om. 

Vi har en ganske stor stamme av læ-
rebøker som utlånsbøker til privatister i 
skolebiblioteket. Jeg ser hva som skjer om 
de får hjelp. De lyser opp. Den lille gnisten 
de hadde av håp tar fyr. Mange spør og 
graver og holder meg litt fast som var jeg 
ei livbøye på opprørt hav.

Fenomenet er økende
Folkebibliotekene og skolebibliotekene 

i videregående skole har sesonger for 

privatistforespørsler om lærebøker i 
videregående utdanning. Fenomenet er 
økende fordi privatistene øker i antall. 
Det er ikke noe systematisk eller enhetlig 
i måten vi møter dem på. 

For dem som har manna seg opp, tatt 
skrittet og spør bibliotekene om å låne 
lærebøker er svaret: Vi har ikke bøkene 
du spør etter, ikke budsjett til dem, kjøpe 
dem sjøl.

Egentlig vil vi vel alle si: Vi hjelper deg, 
- ikke med alle bøkene, men med noen. 
Vi vil deg vel, du er tøff og modig – lykke 
til og velkommen tilbake! 

Er de som ønsker å ta opp videregå-
ende utdanning etter å ha brukt opp all 
formell rett til det – er ikke de et felles 
samfunnsoppdrag? 

Eller bare privatister uten Opplærings-
lovas rett til lærebøker - individer som 
skal skaffe bøkene sjøl og klare seg som 
best de kan? De brukte opp den formelle 
retten de hadde og skal sjøl skaffe nød-
vendige læremidler, sier loven. De er ikke 
skolens eller skolebibliotekets ansvar. 
Fylkeskommunal videregående opplæring 
har heller aldri vært ansvaret til det kom-
munale folkebiblioteket. Det er mange 

forvaltningsgjerder og lovgitte hinder her. 
Like forbanna er de der, privatistene. I de 
kommunale bibliotekene.

Moderat styrking av budsjettet
Husk: Det er mer glede i himmelen 

over hver hjemvendt Frafaller av en sønn 
og datter enn over de 99 unga som med 
gjennomført videregående utdanning har 
holdt seg til den smale sti. 

For å redusere samfunnstapet som fra-
fall i videregående skole utgjør – og for å 
synliggjøre at bibliotekene er arenaen som 
gjennom moderat styrking av budsjettet 
kan bidra til radikalt å øke andelen av pri-
vatister som gjennomfører videregående 
utdanning:

Registrér og summér henvendelsene vi 
får vedrørende læreboklån for å sluttføre 
videregående utdanning i løpet av ett år.

Og tenk hva vi kan spare storsamfun-
net for! 

Kilde
•	http://www.dagbladet.no/2013/...  

-->  bit.ly/MQAKdB 
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Nasjonalbiblioteket 
feirer grunnloven
Torsdag 30. januar åpnet statssekretær Knut Olav Åmås utstillingen Nasjonale montasjer – 
norske bilder gjennom 200 år i Nasjonalbiblioteket. Den digitale utstillingen viser 200 bilder 
med motiver og symboler som har bidratt til å forme forestillinger om et nasjonalt fellesskap i 
den norske befolkningen fra 1814 og frem til i dag.

GRUNNLOVSJUBILÉET

Grunnloven, flagg, bygninger, 17. mai, 
landskap og folkeliv er motiv som går 
igjen i bildene. 

– Bildene vi viser i utstillingen vil 
vekke gjenkjennelse hos folk flest, sier 
seksjonsleder i Nasjonalbiblioteket Ar-
thur Tennøe. Fra Nasjonalbibliotekets 
samling har vi funnet frem litografier og 
fotografier, bilder som er trykket i bøker 
og tidsskrifter, postkort og mye mer. 
Felles for bildene er at de har hatt stor 
utbredelse og viser motiver mange har 
vært i kontakt med og hatt et forhold til. 

Bildene er blitt symboler som har bygget 
og feiret det norske fellesskapet, men 
som også har vært brukt i forsøk på 
å endre og problematisere det samme 
fellesskapet, sier Tennøe.

I tillegg til den digitale utstillingen viser 
vi noe av originalmaterialet som ligger til 
grunn for de digitale bildene. Dette mate-
rialet stilles ut i et annet rom og vil skiftes 
ut jevnlig gjennom utstillingsperioden. 
Utstillingen står i Nasjonalbiblioteket 
til 5. september. I tilknytning til utstil-
lingen er det laget en plakat som tilbys 
bibliotekene.

Nasjonalbiblioteket feirer også 
Grunnlovsjubileet med seminar, 
bokutgivelser, nyrestaurert film og 

en egen 1814-bibliografi. I tillegg er 
en stor mengde relevant materiale 
fra Nasjonalbibliotekets samling 
digitalisert og tilgjengeliggjort for 
publikum på en egen nettside.  

Seminar: Grunnlovsjubilering 
og feiringstid

Torsdag 6. februar rettet Nasjonalbibli-
oteket søkelyset mot selve grunnlovsfei-
ringene i seminaret Grunnlovsjubilering 
og feiringstid. Her ble våre måter å feire 
Grunnloven på tematisert ut fra kultur-
historiske, retoriske, teologiske, sosiolo-
giske og sosialantropologiske perspektiv. 
Stortingspresident Olemic Thommessen 
åpnet seminaret, og Black Debbath frem-
førte grunnlovsjubileumsrock.

