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Ønsker lyd og liv 
på biblioteket

Kombinasjonen av lyttekvelder, 
konsertserier, debatter og fore-
drag skal bygge opp under bruken 
av musikksamlingen ved norske 
folkebibliotek. – Vi kan ikke holde 
musikkbiblioteket kunstig i live, 
sier avdelingsleder ved Bergen 
Offentlige Bibliotek Siren Steen.
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Professor for den daglige informasjon
 

Katriina Byström er nå professor ved ABI, ved 
HiOA i Oslo. Hun har doktorgrad fra Tampere i 
1999 og kommer fra professorat ved Högskolan 
i Borås. Byström har en omfattende vitenskapelig  
produksjon, men er også interessert i praktisk 
informasjonsformidling. Hennes siste prosjekt er 
om ulykker i hestesport!
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Lederen har ordet
I skrivende stund nærmer vi oss 

innspurten i hovedtariffavtaleforhand-
lingene i offentlig sektor. I sektorene 
Stat, KS og Oslo kommune er fristen 
for forhandlingene 1. mai. Det inne-
bærer at det en eller annen gang frem 
mot midnatt 1. mai blir klart om vi får 
et forhandlingsresultat i disse avtale-
områdene eller om vi må gå veien om 
meklingsinstituttet. Og nettopp dette 
siste er et viktig poeng. Det er lett å 
forstå at folk tenker på streik med en 
gang det eventuelt blir klart at det er 
brudd i forhandlingene mellom partene, 
men i realiteten blir det aldri streik før 
oppgjøret har vært til mekling hos 
Riksmekleren. Meklingen vil eventuelt 
finne sted mot slutten av mai. Det er 
altså mot slutten av mai at faren for 
streik i offentlig sektor oppstår, ikke i 
slutten av april. 

Konfliktberedskap
I BF har vi arbeidet med konflikt-

beredskapen, det vil si at streike-
forberedelsene har startet. Disse 
forberedelsene er hemmelige inntil tett 
opptil en eventuell streik. Det er kun et 
fåtall av våre tillitsvalgte som blir invol-

vert i disse forberedelsene, og det er 
de tillitsvalgte på arbeidsplassene som 
blir tatt ut i streik. Dersom du ikke hører 
fra oss betyr altså det at din arbeids-
plass ikke er med i streikeberedskapen 
fra vår side i år. Det betyr imidlertid ikke 
at din arbeidsplass ikke vil bli kunne 
rammet av streik. Dersom BF havner i 
streik i år, innebærer det også at parts-
samarbeidet med arbeidsgiver inntil 
videre opphører også i virksomheter 
eller kommuner der vi ikke har streike-
uttak. Dette innebærer for eksempel at 
vi ikke gjennomfører andre møter med 
arbeidsgiver enn de som er strengt 
nødvendige eller som har å gjøre med 
streiken så lenge konflikten varer. 

Det kan selvsagt også oppstå en si-
tuasjon der BF har et resultat, men der 
andre fagforeninger er i streik og der 
dette får store konsekvenser for våre 
medlemmers arbeidssituasjon. 

Lærernes arbeidstid
Dette kan for eksempel gjelde for læ-

rerne. I år er lærernes arbeidstid et hett 
tema i hovedoppgjøret i KS-sektoren, 
dette ble klart allerede i vinter da det 
ble brudd i særavtaleforhandlingene 

om arbeidstid for lærere mellom Utdan-
ningsforbundet og KS. Dette har vært 
en mediesak, og begge parter har vært 
tydelige på sine svært ulike standpunk-
ter, noe som gjør det naturlig å tenke 
at faren for lærerstreik så absolutt er 
tilstede i år. En lærerstreik får konse-
kvenser for mange. Det får konsekven-
ser for alle med barn i skolen, men det 
får om mulig enda større konsekvenser 
for andre ansatte på skolene, slik som 
våre skolebibliotekarer.

Dersom en slik situasjon skulle opp-
stå i år, vil vi naturligvis bistå medlem-
mer som blir berørt av streik på sin 
arbeidsplass, uavhengig av om det er 
som konsekvens av at BF streiker eller 
om det er en konsekvens av at andre 
organisasjoner streiker.

Akkurat nå er det imidlertid mitt og 
alle andre sentrale forhandlere sitt 
utgangspunkt at vi skal komme i havn 
med en forhandlingsløsning. 

Frontfagsmodellen
Frontfagsoppgjøret danner et økono-

misk utgangspunkt for forhandlingene 
i andre sektorer. Det er bred enighet 
i Norge om å følge frontfagsmodellen, 
som, kort fortalt, tilsier at konkurran-
seutsatt industri forhandler først, og 
at den økonomiske rammen fra disse 
forhandlingene danner grunnlaget for 
forhandlingene i de andre avtaleområ-
dene. Det er derfor alltid knyttet stor 
spenning til resultatet av NHO-opp-
gjøret (frontfaget). I år kom frontfaget 
i havn med en ramme på 3,3 %. I de 
offentlige tariffområdene danner der-
med dette et økonomisk utgangspunkt 
for oss, og gir en pekepinn på hva vi 
kan forvente oss. Imidlertid er det slik 
at vi både i statlig og i kommunal sektor  

Det er bred enighet i Norge om å følge 
frontfagsmodellen, som, kort fortalt, tilsier at 
konkurranseutsatt industri forhandler først, og at 
den økonomiske rammen fra disse forhandlingene 
danner grunnlaget for forhandlingene i de andre 
avtaleområdene. ”

”
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Glimt fra forrige hovedoppgjør

TARIFFOPPGJØRET

har et lønnsetterslep i forhold til privat 
sektor, som vi mener må kompenseres. 
Tetting av lønnsetterslepet de ansatte 
i offentlig sektor har overfor ansatte i 
industrien er et viktig krav i både stat, 
KS og Oslo kommune. 

I hovedoppgjøret er hele tariffavtalen 
oppe til forhandling. De fleste av oss 
er naturlig nok mest opptatt av hva 
oppgjøret gir i kroner og øre. Men det 
er også en rekke andre bestemmelser 
i tariffavtalene som er viktige for at vi 
skal kunne beholde og videreutvikle et 
godt arbeidsliv.  

Arbeidstid, lønnsnivå 
og uønsket deltid

Arbeidstid og vern av normalarbeids-
dagen er sentrale krav i årets forhand-
linger. Dette går igjen i kravene både i 
stat, KS og Oslo kommune. 

Selve lønnssystemet er også oppe 
til diskusjon i et hovedoppgjør. I statlig 
sektor har regjeringen signalisert at 
den har forståelse for Akademikernes 
syn om nytt system, basert på lokal 
lønnsdannelse. Dette har YS Stats 
leder Pål N. Arnesen kategorisk avvist 
allerede rett etter kravsoverleveringen 
i begynnelsen av april. 

I kommunal sektor er uønsket deltid 
fortsatt et betydelig problem, og YS 
Kommune har levert flere krav som 
tar sikte på å bedre mulighetene for 
heltidsarbeid.

I Spekterområdet som blant annet 
rommer helseforetakene er det allerede 
avtalt et generelt årslønnstillegg på 
1463 på A-dels nivå. Forhandlingene 
for helseforetakene fortsetter etter at 
forhandlingene i stat og kommune er 
sluttført.

For BFs medlemmer innen tariffområ-
det Virke (HUK-området), vil forhandlin-
gene starte etter at stat, kommune og 
Spekter er ferdige. Bibliotekarer innen 
museer og private høgskoler hører inn 
under Virke.