Tekst:  
Informasjonsrådgiver Nina Bræin
Nasjonalbiblioteket

NB Nasjonalbiblioteket er et kultur-
politisk redskap for langtidsbe-
varing av kulturarven, en viktig 

ressurs i infrastrukturen for norsk forskning, og 
det statlige utviklingsorganet for en nasjonal 
bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.
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Publikasjoner
Årets første nummer av skriftserien 

Bibliotheca Nova,   «Å feire en nasjon», 
er en rikt illustrert artikkelsamling som te-
matiserer etablering og bruk av nasjonale 
symboler og nasjonale feiringspraksiser. 
Nummeret distribueres til alle landets 
bibliotek. En ambisjon er å inspirere bi-
bliotekene til egne grunnlovsmarkeringer 
med utgangspunkt i egne samlinger. 

Nasjonalbiblioteket planlegger dessu-
ten to bokutgivelser i forbindelse med 
Grunnlovsjubileet. I april lanseres kilde-
samlingen “Like a herd of cattle”. Parlia-
mentary and Public Debates regarding 
the Cession of Norway, 1813–1814, og 
til høsten utgis monografien Propaganda-
krigen om Norge 1812–1814. Ansvarlig 
for begge bøkene er forskningsbiblio-
tekar Ruth Hemstad, henholdsvis som 
redaktør og for fat ter. Hemstad er 
også ansvarlig for Nasjonalbibliotekets 
1814-bibliografi.

Digitalisert materiale 
tilgjengelig for alle   

Nasjonalbiblioteket har digitalisert 
og tilgjengeliggjort aviser fra 1814, 

portretter av Eidsvollsmenn, postkort 
fra hundreårsjubileet i 1914, prospekter 
av Eidsvollsbygningen, 1814-relaterte 
håndskrifter, grunnlovsplakater og andre 
bilder knyttet til hendelsene i 1814. En 
oversikt over dette finnes på nettsiden 
Grunnlovsjubileet 1814–2014.

Flere filmer fra jubileumsfeiringen i 

1914 er digitalisert og lagt ut på nb.no: 
Eidsvoll 1914, Omkring jubilæumsustil-
lingens aapning og Jubileumsutstillingen 
på Frogner 1914. Den siste av filmene 
er også nyrestaurert. Filmene er også 
en del av European Film Gateways 
1914-prosjekt. 

GRUNNLOVSJUBILÉET

12,1 mill. ekstra skal fordeles til bibliotekene
Nasjonalbiblioteket utlyser 12,1 

millioner kroner til utviklingspro-
sjekter i folkebibliotek for 2014. 
Midlene er øremerket prosjekter som 
skal fremme folkebibliotekene som 
uavhengige møteplasser og arenaer 
for offentlig samtale og debatt, og 
kommer i tillegg til 16,2 millioner 
kroner som allerede er fordelt i utvi-
klingsstøtte for 2014.

Midlene utlyses som et resultat 
av endringen regjeringen gjorde i 
statsbudsjettet i fjor høst. 

– Utviklingsmidlene skal stimulere 

folkebibliotekene til nye og kreative 
metoder for å gjøre bibliotekene mer 
attraktive som møteplasser og skape 
ny aktivitet i bibliotekrommet, sier av-
delingsdirektør i Nasjonalbiblioteket 
Svein Arne Tinnesand. 

Prosjektmidlene skal bidra til å gjøre 
bibliotekene bedre i stand til å oppfylle 
formålsparagrafen i den nye bibliotek-
loven, som er gjeldende fra 1. januar 
2014. Alle folkebibliotek kan søke om 
midler, gjerne i samarbeid med andre. 
Søknadsfrist er 17. februar. Fullstendig 
utlysning: http://bit.ly/1debrHc 
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Dikt og eventyr i biblioteket 

MÅNEDENS DIKT OG SITATRETTEN

Bibliotek 
& juss

Svenske ”Biblioteksbladet” omtaler 
i utgave nr. 10 i 2013 opphavsretten 
som en hindring for videre lyrikersats-
ning og høytlesning av eventyr i landets 
bibliotek. 

Da man ønsket å fremme interessen for 
dikt ved å legge ut ”månedens dikt” på 
nettsidene til biblioteket i Danderyd i Sve-
rige, ble hele ideen skrinlagt idet en poet 
ønsket kompensasjon for uhjemlet bruk av 
sitt dikt. Spørsmålet i denne saken er om 
det foreligger noe unntak som avgrenser 
opphavsmannens enerett til fordel for 
biblioteket, altså et unntak som hjemler 
den aktuelle bruk av verket. Bestemmelser 
som åpner for slik ukompensert bruk uten 

opphavsmannens samtykke kaller vi ofte 
for ”låneregler”. 