I BF sitter vi ved forhandlingsbordet 
for å ivareta våre medlemmer i alle 
sektorer. I forhandlingene og - noe se-
nere - i mekling dersom det blir aktuelt. 
Følg med på www.bibforb.no for jevnlig 
oppdatering. 

Monica Deildok
Forbundsleder

 

Meglingsinnspurt krever stayerevne av  
forhandlerne. Her fra innspurten i statsopp-
gjøret natt til 24. mai 2012. Klokka er kvart 
på to om natta. BF-leder Monica Deildok ses 
nederst til høyre.

Klokka nærmer seg fire på natta til 24. mai 
2012, og BF-lederen må ringe de aktuelle 
tillitsvalgte og melde at meglinga ikke lyk-
kes. Det blir streik i offentlig sektor. 

Klokka er halv sju på kvelden 23. mai 
2012. BFs nestleder Margunn Haugland og  
forbundsleder Monica Deildok har fått seg 
en matbit og gjør seg klare til meglings-
innspurt.  

Tillitsvalgt Cecilie Bruun og Nina Fredrikke  
står streikevakt ved Drammensbiblioteket, 
ett av arbeidsstedene som var tatt ut i streik.  

Tillitsvalgt John David Didriksen og varatil-
litsvalgt Linda Johnsen i streik ved Universi- 
tetsbiblioteket i Stavanger.

Silje Grimseid (til venstre) og Sigrun Aas som 
streikevakter for BF på Lambertseter filial av 
Deichmanske bibliotek.

Alle foto: Erling Bergan
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BFs vedtekter slår fast at ordinært landsmøte skal avholdes 
hvert 3. år, og at sted og tidspunkt gjøres kjent med 
6 måneders varsel. Forbundsstyret melder med dette fra 
om at neste ordinære landsmøte avholdes:

Torsdag 13. og fredag 14. november 2014  
ved Gardermoen utenfor Oslo.

Landsmøtet består av delegater fra fylkeslagene, og disse 
skal være valgt på fylkeslagenes årsmøter i perioden 
1. januar 2014 - 15. mars 2014. Det er også på sin plass 
å minne om at vedtektene sier at saker som ønskes 
behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret 
senest 4 uker før landsmøtet. Det vil si at fristen for å 
levere saker til neste ordinære landsmøte er torsdag 
16. oktober 2014.

Bibliotekarforbundets 
landsmøte 2014

Forbundsstyret varsler at det kommende landsmøtet i Bibliotekarforbundet avholdes
13. - 14. november 2014. Her fra landsmøtet i 2011. (Foto: Erling Bergan)

VÅR EGEN ORGANISASJON
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LEDERROLLEN

Ønsker lyd og liv 
på biblioteket

MUSIKKBIBLIOTEK

Kombinasjonen av lyttekvelder, konsertserier, debatter og foredrag skal bygge opp 
under bruken av musikksamlingen ved norske folkebibliotek. – Vi kan ikke holde musikk-
biblioteket kunstig i live, sier avdelingsleder ved Bergen Offentlige Bibliotek Siren Steen.

I fjor høst skrev lederen i Norsk Mu-
sikkbibliotekforening en kronikk i Ballade 
der hun stilte seg spørsmålet: Stilner 
musikken i norske bibliotek?

Norske musikkbibliotek står overfor 
en vanskelig floke: Hvordan videreføre 
en musikksamling i formater som færre 
lånere etterspør? 

I Bergen forsøker musikkavdelingen å 
øke antallet arrangementer for å bøte på 
fallende utlånstall. Vårprogrammet gir en 
indikasjon på bredden musikkavdelingen 
forsøker å etterstrebe: Det arrangeres 
egne konsertserier, lyttekvelder, kurs, 
foredrag og diskusjoner om pop og 
politikk. 

- Det er ikke noe nytt at vi har kon-
serter, debatter eller arrangementer på 
biblioteket. Det er det viktig å få frem. 

”Vi vil ikke holde musikkbiblioteket kunstig i live bare ved 
hjelp av konserter. Det fungerer ikke sånn. Men folk lytter  
til musikk på andre måter enn før, og det er viktig for oss  
å få yngre publikummere inn hit.” 

Siren Steen, 
avdelingsleder for musikkavdelingen 

ved Bergen Off. Bibliotek siden 1992

Vi har for eksempel lenge hatt et samar-
beid med studenter fra Griegakademiet, 
og en hel masse barnearrangementer. 
Men det skjer i mye større grad nå enn 
tidligere. Og det som også er nytt, er 
at vi har plassert programmet så sterkt 

i samtiden, sier avdelingsleder Siren 
Steen. 

Utlånet faller
Siren Steen har vært avdelingsleder 

for musikkavdelingen i Bergen siden 
1992. I løpet av den samme drøye tju-
eårsperioden har bruken av samlingen 
endret seg kraftig: Avdelingslederen 
anslår for eksempel at CD-utlånet i 
avdelingen, som i 2004 var på rundt 
200.000, i dag ligger på ca. 50.000.

- Musikkavdelingen har vært en 
gullkalv-avdeling på biblioteket, både 
når det gjelder skryt og utlånstall. Men 
allerede i 2004 begynte vi å se at det 
fysiske utlånet falt. Utlånet har gått radig 
nedover siden, sier Steen. 

Forskjellen i lyttevaner har også ført til 
at utvalget i musikkavdelingen er bygget 
opp på andre måter.

- Vi har endret samlingen fra å ha et 
enormt utvalg av utenlandsk pop og 
rock til å komme mer inn på smalere 

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

- Musikkavdelingen har vært en gullkalv-
avdeling på biblioteket, både når det gjelder 
skryt og utlånstall, sier avdelingsleder Siren 
Steen ved Bergen Offentlige Bibliotek. (Foto: 
Buskerud fylkesbibliotek)

Fo
to

: S
ve

nn
ev

en
n



7   Bibliotekaren 5/2014

sjangre og lokal musikk. I tillegg har vi en 
voksende vinylsamling som har en liten 
utlånsvekst. Vi får inn mange platesam-
linger som vi går gjennom, sier Steen. 

– En tidsreise 
I folkebibliotek-sektoren er spørsmålet 

om hvordan man skal møte overgangen 
fra fysiske format til økt digitalisering 
et diskusjonsemne: Bør for eksempel 
noter og plater plasseres i bakgrunnen 
og de fysiske samlingene skjæres inn til 
beinet? Eller ligger bibliotekenes ansvar 
nettopp i å formidle det materialet som 
blir oversett, når vi tar i bruk digitale 
nyvinninger og velger nye formater?

Steen sammenligner arbeidet med 
musikksamlingen i Bergen med «å foreta 
en tidsreise». Hun ønsker i det lengste å 
beholde dette mangfoldet.

- Vi er et stort, gammelt bibliotek, fullt 
av allslags forskjellige formater utover 
boken. Ser vi på lyd, så har vi piano-
laruller, alle typer vinyl-plater, CD, DAT 

og diverse digitale informasjonsbærere 
som floppy-disker, disketter, diverse 
minnebrikker og nettet. Vi digitaliserer 
bøker og annet materiale som foto, kon-
sertprogram, plakater. Noe publiseres, 
annet kan ikke publiseres på grunn av 
opphavsrett, men vi beholder original-
formatene, spesielt til lokalt materiale. 
Vi overfører både noter og bøker til 
Nasjonalbibliotekets depotbibliotek, 

men jeg vil ikke hive alle gamle formater 
over bord.

Ny biblioteklov stiller nye krav
I den nye bibliotekloven, som gjelder fra 

1. januar i år, vektlegges folkebiblioteke-
nes rolle som møteplass og debattarena. 
Bibliotekloven stiller nye krav til større 
aktivitet – også for musikkavdelingene. 