Den låneregel som er mest nærliggende 
å diskutere er sitatretten, og den følger av 
åndsverksloven § 22. Sitatretten åpner 
for bruk av verket uten opphavsmannens 
samtykke. For at en slik adgang skal 
foreligge må verket være offentliggjort, 
og det må siteres i henhold til god skikk 
og i den utstrekning formålet betinger. 
Uttrykket ”god skikk” kan sees på som 
en redelighetsnorm, og utstrekningen av 
bruken må vurderes på bakgrunn av sita-
tets formål. Som en generell tilnærming 
kan det nevnes at sitatrettens hovedformål 
er å sikre den alminnelige diskusjonsfrihet 
og meningsutveksling. I tilfellet ”måne-
dens dikt” har vi antakelig å gjøre med 
et såkalt løsrevet sitat, altså at diktet er 
gjort tilgjengelig på nettsiden uten noen 
annen kontekst enn at det er plukket ut 
som månedens dikt. Dette innebærer at 
det ikke er noe annen informasjon på 
nettsiden som omtaler poeten og dermed 
skaper sitatsammenhengen. I juridisk 
teori kan man likevel finne støtte for at 
løsrevet sitat er tillatt der det kun siteres 
en eller to setninger fra en roman. Når det 
gjelder sitering av dikt, vil sitering av en 
eller to setninger kunne være gjengivelse 
av hele diktet, for eksempel kan dette 
gjelde haiku-dikt. Der siteringen gjelder 
hele eller større deler av et verk må man 
som regel legge til grunn at bruken faller 
utenfor sitatretten.

Videre legger altså opphavsretten 
begrensninger i adgangen til høytlesning 
av eventyr ved et av de svenske bibliote-
kene, og det eventuelle unntaket finner vi 
i åndsverkslovens § 21. Et utgitt verk kan 
nemlig fremføres offentlig ved tilstelninger 
«der fremføringen av åndsverk ikke er det 

vesentlige». Vanskeligheten med denne 
unntaksbestemmelsen er at eventyrstund 
for barn antakelig må karakteriseres som 
nettopp en situasjon der fremføring av 
åndsverk er det vesentlige, det er jo opple-
sing av eventyrene som er selve poenget. 
Slik låneregelen er utformet i dag er det 
altså heller ikke adgang for norske biblio-
tek å arrangere høytlesning av eventyr 
for barn. Det er uansett greit å huske på 
at dette ikke gjelder eventyr som er falt i 
det fri, det vil si at eventyrets forfatter har 
vært død i 70 år eller folkeeventyr.

Rettsstillingen er dermed lik i Norge 
som i Sverige, men det medfører ikke at 
buken er umulig: Ønsker et bibliotek å 
publisere ”månedens dikt” kan bruken 
avklares med forfatteren. På samme 
måte vil man kunne avklare adgangen 
til høytlesning for barn, og så får man 
håpe på at rettighetshaverne er vennlig 
innstilt.  

Tekst:
Cyrille Nolin
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket

•	 Biblioteket i Danderyd i Sverige ønsket å legge ut  
”månedens dikt” på sine nettsider. 

•	 Ideen ble skrinlagt da en poet ønsket kompensasjon.
•	 Finnes det noe unntak som avgrenser opphavsmannens  

enerett til fordel for biblioteket?
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SPØRSMÅL:
Jeg har jobbet i engasjement på 

fulltid i 2 år (siden 1.1. 2012), nå har 
engasjementsavtalen gått ut og jeg er 
redd for å miste jobben på kort varsel. 
Jeg går i vanlige vakter og utfører 
vanlig arbeid. Sjefen min er fornøyd 
med meg, men jeg tør ikke ta opp 
situasjonen med at jeg jobber uten 
kontrakt fordi jeg er redd for ikke å få 
fornyet kontrakten. 

Hva bør jeg gjøre?

Fra engasjement til fast stilling

BF-sekretariatet svarer

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for student-
medlemmer av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Universitetet
 i Tromsø i 2014. 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

SVAR:
Dersom du er ansatt i engasje-

ment, men ikke er vikar eller gjør 
annet arbeid enn det vanlige, så er 
det ulovlig med midlertidig anset-
telse. I arbeidsmiljølovens § 14-9 
(1) står det at midlertidig ansettelse 
bare kan inngås

a) når arbeidets karakter tilsier det 
    og arbeidet skiller seg fra det 
     som ordinært utføres i virksom-
    heten

b) for arbeid i stedet for en annen 
    eller andre (vikariat)
Det vil si at du er å anse som fast 

ansatt og er omfattet av oppsigel-
sesvernet.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 
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Sunniva Sunniva Evjen har 
bachelor- og master-
grad i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap, og tok i 2012 doktorgraden 
på politikernes visjoner for folkebibliotekene i tre euro-
peiske byer. Hun har jobbet som researcher i Dagbladet 
og som bibliotekar ved Stortingsbiblioteket. Nå er hun 
førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akerhus.

Høyt elsket, fort glemt
Omdømmebygging, profilering og synliggjøring har lenge vært satsingsområder for 
norske bibliotek. Hvordan lykkes man?

Undersøkelser og forskning på ”bi-
bliotektilfredshet” kommer i ulike former 
og størrelser, men har stort sett en ting 
til felles: Nordmenn er fornøyde med 
biblioteket – enten de bruker det eller 
ei. Det er selvsagt gledelig, og taler 
tydelig om en institusjon som gjennom 
tradisjoner og utvikling holder et høyt 
faglig nivå, har et bredt tilbud og nyter 
høy grad av tillit. 

Samtidig viser det bare en del av bil-
det. At innbyggerne er tilfreds med et 
gratis kultur- og kunnskapstilbud – til alle 
– burde være selvsagt. For det er lett å 
like biblioteket. Folk flest oppfatter det 
nok som en rettighet, noe de har krav på 
der de bor. Det ser man ikke minst hver 
gang en kommune vifter truende med 
sparekniven: Lokalmiljøet mobiliserer og 
demonstrerer. Kniven legges bort. Folk 
går hjem til sitt. 

Ikke-brukerne
En viktig komponent er ikke-bruk. 

I Norge har vi færrest bibliotekbesøk 
per innbygger i Skandinavia, noe jeg 
ikke synes vi trenger å være spesielt 
tilfreds med. Da jeg intervjuet politi-

kere om deres ”bibliotekperspektiver” i 
anledning mitt eget forskningsprosjekt, 
husker jeg at en av informantene mine 
sa: ”Det er rundt 50 % av befolkningen 
som bruker biblioteket. Jeg er litt opptatt 
av de andre – de som ikke bruker det. 
Det er en stor gruppe!” 

Han har selvsagt rett. Ikke-brukerne 
er en stor gruppe. Og selv om det 
verken er mulig – eller ønskelig – med 
en dobling av dette tallet, er det for 
folkebibliotekene nødvendig med et 
bredt publikumsgrunnlag for å kunne 
opprettholde sin eksistens. Da er det 
greit å kjenne til årsakene til at mange 
velger bort biblioteket. Undersøkelser 
om ikke-bruk, som Sølvbergets kartleg-
ging fra noen år tilbake, viser et blandet 
bilde. Det er ulike årsaker til ikke-bruk, 
men to er viktigst: Mange bruker andre 
kanaler for å skaffe bøker eller opple-
velser, og mange glemmer at det fins.

Påminnelse
Den første gruppen er det vanskelig å 

gjøre noe med – man trenger ikke være 
markedsføringsekspert for å skjønne at 
det. Den andre gruppen derimot, tren-

ger tilsynelatende bare en påminnelse. 
Og den kan bibliotekene selv gi. 

Den mest effektive formen for synlig-
gjøring er å bygge et spektakulært, nytt 
bibliotek. Det gir en fantastisk synergief-
fekt der kreativiteten blomstrer internt, 
media er interesserte og folk flest er 
nysgjerrige. De kommer – og mange blir. 
Bibliotekbesøk øker unaturlig mye i slike 
åpningsperioder, men vil ofte stabilisere 
seg langt høyere enn før nybygget.

En realitetsorientering sier meg at 
dette er en uaktuell fremgangsmåte 
for de fleste, og heldigvis fins det også 
andre måter å profilere seg på, langt 
rimeligere og enklere. Om man velger 
å kalle det synliggjøring, profilering 
eller markedsføring spiller liten rolle, 
hovedsaken er at man bruker litt tid på 
det – man lærer underveis.

Felles profil
I siste utgave av Bibliotekforum tar 

en artikkel opp akkurat dette temaet. 
Der forteller representanter fra tre 
fylkesbibliotek om arbeidet de har 
gjort regionalt. Mange kjenner Østfold-
bibliotekenes «B for bibliotek». Men 

OMDØMMEBYGGING
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også i Møre og Romsdal og i Vestfold 
har fylkesbibliotekene satt synliggjøring 
på dagsorden. Felles profil, reklame og 
merkevarebygging – gjennomført lokalt 
og regionalt. 

Mange tenker sosiale medier med en 
gang, men jeg vil også slå et slag for 
den gode gamle lokalavisa. På biblio-
teknorge-lista ble det nylig diskutert 
denne type samarbeid, og det viste seg 
at en god del bibliotek har ulike former 
for samarbeid med lokalpressen. Det å 
være til stede i avisen «alle» leser, tror 
jeg gir mye i form av synliggjøring – ikke 
bare av arrangement eller bøker, men av 
biblioteket som helhet. Sosiale medier 
er også en viktig kanal, men for at det 
skal fungere optimalt må man nok prøve 
seg fram for å få til den brukerkommuni-
kasjonen som ligger implisitt i web 2.0. 

Posisjonering
Synliggjøring er ikke bare viktig for 

å tiltrekke nye brukere, det er også for 
å posisjonere seg lokalt for politikerne. 
Debatter og diskusjoner om lokale 
politiske saker gir den enkelte politiker 
grunn til å rent fysisk engasjere seg 
i biblioteket. Sånn sett kan den nye 
formålsparagrafen være med på å løfte 
denne delen av biblioteket fram.