Debattredaktør i Fett, musikkritiker 
og DJ Charlotte Myrbråten startet som 
prosjektleder for Bergen Leser på Bergen 
Offentlige Bibliotek i fjor vår. Lesefestival-
prosjektet er nå på fjerde året, men flere 
av seriene er av nyere dato: deriblant 
Huslyden, som ”fokuserer på forholdet 
mellom tekst, melodi og tradisjon”.

Myrbråten har inntrykk av at foredrag, 
konserter og debattarrangementer trekker 
yngre publikumsgrupper inn til musikkav-
delingen. Det er i første rekke de unge 
lånerne som bruker musikksamlingen 
minst i Bergen.

– Om man får folk til biblioteket på 

- Arrangement kan være med på å skape en 
samtale om samlingen, og musikken på biblio-
teket kan formidles på en ny måte, sier Charlotte 
Myrbråten, prosjektleder for Bergen Leser.  
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arrangement, så kommer de også for å 
bruke biblioteket til andre tjenester. Det 
var helt naturlig for meg å ville lage mu-
sikkarrangement. Arrangement kan være 
med på å skape en samtale om samlingen, 
og musikken på biblioteket kan formidles 
på en ny måte, sier hun. 

Myrbråten understreker at hele staben 
kan komme med forslag til arrangement – 
det er altså ikke slik at hun lager program-
met uavhengig av bibliotekarene. 

– Som programmerer vil jeg jobbe 
tett med musikkavdelingen, slik at ar-
rangementene også kan være med på 
å revitalisere hele rommet og aktiviteten 
der, sier hun. 

Lyd i biblioteket
Det finnes ingen fungerende innkjøps-

ordning for norske musikkbibliotek, etter 
at kulturminister Anniken Huitfeldt avviklet 
ordningen i 2011. Dermed står musikk-
avdelingen selv ansvarlig for hva som skal 
kjøpes inn. 

Ifølge Siren Steen er det den lokale 
musikken som er aller viktigst. 

- Vi behøver den lokale musikken. Derfor 
har vi samarbeid med både kulturskolen og 
Harmonien, Troldhaugen og samtidsmu-
sikk-miljøet. Det har vært viktig å knytte til 
seg det utøvende musikkmiljøet, sier Steen.

Men hun er tydelig på at avdelingen ikke 
bare kan basere seg på et fyldig program. 
Samlingen må være den elementære be-
standdelen.

- Vi vil ikke holde musikkbiblioteket 
kunstig i live bare ved hjelp av konserter. 
Det fungerer ikke sånn. Men folk lytter til 
musikk på andre måter enn før, og det er 
viktig for oss å få yngre publikummere inn 
hit, sier hun. 

Albumkvelder i Trondheim
Under Bibliotekmøtet i Trondheim i slut-

ten av mars, fortalte musikkbibliotekar ved 
Trondheim folkebibliotek og Morgenbladet-
anmelder Stian Stakset om prosjektet «Hør, 
hør», der avdelingen vier enkeltkvelder til 
ulike album. 

– Platene som spilles skal representere 
samlingen vår. Vi har utstillinger med 
relevant litteratur under lyttekveldene, og 
vi tilbyr utlån utenfor vanlig åpningstid, sa 
Stakset under foredraget.

Siden april i fjor har det vært avholdt sju 
slike arrangementer, med blant annet Maja 
Ratkje, Håkon Gebhardt og Michael Duch 
som gjester. HiFi-klubben i Trondheim 
bidrar med gratis utlån av lydutstyr. 

Stakset la vekt på at albumkveldene, der 
platene spilles av i sin helhet, fungerer som 
en motvekt til måten vi lytter til musikk på 
via strømmetjenestene – det han kaller 
«spillelisteveldet». 

– Det er myte at alt finnes på Spotify 
og Wimp. Faktum er at den nye, digitale 
musikkulturen fortsatt er i oppstartsfasen. 
Samtidig lyttes det overalt, når som helst 
og gjerne samtidig med andre gjøremål. 
Vi har ikke tålmodighet til å høre gjen-
nom hele plata. I tillegg er lydkvaliteten 
nedskalert på det meste av digital musikk, 
sa Stakset. 

Fakta om Bergen Off. 
Biblioteks musikkavdeling

•	 Avdelingen ligger i Hovedbi-
blioteket, som ble bygget i 1917. 
Bergen Offentlige Bibliotek er 
Norges nest største folkebibliotek 
etter Deichmanske i Oslo. Mu-
sikkavdelingen har åtte og en 
halv stilling.

•	 Har over 30 000 ulike titler på 
CD, i tillegg til flere tusen LP-
plater. 

•	 Tilbyr utlån av noter fra Norges 
største samling i folkebibliotek, 
samt innlån fra både fag- og fol-
kebibliotek andre steder i landet. 
Har noter for alle instrumenter 
og ensembler, innen alle sjangre, 
fra pop/rock til samtidsmusikk. 
Det var Edvard Griegs testa-
mentariske gave til Bergen Off. 
Bibliotek som inspirerte til å 
starte noteutlån. 

•	 Tilbyr også biografier, musikkte-
ori, lærebøker og musikkrelatert 
skjønnlitteratur, samt et femtitalls 
musikktidsskrifter. I tillegg kom-
mer en stor samling VHS/DVD-er.

•	 Avdelingen har også en lokal 
musikksamling som ikke er til 
utlån, men som kan lyttes til på 
biblioteket. 

 

LEDERROLLENMUSIKKBIBLIOTEK

– Det er myte at alt finnes på Spotify og Wimp. 
Faktum er at den nye, digitale musikkulturen 
fortsatt er i oppstartsfasen, siermusikkbi-
bliotekar ved Trondheim folkebibliotek og 
Morgenbladet-anmelder Stian Stakset. 
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Artikkelen er også publisert på 
musikknettavisen Ballade.no
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Nyhet! 
eBokBib er her i versjon 2,
den beste versjonen til nå.
Nye funksjoner i versjon 2 er blant annet:

• Samme lån kan nytes på flere enheter
• Dynamiske anbefalinger fra dine egne formidlingsbibliotekarer
• Meldinger gis direkte på enhet
• Digital nettformidling med lenker til titler i eBokBib
• For alle lån vises navnet til biblioteket som yter lånet
• Smaksprøver før utlån

Videreutviklingen av eBokBib fortsetter med uforminsket styrke. Lånernes og bibliotekenes ønsker og 
behov peker ut retningen for videreutviklingen. 
Er det noe du savner i eBokBib? Gi oss tilbakemeldinger, og vær med på å gjøre eBokBib enda bedre.

eBokBib er utviklet av Bibliotek-Systemer As. bibsyst.no — firmapost@bibsyst.no
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Professor for den 
daglige informasjon

PROFESSOR VED ABI

Katriina Byström er nå professor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
(ABI) i Oslo. Hun har doktorgrad fra Tampere i 1999 og ble ti år senere dosent og 
deretter professor ved Högskolan i Borås. Byström har en omfattende vitenskapelig 
produksjon, hun er tidsskriftredaktør og leder for nettverket European Workplace 
Information. Men Byström er også interessert i praktisk informasjonsformidling, 
hennes siste prosjekt er om ulykker i hestesport!

•	 Katriina Byström er professor ved ABI ved HiOA
•	 Tidligere professor ved Högskolan i Borås
•	 Leder nettverket European Workplace Information
•	 Hennes siste prosjekt er om ulykker i hestesport

Tekst: 
Øivind Frisvold
Førsteamanuensis
Institutt for arkiv-, bibliotek- 
og informasjonsfag (ABI) 
Høgskolen i Oslo og Akershus

- Betyr det at forskningen din også 
handler om arbeidslivets behov for 
kunnskapsinnhenting og problem-
løsning? 