Det samme gjelder tilknytningen 
til andre aktører lokalt. I høst fikk vi i 
faget ”Bibliotekutvikling” besøk fra sjef 
i Vestby bibliotek, Heidi Kjuus. Hun 
fortalte om hvordan hun og hennes 
kollegaer, brukte samarbeid og kontak-
ter for å få gjennomført ”mer” - viktig 
og nødvendig på et mindre bibliotek. 
Synergieffektene er også verdt å tenke 
over, ofte er kontaktene og planleg-
gingsprosessen like verdifulle som det 
enkelte arrangement. 

Jeg har tidligere skrevet om verdien av 
lokale – eller regionale – bibliotekplaner, 
som også vedtas politisk. Rent faktisk 
har slike planer en strategisk verdi, gir 
retning og bedre styringsmuligheter for 
bibliotekene. Men samarbeidet mellom 
bibliotek og politikere kan være vel så 
viktig. 

Konsentrert innsats
Kanskje vil biblioteket rette innsatsen 

mot en bestemt gruppe? Eldre, ungdom, 
menn? Kanskje er det en del av biblio-
tektilbudet man vil profilere: debattene, 
aktivitetene for barn eller unge? Kanskje 
er det en del av samlingen som flere 

burde kjenne til: lokalsamlingen, lyrikken 
eller lydbøkene? Mulighetene er mange, 
og det er kanskje både enklere og bedre 
å konsentrere innsatsen. 

Store markedsføringsprosjekter bør 
gjerne ha en før- og ettervurdering. 
Kommer flere på biblioteket? Er arrange-
mentene mer populære? Har flere hørt 

om biblioteket? Har utlånet økt? Skrives 
det mer i lokalpressen? Kort sagt: har 
man lykkes?

Det er ikke så viktig å få flere til å elske 
biblioteket, men gjøre at færre glemmer 
at det fins. 

Prosjektleder Anne Berit Brandvold fra Østfold fylkesbibliotek foran Askim biblioteks 
versjon en felles biblioteklogo som fylket tok i bruk i 2010. (Foto: Erling Bergan)

OMDØMMEBYGGING
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Noen tanker om bibliotekfaglig 
forskning

”Man kan innta en forskningsvinkel til nesten alt man job-
ber med. Det trenger ikke å være rakettforskning – det 
handler om å videreutvikle profesjonen, om å skape ny 
kunnskap for å bidra til at yrket beveger seg fremover.”

BIBLIOTEKFAGLIG FORSKNINGSMETODE

Hanne Nesset fikk BF-stipend til å ta emnet ”Vitenskapsteori og metode” ved master-
utdanningen i bibliotek og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
høsten 2013. Her reflekterer hun rundt verdien av å kjenne forskningsmetode i det 
daglige arbeidet i et bibliotek.

Hva er forskning?
Når man hører ordet forskning, ledes 

tankene gjerne mot noe som ligner 
dette bildet: En tilbaketrukket grunnfor-
sker, gjerne i hvit frakk, som graver seg 
ned i labanalyser, abstrakte begreper 
og tall. En gang innimellom publiserer 
han en vitenskapelig artikkel som er 
komplisert og komplett uforståelig for 
folk flest, men som henvender seg til 
et lite fagmiljø som leser akademiske 
fagtidsskrifter.

Dette er forskning, men det er langt 
mellom denne hverdagen og til det som 
foregår innen bibliotek og informasjons-
vitenskap. BIBIN er en bred disiplin som 
tar i bruk en rekke forskningsmetoder, 
og støtter seg på teorier fra ulike viten-

Tekst:  
Hanne Nesset
Bibliotekar
Porsgrunn videregående skole

skaper som bl.a. samfunnsvitenskap, 
informasjonsvitenskap og litteraturvi-
tenskap. 

Forskning kan defineres som ”(…) 
the systematic, objective, valid, reliable 
collection and analysis of empirical data 
to solve a problem (applied research) 
or as a means to build theory and add 
to the existing knowledge base (basic 
research)” (Russ-Eft, 2004, s. 1, min 
overs.).

Forskningsprosessen består altså 
av å identifisere et problem, samle 
data, analysere data og trekke visse 
konklusjoner i forhold til problemstil-
lingen. Uten engang å tenke over det, 
har man sannsynligvis drevet med 
problemløsning etter samme oppsett 
i jobbsammenheng, kanskje til og med 
rutinemessig i arbeidshverdagen. 

Utbedring av nettsider
For eksempel: biblioteket ønsker 

kanskje å fornye og utbedre nettsidene 
sine. Ledelsen innser at dette vil være 

en investering som krever betydelig med 
tid og ressurser, og bestemmer seg for 
å gjøre research før prosjektet settes i 
gang. Til å begynne med sonderer man 
nettet for å få en oversikt over andre 
nettsider som fungerer bra, både innen 
bibliotekfeltet og utenfor. Så finner man 
ut at det kunne vært aktuelt å se om 
andre har skrevet noe om hvordan de 
gjennomførte lignende prosjekt (littera-
tursøk). Til slutt ønsker man kanskje å 
betateste nettsiden for en liten gruppe 
brukere og se om de er i stand til å 
navigere slik det var meningen, og få 
tilbakemeldinger på hvordan det fun-
gerer for brukerne (brukertesting). Man 
kan deretter bruke tilbakemeldingene 
til å revidere nettsiden, publisere den, 
og oppsummerende prosjektet (pro-
sjektevaluering). Seks måneder senere, 
kan man se på bruksdata og lage en 
statistikk over bruken av nettsidene, og 
man kan sammenligne disse dataene 
med bruksdata fra de gamle nettsidene. 
Man skriver en ny rapport, for å vise re-
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sultatet av investeringen. Man kan kalle 
dette å ”få jobben gjort”, eller man kan 
kalle det forskning.