- Ja, jeg forsøker å kartlegge hvordan 
informasjon brukes av og påvirker oss 
mennesker. Jeg er interessert i vekselspil-
let mellom kolleger og hvordan informa-
sjonsressursene både former og bedrer 
kunnskapsinnhenting og problemløsning. 
Videre er det viktig å finne ut hvordan 
det kan skapes en felles oppfatning av 
hva arbeidet går ut på og hvordan det 
påvirkes av normer og tradisjoner.

- Kan du gi noen eksempler?
- Innhenting av informasjon er jo en 

integrert del av arbeidsprosesser, men 
når oppgavene blir spesielle og kre-
vende, kan informasjonsbehovene bli 
dramatiske. Ett eksempel er hva som 
kreves når en organisasjon innfører helt 

ny teknologi. Det er spennende å se hva 
som er lett å gjennomføre og hva som 
skaper de store konfliktene. Men det er 
også slik at det er de store, komplekse 
arbeidsoppgavene som gir den beste 
læringen!

- Hvordan kan denne forskningen 
være til nytte og brukes i hverda-
gen?

Jeg tror at det viktigste for så vel sys-
temutviklere som for bibliotekarer er å 
forstå at informasjonen ikke er nøytral 
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Danske BF 
kutter i staben

Det er det danske BFs tidsskrift 
Perspektiv som melder dette. Som 
en konsekvens av planene om å 
inngå et administrativt samarbeid 
med en annen organisasjon for å få 
redusert de administrative omkost-
ningene, skal det fra august 2015 
skjæres i det administrative persona-
let. Det danske Bibliotekarforbundet 
regner med fra 2016 å kunne kjøpe 
alle sine administrative tjenester hos 
en administrativ samarbeidspartner. 
Dermed vil de oppnå stordriftsforde-
ler og en økonomisk besparelse som 
skal veie opp for dalende kontin-
gentinntekter. De mener med dette 
å kunne sikre at forbundet fortsatt 
kan opprettholde et høyt servicenivå 
overfor medlemmene.

På generalforsamlingen i 2012 
ble planene om et administrativt 
samarbeid presentert for generalfor-
samlingen av en samlet hovedbesty-
relse, som pekte på at det var viktig 
å bevare en sterk ivaretakelse av 
medlemmenes interesser og oppnå 
sterkere medlemstilbud, samtidig 
som man kunne tilby medlemmene 
en konkurransedyktig kontingent.

Derfor ble seks medarbeidere i 
administrasjonen nå i våres orientert 
om at de forventes oppsagt i august 
2015. Det samme gjelder tre øvrige 
stillinger, som for tiden dekkes av 
timeansatte og vikarer. 

– og at det ikke er noen objektiv og gitt 
relasjon mellom arbeidsoppgaver og 
informasjon. Nei, koblingen mellom en 
arbeidsoppgave og informasjonen har 
utviklet seg gjennom lang tid og at det 
er denne prosessen som veier tyngst 
i de enkelte arbeidsoppgavene som vi 
utfører. Grunnen til at vi legger så mye 
vekt på tall og ”fakta” har sammenheng 
med vår rasjonalistiske tradisjon. Det er 
ikke usannsynlig at følelser og ”mykere”, 
mer menneskelige faktorer kommer til 
å spille større rolle i fremtidig kunn-
skapshåndtering og problemløsning. 
Dette bildet kan kompliseres ytterligere 
hvis du legger til lokale vurderinger, 
normer og tradisjoner. Kunnskapen om 
forholdet mellom arbeidsoppgaver og 
informasjon er en forutsetning for å få 
system og tjenester til å virke. 

- Hvordan vil du forholde deg til 
praksisfeltet?

Det er en forutsetning at vi får til 
samarbeid med det praksisfeltet som vi 
utdanner for. Her står Oslo for samme 
orientering som jeg kjenner fra Borås. 
Utdanning og forskning har en tydelig 
relevans for praksisfeltet, som på sin 
side er det stedet vi må hente våre 

forskningsspørsmål fra. Men det er også 
viktig å understreke at den vitenskape-
lige kunnskapen må være selvstendig 
og at forskningen må skje på et fritt, 
kritisk og selvstendig grunnlag. Det er 
alle parter best tjent med.

- Du har hatt ansvar for mange 
praktiske prosjekter som ”Bättre 
sökverktyg” og ”Bättre webb”. Har 
du noen slike praktiske opplegg på 
gang nå?

- I mitt siste prosjekt har jeg beve-
get meg inn på et helt annet område, 
det heter ”Hobbyryttare och sociala 
medier”. Her ser jeg sammen med 
svenske kolleger på hvordan sosiale 
medier brukes for å bedre sikkerheten 
for ryttere og for håndtering av hester. 
Problemstillingen er viktig, bare i Sverige 
er det rundt en halv million utøvere. 
Det skjer mange, i blant alvorlige ulyk-
ker i denne sporten. Vi håper at dette 
prosjektet skal bidra til å gjøre sporten 
sikrere, og jeg synes det er spennende å 
kunne bruke min egen, nesten 40-årige 
erfaring som rytter! 

Katriina Byströms siste 
prosjekt heter ”Hobbyryt-
tare och sociala medier”. 
Her ser hun på hvordan 
sosiale medier brukes for 
å bedre sikkerheten for 
ryttere og for håndtering av 
hester. Problemstillingen er 
viktig, for det skjer mange, 
i blant alvorlige ulykker i 
denne sporten. Hun håper 
prosjektet skal bidra til å 
gjøre sporten sikrere, og 
synes det er spennende å 
bruke sin egen, nesten 40-
årige erfaring som rytter. 
(Foto: Colourbox)

Danske BFs planer om 
å inngå administrativt 
samarbeid for å redu-
sere sine administrative 
omkostninger får per-
sonalmessige konse-
kvenser.

PROFESSOR VED ABI
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Faglig påfyll for bibliotekfolk

FAGLIGE ARTIKLER PÅ NETT

•	 Ideen bak helsebiblioteket er så god at den bør kunne  
brukes av andre, skriver artikkelforfatterne, som 
hevder at Nasjonalbiblioteket nå har gjort det. 

•	 NB gir bibliotekfolk i Norge tilgang til faglige  
artikler om bibliotek- og informasjonsvitenskap. 

•	Det spenner bakover til SBs og RBTs publikasjoner.

Nasjonalbiblioteket inspirert av Helsebiblioteket.no:

tjenesten på denne måten: Formålet med 
Helsebiblioteket.no er å heve kvaliteten 
på helsetjenestene ved å tilby helse-
personell fri tilgang til nyttig og pålitelig 
kunnskap. Utjevning av store forskjeller i 

tilgang til slik fagkunnskap, økonomiske 
besparelser og bedre kvalitet ved å tilby 
god fagkunnskap er tre gode grunner for 
etableringen av Helsebiblioteket.no.

Det er lett å skjønne hvorfor Helseve-
senet er den første (og hittil eneste?) 
sektoren som har laget seg et system 
for å gjøre faglige og vitenskapelige 
ressurser tilgjengelige for alle som 
jobber på området. Helseinformasjon 
handler tross alt om liv eller død. Ideen 
bak helsebiblioteket er likevel så god at 
den bør kunne brukes av andre, om ikke 
til å bygge opp en helt ny tjeneste men 
i det miste gi fagfolk tilgang til faglig 
informasjon.

Tilgang til faglig påfyll
Nå har Nasjonalbiblioteket gjort det. 

Vi gir alle bibliotekfolk i Norge tilgang 
til faglige og vitenskapelige artikler om 
bibliotek- og informasjonsvitenskap. 
Bakgrunnen for at Nasjonalbiblioteket 
gjør dette er selvsagt ønsket om at 
norske bibliotekfolk skal ha tilgang til 
faglig påfyll. I utgangspunktet ønsket vi 
å gjøre egne skrifter og publikasjoner 
kjent og tilgjengelig. Nasjonalbiblioteket 

Tekst: 
Arne Gundersen og Svein Arne Tinnesand,
Nasjonalbiblioteket

Har du hørt om Helsebiblioteket.no? 
Nettbiblioteket der helsearbeidere fra 
hele landet har tilgang til oppdatert fag-
lig informasjon innenfor helsefaget. På 
Helsebibliotekets nettsted begrunnes 
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har ansvar for flere typer utgivelser. 
Siden i fjor har vi gitt ut den faglige 
skriftserien Bibliotheca Nova som 
skal publisere faglige artikler innenfor 
områder som er viktige og relevante 
for bibliotekutvikling, det kan være 
prosjektomtale, foredrag holdt på 
konferanser eller artikler innenfor 
aktuelle temaer skrevet av fagfolk. 
Bibliotheca Nova kommer ut med 4-5 
utgaver i året. Scandinavian Library 
Quarterly (SLQ) er et engelskspråk-
lig tidsskrift som presenterer utvi-
klingstrekk, tendenser og strategier i 
den skandinaviske biblioteksektoren. 
Tidsskriftet kommer ut fire ganger 
i året og er et samarbeidsprosjekt 
mellom de statlige bibliotekmyndig-
hetene i Danmark, Sverige, Finland 
og Norge. Hovedredaktøransvaret går 
på omgang, og for femårsperioden 
2012 – 2016 er det Sverige som har 
hovedredaktøransvaret. I tillegg gir 
vi ut NB21 som er informasjon om 
Nasjonalbibliotekets arbeidsområder 
i en journalistisk form. 

Som en del av publikasjonsover-
sikten vår legger vi også ut notater 
og andre dokumenter som har faglig 
interesse for et større publikum, enten 
det dreier seg om et kort notat om 
E-bøker i bibliotek eller bøker som 
vi har utgitt om bibliotekfaglige eller 
bibliotekhistoriske emner. 

Også bibliotekfaglige skrifter 
fra ABM-utvikling og tidligere

Etter at Kulturrådet la om sitt nett-
sted og mange av de gamle ABM-
skriftene forsvant fra nettet, har vi i 
Nasjonalbiblioteket også lagt ut de 
skriftene som ABM-utvikling pro-
duserte i sin tid. Ved å legge disse 
skriftene i NB-digital er disse blitt til-
gjengelige både til gjennomlesing, og 
som PDF-filer.  I NB-digital finnes også 
en rekke andre bibliotekfaglige skrifter 
fra tiden før ABM-utvikling, her er det 
mulig å finne både skrifter og rap-
porter utgitt av Statens bibliotektilsyn 
og Riksbibliotektjenesten. Vi har ikke 
systematisert disse på samme måten 
som vi har gjort med ABM-skriftene, 
men med et søk så vil du finne. 

Det er ikke bare egne skrifter og 
publikasjoner som nå er tilgjenge-
lig fra Nasjonalbibliotekets side. For 
våre brukere har vi også stilt ulike 
elektroniske ressurser til disposisjon. 

Disse ressursene er ment til bruk for 
forskere og andre som bruker NB i sitt 
forskningsarbeid, men er selvsagt til-
gjengelige for alle registrerte brukere, 
og bibliotekene er brukere av NB. Da 
kan man benytte seg av tjenesten som 
kalles hjemmepålogging.  Dette gjør 
at bibliotekfolk over hele landet gjen-
nom vår nettside har tilgang til faglige 
og vitenskapelige artikler om biblio-
tek- og informasjonsfag fra NBs elek-
troniske tjenester fra sin arbeidsplass. 
Så enten du vil holde seg oppdatert 
på hva våre hjemlige bibliotekforskere 
publiserer i ulike utenlandske tids-
skrift eller en vil ha det aller nyeste 
fra forskningsfronten internasjonalt er 
det mulig å finne via de elektroniske 
tjenestene til Nasjonalbiblioteket. I til-
legg har vi valgt å legge ut lenke til to 
av de skandinaviske tidsskriftene som 
publiserer faglige og vitenskapelige 
artikler selv disse ligger åpent ute på 
verdensveven. 

Finnes på nb.no
Nettsiden finner du på denne adres-

sen: http://www.nb.no/Bibliotekut-
vikling/Aktuelt/Publikasjoner eller gå 
inn på Nasjonalbibliotekets nettsted 
www.nb.no klikk deg inn på fanen der 
det står ”Bibliotekutvikling”.  Ytterst til 
høyre på denne siden finner du rubrik-
ken ”aktuelt” og som et av punktene 
der finnes inngangen til ”publikasjo-
ner”.  Benytt gjerne anledningen til å 
bli kjent med alt det andre spennende 
som finnes på NBs nettsted.

Å holde seg faglig oppdatert på 
bibliotekfeltet er ikke avgjørende når 
det gjelder liv eller død, faglig påfyll 
kan likevel føre til å heve kvaliteten 
på bibliotekene og til utjevning av 
forskjeller i tilgang til slik fagkunnskap. 
Det er i alle fall vårt ønske. 

www.nb.no/
Bibliotekutvikling/
Aktuelt/
Publikasjoner

FAGLIGE ARTIKLER PÅ NETT



Bibliotekaren 5/2014 14   

Flere vil bli lærere, ingeniører, 
sykepleiere - og bibliotekarer
Søkningen til lærerutdanning øker. Det samme gjør søkningen til realfag og ingeniør-
utdanningene. For bibliotekarutdanningene er det oppgang i Oslo og noe nedgang i 
Tromsø og Agder. Det viser tall fra Samordna opptak.

Totalt søker nesten 120.000 høyere 
utdanning i år. Det er om lag 2 800 flere 
enn i fjor, og er en økning på 2,4 prosent.

– Jeg er fornøyd med at det fortsatt er god 
søkning til høyere utdanning, og spesielt 
fornøyd med at den positive utviklingen til 
lærere, teknologi og realfag fortsetter, sier 
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Realfag og teknologi
Totalt øker søkningen til teknologisk fag 

i år med 5,4 prosent sammenliknet med 
tilsvarende tall i 2013. Til studier innen 
realfag er det en økning på ca 12 prosent. 

- Det er over flere år satset systematisk på 
realfag og teknologi. Det er fortsatt et stort 
behov for ingeniører og andre med real-
fagskompetanse i samfunnet.  Jeg er derfor 
veldig glad for at så mange unge søker seg 
til slik utdanning, sier kunnskapsministeren.

Lærerutdanninger
Søkningen til barnehagelærerutdannin-

gen økte med 5,3 prosent fra i fjor til i år. 
Det viser tall fra Samordna opptak. Også for 
grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn 
er det en økning fra i fjor. Økningen er på 
2,5 prosent.

–Det er gledelig at flere ønsker å utdanne 
seg til barnehagelærere og grunnskolelæ-
rere. Det er et stort behov for flere dyktige 
barnehagelærere og lærere, sier kunn-
skapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Antall søkere med barnehagelærerutdan-
ning som sitt førstevalg har økt med 5,6 
prosent siden oppstarten for kampanjene 
(2011-2014). Antall søkere med en av 
lærerutdanningene som sitt førstevalg har 
økt med 61,4 prosent siden i 2008. Veksten 

Søkertall til høyere utdanning:

Tekst & foto: 
Erling Bergan
Redaktør

har vært størst for den femårige integrerte 
masterutdanningen (lektorutdanningen), 
med 15,9 prosent fra i fjor. Av alle utdan-
ningene med 1.000 studieplasser eller mer, 
er dette den største prosentvise økningen 
fra året før.