Publisering
Det eneste som mangler her er det 

siste trinnet: å skrive ut prosjektet i 
form av et ”conference paper” eller 
tidsskriftartikkel, og sende det til publi-
sering. Det siste trinnet i å dokumentere 
forskningen er viktig: det er den sjansen 
man har til å bidra til ”forskningsbasen”, 
å avslutte prosjektet og spre resultater 
og erfaringer, slik at andre kan lære av, 
og potensielt bygge videre på arbeidet.

Man kan innta en forskningsvinkel til 
nesten alt man jobber med. Det trenger 
ikke å være rakettforskning – det hand-
ler om å videreutvikle profesjonen, om å 
skape ny kunnskap for å bidra til at yrket 
beveger seg fremover, og vi trenger alle 
typer kunnskap, enten man for eksem-
pel har en spesiell nisje eller lidenskap 
innen litteratur, eller man prøver ut noe 
nytt eller nyskapende teknologi på jobb 
som andre også kan ha nytte av. 

Hvorfor faget ”Vitenskapsteori 
og metode”?

Ved å ta faget ”Vitenskapsteori og 
metode” blir man bedre rustet til å skrive 

en masteroppgave, men man vil også 
kunne lese forskningsartikler med et 
mer kritisk blikk, og kanskje bli flinkere 
til å bruke kunnskapen aktivt i sin egen 
praksis. Man blir mer bevisst på viten-
skapssyn, ulike ”ismer” og metodevalg 
– og kan gå inn i nye prosjekter med 
dette som en tydelig del av bakteppet.

”Research is not a process that is the 
responsibility of others; research is a 
way of knowing, a way of making better 
practical decisions that is the respon-
sibility of each of us” (Swisher, 1986). 
Han påpeker også at bibliotekarer blir 
bedre beslutningstakere som kan bidra 
til effektivisering i biblioteket når de 
har kjennskap til forskningsprosessen, 
og at de på et mer individuelt plan blir 
gode ”konsumenter” av profesjonell 
forskningslitteratur.

 
Referanser 

Russ-Eft, D.F. So what is research 
anyway? (2004). Human Resource 
Development Quarterly, 15(1), 1-4.

Swisher, R. (1986). Focus on rese-
arch. Top of the News, 42, 175-177.  

BIBLIOTEKFAGLIG FORSKNINGSMETODE

Vitenskapsteori og 
metode ved ABI

Masterkurset ”Vitenskapsteori 
og metode” gir 15 studiepoeng og 
er obligatorisk for alle masterstu-
denter ved bibliotekarutdanninga 
(ABI) på HiOA. Kurset er organisert 
som en serie av fire samlinger over 
tre dager.

Etter fullført kurs skal studenten 
ha tilegnet seg ferdigheter til å 
kunne vurdere kvaliteten i eksis-
terende forskning og relatere den 
til det bibliotek- og informasjons-
vitenskapelige fagfeltets viten-
skapsteoretiske grunnlag, kunne 
formulere forskningsproblemer 
og forskningsspørsmål og relatere 
dem til aktuelle metodevalg, og 
kunne planlegge og utforme et eget 
selvstendig, avgrenset forsknings-
prosjekt i form av en     masteropp-
gave, og inngå som medarbeider i 
forskningsprosjekt. 

Kilde: www.hioa.no 
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Jeg har vel aldri møtt en bibliotekar 
ved et folkebibliotek som ikke mener at 
biblioteket er en møteplass. En lavter-
skel sådan. En møteplass hvor alle kan 
komme, uavhengig av politisk, religiøst  
og sosioøkonomisk ståsted. 

Men debatt?
For å svare på mitt eget spørsmål: Ja, 

vi får mer å gjøre. For selv om vi har 
fungert som møteplass tidligere, så er 
ikke del to like selvfølgelig for alle. For 
nå er det ikke slik at vi kan ha debatter 
og lignende arrangementer på bibliote-
ket. Nei, nå skal vi ha det. Personlig er 
jeg veldig glad for dette!

Debatter og kontroverser

Vi er en uavhengig arena. Tør jeg 
påstå at vi er en av de få gjenværende 
uavhengige arenaene? Jeg kommer 
i hvert fall ikke på noen andre helt i 
farten. Vi er jo det perfekte stedet for 
”offentlig samtale og debatt”, fordi vi 
er nøytrale! Det skal ikke spille noen 
rolle om du er til venstre eller høyre 
på den politiske skalaen, hos oss skal 
din stemme kunne bli hørt uansett. Så 
lenge du holder deg til loven selvfølge-
lig. Men med dette kommer også noe 
av det som kan bli vanskelig for oss. 
For det er nemlig biblioteksjefen som 
skal være redaktør for debatten. Og 

da betyr det at hvis biblioteket har en 
biblioteksjef som er redd for å komme 
på kant med politikerne eller andre så 
kan de viktigste debattene bli forbigått 
i stillhet. Bibliotekene her til lands, med 
noen hederlige unntak selvfølgelig, er 
vant med å være snille og stille. Vi er 
sjeldent i media, vi er sjeldent i krangel, 
kort sagt er det sjeldent noe problem 
med oss. Kanskje dette vil endre seg 
nå?