Helsefagutdanninger
Årets søkertall viser at det er god søk-

ning til helsefagutdanningene. Tallene viser 
en økning på ca 6,6 prosent sammenliknet 
med i fjor. Til sykepleierutdanningen er det 
eksempelvis registrert 10 518 førstevalgs-
søkere til 4 452 utlyste studieplasser. Det er 
en økning i søkning på omlag 10,8 prosent 
sammenliknet med i fjor.

Bibliotekarutdanninga i Oslo
Den største bibliotekarutdanninga er 

bachelorstudiet i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Til de 120 studieplassene er det 
584 søkere totalt, hvorav 164 primærsø-
kere – altså de som har dette studiet som 
sitt førstevalg. Til de 10 studieplassene på 
årsstudiet er det 89 primærsøkere, av 361 
søkere totalt. Sammenlignet med i fjor er 
dette en økning på over 10 % for bachel-
orstudiet og mer enn 50 % for årsstudiet. 
Instituttleder Liv Gjestrum ved ABI har da 
grunn til å være fornøyd: - Økningen i antall 
søkere på bachelorstudiet er jo innenfor 

normalvariasjonen, men på årsstudiet er 
den overraskende høy, sier hun.

Selv om tallene er gledelige for ABI 
sammenlignet med i fjor, er det flere per-
spektiver på disse tallene. Om vi går seks 
år bakover i tid, slik det blir gjort med læ-
rerutdanningene, ser vi at bachelorstudiet 
i bibliotek og informasjonsvitenskap hadde 
flere førstevalgssøkere i 2008 enn i 2014. 
Til gjengjeld var søkningen til årsstudiet 
den gang en brøkdel av hva den er nå. Om 
dette er naturlig normalvariasjon eller om vi 
ser en trend, er vanskelig å si. En økning i 
søkning til årsstudiet gjennom flere år, er i 
hvert fall grunn til å merke seg. 

Bibliotekutdanningene 
i Tromsø og Agder

Studiet i medie- og dokumentasjonsviten-
skap ved Universitetet i Tromsø har i år 42 
førstevalgssøkere til 40 studieplasser. Det 
er ganske likt med fjorårets tall. Men sam-
menlignet med to år tilbake, ligger søkertal-
lene til dokvit på et jevnt høyere nivå nå. 

For bachelorstudiet i skolebibliotekkunn-
skap ved Universitetet i Agder er det 25 
førstevalgssøkere til 15 studieplasser. Dette 
er en nedgang fra fjorårets 32 førstevalgs-
søkere til 20 studieplasser. Med bare noen 
år på baken, er det for tidlig å si hvilke 
trender som kan gjøre seg gjeldende for 
dette studiet. 

SAMORDNA OPPTAK
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Tekst: 
Instituttleder Liv Gjestrum
Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag (ABI)
Høgskolen i Oslo og Akershus

Gode søkertall på ABI 
for studieåret 2014-15
Den dagen Samordna opptak legger ut søkertallene for neste studieår, er en uhyre spen-
nende dag for alle som arbeider med høyere utdanning. I år skjedde det 25. april.

For institutt ABI er det gode tall. Til bac-
helorstudiet i bibliotek- og informasjons-
vitenskap er det 164 primærsøkere (dvs 
studenter som har dette studiet som sitt 
førstevalg) til 120 plasser, og 584 søkere 
totalt. Det er en økning på 10,8 % fra i 
fjor. Til årsstudiet i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap er det 89 primærsøkere 
(og 361 søkere totalt) til 10 studieplasser. 
Det er en økning på hele 50,8 %.

Oppgang for bachelor- og årsstudiet
Økningen i antall søkere på bachelor-

studiet er jo innenfor normalvariasjonen, 
men på årsstudiet er den overraskende 
høy. Studentgruppen her kan grovt sett 
inndeles i to. De som er nysgjerrige 
på bibliotekstudiet, men litt usikre på 
om de vil ta en full bachelorgrad. Og 
de som har tatt andre studier, primært 
ved universitetet, og som ønsker en mer 
profesjonsrettet utdanning. Den siste 
gruppen har vært sterkt økende de se-
nere år. Flesteparten av årsstudentene 
søker innpass på bachelorstudiet.

Opp og ned for arkivstudiet
Studiet i arkiv og dokumentbehandling 

er relativt nyetablert. Det startet som 

et årsstudium høsten 2003, og fra og 
med 2010 tilbyr vi også bachelorgrad. 
Dette er populære studier. I år er det 
78 primærsøkere til 32 plasser på bac-
helorstudiet, og 441 søkere totalt. Det 
er en økning på 20 % fra i fjor. 114 har 
årsstudiet som sitt førstevalg, og det er 
415 søkere totalt. Det er en liten nedgang 
fra i fjor (5 %), men det er fortsatt 9,5 
søkere pr plass til 12 plasser. 

Masterstudiet med 
nye opptakskrav

Masterstudiene har også god søk-
ning. Her er det 53 primærsøkere 
til 25 studieplasser. Nytt i år er at 
vi ikke lenger krever bachelorgrad i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap 
eller tilsvarende for å bli tatt opp. Kra-
vet nå er bachelorgrad med minimum 
80 studiepoeng på ett av de tre em-
neområdene mastergraden omfatter: 
Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, 
Informasjon og samfunn og Litteratur- 
og kulturformidling. 

Til det erfaringsbaserte masterstu-
diet i Bibliotek, styring og ledelse er 
det 17 primærsøkere til 10 studie-
plasser. 

Økningen i antall søkere på bachelorstudiet 
er jo innenfor normalvariasjonen, men på årsstu-
diet er den overraskende høy. ”
”

Samordna opptak har offentliggjort søkertallene for neste studieår, - For ABI er det gode tall, sier 
instituttleder Liv Gjestrum. Det er 10 % økning til bachelorstudiet og hele 50 % økning til årsstu-
diet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. (Foto: Erling Bergan)

BIBLIOTEKARUTDANNING
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SPØRSMÅL:
For oss som jobber i bibliotek, så er 

det et tilbakevendende problem med 
arbeidstid og stengetid dager før helge- 
og helligdager. Kortere arbeidsdager og 
eventuell forskyvning av arbeidstiden. 
Hva er reglene for dette?

SVAR:
Arbeidsdager som er kortere enn full 

arbeidsdag, for eksempel julaften, nytt-
årsaften, onsdag før skjærtorsdag eller 
pinseaften, skal inngå i arbeidsplanen 
for hele året. De som har senvakt på 
slike dager skal ikke jobbe tidligvakt, 
men kun jobbe de timene som utgjør 
ordinær arbeidstid for senvakt. Om man 
må begynne tidligere, så skal man ha 
50 % tillegg for timer som faller utenom 
ordinær arbeidstid. Dette får vi mange 
spørsmål om, så vi regner med at 
mange gjør dette feil.

Dersom biblioteket holdes stengt en 
lørdag hvor man ordinært skulle vært på 
jobb, så gis det fri uten trekk i lønn til de 
som skulle hatt vakt. Dersom man inn-
går særavtaler, så kan man ikke avtale 
noe som strider mot hovedtariffavtalen.

Arbeidstid før helge- og helligdager

BF-sekretariatet svarer

Lovene gjelder for alle, men hovedta-
riffavtalene kan ha bedre bestemmelser 
enn loven.