At vi skal invitere til trøbbel og krangel 
er absolutt ikke det jeg mener, men 
det er jo det som kan skje hvis man er 
tøff når det gjelder å invitere til debatt. 

”Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig sam-
tale og debatt”.  Med denne nye formuleringen fikk folkebibliotekene plutselig mye 
mer å gjøre. Eller gjør vi?

Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet bibliotekar fra Høgskolen i 
Oslo i 2008. Han har i mange år 

jobbet ved  Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over  
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet 
også utover på de store spørsmålene.

DEN NYE FORMÅLSPARAGRAFEN
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Hvis man for eksempel tar opp lokale saker 
som er betente, eller de klassiske debattene om 
innvandrere og diskriminering. For meg er det 
logisk at det er bra slikt kan foregå hos oss på 
biblioteket. Så lenge biblioteket ikke har gjort noe 
skikkelig dumt tidligere, så vil de fleste føle seg 
ganske trygge på at det som foregår hos oss ikke 
er politisk styrt. Det gir oss også et veldig stort 
ansvar for å sørge for at dette stemmer. At vi er 
tøffe nok til å ta de kampene som kan komme, 
og stå bak avgjørelsene. 

Selv tror jeg ikke det vil komme til slike tilstan-
der ofte, men det er viktig å være forberedt på at 
det kan skje. Det er dog et stort problem man må 
ta tak i før man kommer så langt. Hvordan skal 
man få debattene inn på biblioteket, og hvordan 
skal man få folk til å komme på disse debattene? 
Og skal det alltid være kontroversielle debatter? 
Heldigvis så er det flere prosjekter rundt om i 
landet som jobber med disse, og andre, pro-
blemstillinger. 

I Vestfold er vi for eksempel i gang med Lit-
teraturhusbiblioteket, som jeg er så heldig å få 
være en del av. Buskerud fylkesbibliotek har lagd 
en Kokebok for debatt i bibliotek med gode tips. 
Dette er bare litt av det som skjer på området 
akkurat nå. Og dette er jo ting som vil komme 
oss alle til nytte!

Så jeg er glad for lovendringen, jeg er glad for 
at vi nå har et press på oss for å ha debatter og 
lignende. Og jeg tror ikke det vil gå på bekostning 
av våre andre arrangementer. Forhåpentligvis 
så vil det snart være like selvsagt at vi den ene 
dagen drar for å høre en forfatter snakke om sin 
siste bok, drar på debatt om det siste brennhete 
temaet dagen etter, og den tredje dagen kan vi 
høre en lokal bedrift fortelle hvordan de har klart 
å holde seg gående. 

Går det slik jeg ønsker vil vi være førstevalget 
for enhver som ønsker å ha en debatt, fortelle om 
sine bøker, holde et foredrag om noe annet enn 
bøker, eller holde poesislam. 

Kokebok for debatt 
i biblioteket

Kokebok for debatt i biblioteket

Av: Dag Erlend Lohne Mohn

Buskerud fylkesbibliotek

2013

Image: 'kitchen109' 
http://www.flickr.com/photos/46902602@N00/4063507495
Found on flickrcc.net

Søknaden sendes elektronisk.
Søknadsskjema og fullstendig
utlysningstekst finnes på
www.fauske.kommune.no
under ledige stillinger.

BIBLIOTEKSJEF
- 100% fast stilling

Ved Enhet kultur og idrett er det ledig stilling
som biblioteksjef ved Fauske bibliotek.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt
enhetsleder Stig Løvseth tlf. 909 26 516.

Tilsetting i henhold til gjeldende lov og avtaleverk,
herunder 6 mnd prøvetid.

Lønn etter avtale/kvalifikasjon.
Kommunen har gunstig pensjonsordning.

Søknadsfrist: 25.02.2014.

Buskerud fylkesbibliotek utarbeidet 
i fjor høst en ”Kokebok for debatt i 
biblioteket” på bakgrunn av erfaringer 
fra Drammensdebatten 2011-2012 
ved Drammensbiblioteket. Prosjektet 
er et samarbeid mellom Drammens-
biblioteket v/Drammen bibliotek og 
Buskerud fylkesbibliotek, og Drammens Tidende. Målet for 
Drammensdebatten var å lage en forventning blant innbyggerne 
og publikum. En forventning om at biblioteket er på banen og 
arrangerer debatt når det kommer opp store og engasjerende 
debatter i lokalmedia og blant folk. Hvis et tema er hett kan du 
forvente en debatt på biblioteket. Kokeboka kan lastes ned fra: 
http://buskerud.fylkesbibl.no/. Søk på ”kokebok”. 