Arbeidsmiljøloven:
”§ 10-10.Søndagsarbeid
(1) Det skal være arbeidsfri fra kl. 

1800 dagen før en søn- eller helgedag 
og til kl. 2200 dagen før neste virke-
dag. Jul-, påske- og pinseaften skal det 
være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 
dagen før neste virkedag. Arbeid innen-
for disse tidsrom regnes som søn- og 
helgedagsarbeid.”

Lov om 1 og 17 mai 
som høgtidsdager:

”§ 2. Dagen før 1 og dagen før 17 
mai skal i forhold til gjeldende lovgiv-
ning reknes som vanlig virkedag, ikke 
som dag før søndag, om den ikke faller 
på en lørdag, på dagen før Kristi Him-
melfartsdag eller på en søndag eller 
annen helgedag.” 

Oslo kommune:, Dok 25:
§ 8.1.1 Ordinær arbeidstid på dager 

før helgedager, samt på dager mellom 

jul og nyttår er 6 timer.
Arbeid på jul- og nyttårsaften slutter 

kl 12.00. 

Hovedtariffavtalen for KS-sektoren:
§4.6 Arbeidstakere med ordinær 

dagarbeidstid slutter arbeidet, uten 
trekk i lønn, kl. 12.00 onsdag før 
skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårs-
aften. Ovennevnte arbeidstakere med 
tjeneste på lørdag gis fri påskeaften 
uten trekk i lønn.

Hovedtariffavtalen i Staten:
§ 16 (2)
I den utstrekning tjenstlige forhold 

tillater det, skal arbeidstakeren få fri 
fra kl. 12.00 følgende dager: onsdag 
før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nytt-
årsaften. Dersom dette ikke lar seg 
gjøre av hensyn til tjenesten, utbetales 
arbeidstakeren timelønn tillagt 100 %.

Med vennlig hilsen 
Kari S. Lifjell

Rådgiver i BF 
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Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

Enighet i innledende forhandlinger 
mellom YS og Spekter 
7. april ble det enighet mellom YS Spekter og arbeidsgivermotparten Spekter i de innle-
dende forhandlingene på dette tariffområdet. – Vi har fulgt opp resultatet fra frontfaget i 
industrien, sier leder i YS-Spekter Ingerid Bjercke.

Når dette skrives er årets tariffoppgjør i et slags svart 
hull når det gjelder informasjon. Partene i de ulike opp-
gjørene forhandler, og sier fint lite utad. Det gjelder både 
stat, kommune (KS) og Oslo kommune. Og for så vidt også 
Spekter, der BFs bibliotekarer i helseforetakene får sine 
lønns- og arbeidsvilkår forhandlet. Men for Spekter foregår 
forhandlingene i flere omganger. Og første omgang ble altså 
avsluttet 7. april. 

Innledende enighet
Etter disse innledende forhandlinger ble det enighet om et 

generelt årslønnstillegg på kr. 1.463,- før de virksomhetsvise 
forhandlingene igangsettes. - Dette er i tråd med resultatet 
i konkurranseutsatt sektor, sier Ingerid Bjercke.

YS er også blitt enig med Spekter om sterkere forpliktelser 
hva gjelder etter- og videreutdanning for ufaglærte samt 
tilrettelegging av språkopplæring for arbeidsinnvandrere, 
sier Bjercke. – Det er også enighet om at YS Spekter og 
Spekter i fellesskap å utarbeide en veileder for hvordan 
virksomhetene kan jobbe med å bedre kjønnsbalansen i 
arbeidstakergruppen.

B-delsforhandlinger på virksomhetsnivå i Spekter-området 
skal være igangsatt innen onsdag 30. april. Forhandlings-
fristen på disse forhandlingene er satt til fredag 9. mai kl 
15:00 for teatrene, Norges Bank, Avinor, NRK, NSB og 
Posten, samt tirsdag 13. mai kl 15:00 for område 9. Når 
disse forhandlingene er sluttført møtes de sentrale partene 
Spekter og YS Spekter til avsluttende forhandlinger, fører 
disse ikke fram vil forhandlingene gå til mekling. 

Endelig resultat etter stat og kommune
I Helseforetakene vil forhandlingene foregå etter at re-

sultatet fra forhandlingene i stat og kommune er sluttført. 
Dermed må Bibliotekarforbundets medlemmer i Spekter 
smøre seg med tålmodighet. Det endelige resultatet for dem 
er altså ikke klart, selv om administrerende direktør i Spekter 
Anne-Kari Bratten og leder i YS-Spekter Ingerid Bjercke tok 
hverandre i hånda etter forhandlingene 7. april. 

Underveis i et tariffoppgjør....

TARIFFOPPGJØRET

22 08 34 00 - www.bibits.no

bibliotekvi

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter (til venstre) og leder i 
YS-Spekter Ingerid Bjercke ble enige i de innledende forhandlingene for da 
ansatte som får sine lønns- og arbeidsforhold regulert innen tariffområdet 
Spekter. (Foto: Martin Müller)



Bibliotekaren 5/2014 18   

OPPHAVSRETT

Bibliotek 
& juss

Hvor langt strekker opphavsretten seg 
når beskyttet materiale blir gjenstand for 
en spottende etterlikning eller ett komisk 
vrengebilde?

Opphavsmannen kan ikke motsette seg 
at andre benytter hans åndsverk på en 
slik måte at nye og selvstendige åndsverk 
oppstår. I tillegg vil det for parodier og 
travestier som bevisst bygger og spiller 
på andre verk, også kunne være tale om 
”fri utnyttelse”. Den rettslige vurderingen 
er likevel ganske komplisert.

Spørsmålet ble vurdert av svensk Høy-
esterett i 2005. Saken gjaldt utnyttelsen 
av Gunilla Bergströms Alfons Åberg. 
Alfons betyr hallik på dansk, det gjorde 
man et poeng ut av i et radioprogram. 
Ved kryssklipping fra (gangster-)filmen 
”Pusher” ble Alfons fremstilt som en aktiv 
deltaker i narkotikahandel og ofte innblan-
det i slåsskamper grunnet narkotikagjeld. 
Flertallet, tre av fem dommere, kom til 
at innslaget var en travesti og dermed 
også et selvstendig verk. Retten ser ut 
til å bygge på et prinsipp om at parodier 
og travestier, på grunn av hensikten med 
kunstformen, skal anses som selvstendige 
verk. I den konkrete vurderingen la retten 
blant annet vekt på at poenget var å frem-
kalle en komisk og overraskende effekt. 
Videre trekker retten frem at virkingene 
av at innslaget er å anse som et selv-
stendig verk medfører at hverken Gunilla 
Bergströms litterære eller kunstneriske 
anseelse eller egenart ble krenket. At 
store deler av opphavsrettslig beskyttet 
materiale ble gjengitt ord for ord ble heller 
ikke gitt noen utslagsgivende betydning.

Norsk rett ser ut til å bygge på samme 
prinsipp som svensk Høyesterett. Selv 
om parodier og travestier ofte gjengir 
vesentlige deler av originalverket, er ikke 
hensikten å tilegne seg opphavsman-
nens skapende innstas og slå mynt på 
den. Parodien eller travestien bør altså 
ikke konkurrere med opphavsmannens 
økonomiske interesser. 