DEN NYE FORMÅLSPARAGRAFEN
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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

MEDLEMSFORDEL - ANNONSE
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Våren 2014 tilbyr BF fire forskjellige kurs: ”Grunnkurs 
for tillitsvalgte og medlemmer”, ”Forhandlingskurs – alle 
sektorer”, ”Kurs for fylkeslagsledere og ”Kurs om ar-
beidstid for KS-sektoren”.

Kurs våren 2014

Påmelding skjer ved bruk av påmeldingsskjemaet på BFs nettsider. 
Husk å melde deg på innen påmeldingsfristen (senest tre uker i forkant).

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

Kontakt sekretariatet på epost bf@bibforb.no eller tlf: 48 02 09 00, der-
som det er noe du lurer på i forbindelse med kurset.

27. februar   Kurs om arbeidstid for KS-sektoren
  Tid: 27. februar kl 11-15
  Sted: BFs sekretariat i Øvre Voll gate 11, Oslo
  Påmeldingsfrist: 6. februar.

6. - 7. mars  Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer
  Tid: 6. mars  kl 10.00 -7. mars kl 15.00
  Sted: Park Inn Radisson Oslo Airport
  Henrik Ibsens Vei, Gardermoen
  Påmeldingsfrist: Torsdag 13. februar

20. - 21. mars  Forhandlingskurs – alle sektorer
  Tid: 20. mars kl 10.00 - 21. mars kl 15.00
  Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm
  Påmeldingsfrist: Torsdag 27. februar

3. - 4. april  Kurs for fylkeslagsledere
  Tid: 3. april kl 10.00 - 4. april kl 15.00
  Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm
  Påmeldingsfrist: Torsdag 13. mars

BF-KURSENE
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2014. 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 =   800,- + mva 
1/4 side = 1400,- + mva
1/2 side = 2000,- + mva 
1/1 side = 3000,- + 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
Hå folkebibliotek
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, Kongsberg bibliotek
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Mette Rysjedal, Nesodden bibliotek
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

”Når forfedrene våre trasket rundt i 
landskapet vi bor i for 1000 år siden, 
oppbevarte de sin kulturelle kapital i 
minnet. Så kom skrivekunsten, tryk-
kekunsten – og siden bibliotekene, og 
bibliotekene ble lagringsplassen for våre 
kollektive minner. Vi ansatte folk og 
gav dem mandat til å verne om disse 
minnene. Nå kan det se ut som om vi 
har gitt dette mandatet til folk som ikke 
er sitt mandat bevisst eller verdig. For 
futurister er det kun det nye som teller.”

Forfatter Arild Rein i artikkelen  
”Ubesvarte spørsmål om Sølv-
berget” i Stavanger Aftenblad 3. 
februar i år. Han er skeptisk til 
kasseringen som blir gjort på Sta-
vanger bibliotek/Sølvberget.

Arrangement i bibliotek er ikke alltid så 
lett å få til på en god måte. Hvordan sørge 
for at innholdet er meningsfylt, og at folk 
kommer i tilstrekkelig antall? Hvordan lage 
et arrangement der det er en god kobling til 
bibliotekets materiale, uten at det må være 
en forfatter som forteller om boka si? 

Bibliotek er ofte flinke og kreative på 
denne fronten. Men det er ikke alltid så lett. 
Det enkle viser seg ofte å være det geniale. 

”Kunnskap til lunsj” startet først på Dram-
men bibliotek. Det viste seg levedyktig og 
nå har konseptet bredt om seg, melder Pet-
ter von Krogh på Buskerud fylkesbiblioteks 
nettside. 

For 29. januar gjennomførte Kongsberg 
bibliotek sitt første av i alt seks lunsj-arran-
gementer denne våren. Og dét for fullt hus! 
Over 80 mennesker hadde funnet veien til 
Kongsberg bibliotek for å spise matpakken 
sin og samtidig lære mer om ”Forskning på 
anti-materie, The Big Bang og enda rarere 
ting på CERN”. 

 Det var Ph.D i partikkelfysikk, Eirik Gram-
stad som snakket om dette temaet, og både 
skoleklasser, pensjonister og andre interes-
serte fant veien innom dette interessante 
foredraget, forteller von Krogh. 

- Det handler om å gi et halvtimes foredrag 
innenfor forskning og vitenskap av ett eller 
annet slag, ta med matpakka si og få kaffe og 
te her, sa biblioteksjef Elisabeth Bergstrøm i 
Kongsberg før første runde gikk.

Buskerud fylkesbibliotek var også på plet-

Kunnskap til lunsj!

ten, ettersom de driver opplæring av biblio-
tekpersonalet i Kongsberg på streaming av 
arrangementer. 

- Dette betyr selvfølgelig at seansen ble 
streamet, og at foredraget er tilgjengelig på 
Kongsberg biblioteks Youtube-kanal, skriver 

Petter von Krogh på Buskerud fylkesbiblio-
teks nettside.

Vi kan ikke annet enn applaudere: Et enkelt 
og meningsfylt konsept, med stort potensial 
for å videreutvikles og brukes av andre.

God lunsj!  
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