Problemet med denne tilnærmingen er 
at begrepene parodi og travesti ikke har 
noe fast innhold og at det ikke alltid er lett 

å si hva som her er en utilbørlig utnyttelse 
av opphavsmannens verk. Antakelig er det 
enklere å vurdere parodiens eller travesti-
ens rettslige stilling på bakgrunn av en 
konkret vurdering av om vi står overfor et 
selvstendig verk eller en bearbeidelse. De 
selvstendige verkene kan karakteriseres 
ved at endringene og forvrengningene 
står i fokus, ikke opplevelsen av likheten 
med originalverket. Det vil med andre ord 
ha betydning om parodien eller travestien 
egentlig er en kommersiell utnyttelse av 
originalverket, eller om hovedfokuset er 
den komiske forvrengingen av verket.

Problemstillingen er aktuell ved for 
eksempel skolerevyer. Her vil ofte sar-
kastiske og humoristiske endringene stå 
i fokus, og i så fall kan vi gå ut fra at vi 
har med selvstendige verk å gjøre. Fore-
stillinger som bygger videre på vernede 
verk, og som ikke tar sikte på å være 
parodier eller travestier, vil også måtte 
vurderes enten som selvstendige verk 
eller bearbeidelser. Slike verk omtales 
gjerne som variasjonsverk. Hvis arbeidet 
er en bearbeidelse må forestillingen kla-
reres med rettighetshaver. Der hensikten 
er kritikk, harselas, satire e.l. vil det gjerne 
være lettere å karakterisere arbeidet som 
et selvstendig verk enn der fremføringen 
først og fremst smaker av kommersiell 
utnyttelse av originalverket.  

•	Opphavsmannen kan ikke motsette seg at andre bruker 
åndsverk slik at nye og selvstendige åndsverk oppstår.

•	 Parodier og travestier som bevisst bygger på andre 
verk, kan også regnes som ”fri utnyttelse”. 

•	Den rettslige vurderingen er likevel ganske komplisert.

Tekst:
Cyrille Nolin
Juridisk rådgiver
Nasjonalbiblioteket

Parodier og travestiers 
stilling i opphavsretten
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Norsk barnebokinstitutt startar opp eit nettbasert deltidsstudium retta mot bibliotektilsette, 
lærarar, kritikarar og andre som arbeider med formidling. Studiet skal kunne kombinerast med 
jobb, og har som mål å styrke kunnskapen om ny barne- og ungdomslitteratur, med særskild 
vekt på ny, visuell og digital litteratur. Opptak er basert på allmenn studiekompetanse og 
skjer etter individuell vurdering av søknad. 

Studiestart 20. august.

Søknadsfrist 1. juni

http://nettundervisning.barnebokinstituttet.no/

Nettstudium i samtids-
litteratur for barn og unge

Nasjonalbiblioteket lyser ut tilskots-
ordning for nettbaserte leksikon
I statsbudsjettet for 2014 har regjeringa løyvd 5 millionar kroner til ei tilskotsordning 
for nettbaserte leksikon. Kulturdepartementet har fastsett retningsliner for ordninga. 
Nasjonalbiblioteket skal forvalte ordninga og midlane er no utlyste.

- Regjeringa vil bidra til at publikum får gratis tilgang til fleire kunn-
skapskjelder av høg kvalitet på nettet, seier kulturminister Thorhild 
Widvey.

Formålet med tilskotsordninga er å styrkje tilbodet av gratis lek-
sikon som grunnlag for kunnskapsutviklinga og meiningsdanninga i 
samfunnet. Støtteordninga skal bidra til formidling av norskspråkleg, 
oppdatert og kvalitetssikra kunnskap på digitale IKT-plattformer.

Tilskotsordninga vil leggje til rette for fleire formidlingskanalar for 
fagfolk og bidra til å oppretthalde norsk som eit levande fagspråk. Det 
er også viktig å leggje til rette for at publikum kan lese faglitteratur på 
norsk på Internett og at fagfolk kan skrive og formidle stoff på norsk.

Ein premiss for ordninga er at nettleksikon som skal kunne få tilskot 
må ha signerte artiklar. Signert innhald er viktig for kvalitetssikring 
og kjeldekritikk. 

Sjå sjølve utlysinga: 
https://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Utlysning-av-tilskudd-til-nettbaserte-leksikon

LEKSIKA PÅ NETT



Bibliotekaren 5/2014 20   

Wikipedianeren
Lars Jynge Alvik er for tiden huswikipedianer i Nasjonalbiblioteket. Målet er å dele 
nasjonens hukommelse med enda flere. 

WIKIPEDIA

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.

Tekst:  
Elin Tinholt
Foto: Ketil Born

Det var i 2001 at Wikipedia ble opprettet. Den norske versjonen 
kom i 2002. Ved utgangen av 2003 hadde norske Wikipedia 
rundt 800 ulike artikler. I skrivende stund inneholder den norske 
utgaven av nettleksikonet 415 000 artikler på bokmål og 257 
000 artikler på nynorsk.  Lars Jynge Alvik hører til dem som har 
vært med fra oppstarten.  Siden 2003 har han brukt utallige 
timer på å skrive artikler, rette opp feil og bekjempe vandalisme.

– Vi er flere som jobber kontinuerlig med å vedlikeholde 
nett-leksikonet. Reklame eller radikale politiske ytringer blir for 
eksempel raskt fjernet.  Det er forresten flere bibliotekarer blant 
de aktive wikipedianerne, forteller han.

– Wikipedia er en fantastisk kanal for deling av kunnskap, sier 
Lars.  – Og nettleksikonet blir stadig mer oppdatert. I begyn-
nelsen var det slik at alt man skrev var en forbedring. Om det for 
eksempel i en artikkel stod at Gambia var et land i Vest-Afrika, 
ville det være en klar forbedring om man la til at hovedstaden i 
landet het Banjul. I dag er nivået betraktelig hevet.

Alle kan legge ut saker på Wikipedia, både professorer og 
skoleelever. I tradisjonelle leksikonverk er det forfatteren som 
borger for kvaliteten, på Wikipedia er det referansene som fortel-
ler noe om tyngden.

Lars er i et engasjement ved Nasjonalbiblioteket for å tenne en 
gnist hos de ansatte når det gjelder å skrive saker for Wikipedia. 
Han kommer fra Riksantikvaren hvor han hadde tilsvarende funk-
sjon. Norske kulturinstitusjoner har endret sitt syn på Wikipedia, 
sier han. 

– Fra å være skeptiske, har man nå innsett at dette er en viktig 
kanal for formidling.  Nasjonalbiblioteket er et skattekammer. Her 
er det uendelig mye å skrive om, alt fra 1500-tallets kartverk til 
Nasjonalbibliotekets omfattende samling av norsk black metal. 



21   Bibliotekaren 5/2014

Navn:     Stine Bye Aarnes
Arbeidssted:  Bærum bibliotek, hovedbiblioteket
Fartstid som tillitsvalgt: 14 år

Jaså, du er tillitsvalgt?

- Hvordan ble du tillitsvalgt?
- Jeg ble valgt inn som vara våren 2000, 

men etter omtrent to måneder sluttet hoved-
tillitsvalgt og jeg måtte ta over vervet etter 
henne. Jeg ble da hovedtillitsvalgt for både 
bibliotekarene i Bærum bibliotek og skolebi-
bliotekarene i grunnskolen i Bærum.

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

- Jeg var uten erfaring på dette området, 
så det var med blandede følelser jeg overtok 
rollen som tillitsvalgt. Men heldigvis kunne 
jeg støtte meg på tidligere tillitsvalgte som 
informerte meg om hva det gikk ut på og 
etter hvert synes jeg det ble både lærerikt 
og interessant.  

 - Hvilke tema er medlemmene på din 
arbeidsplass opptatt av? 

- Medlemmene er nok mest opptatt av lønn 
og arbeidsforhold. Det er viktig at lønnen er 
sånn omtrent lik mellom dem en sammen-
ligner seg med på egen arbeidsplass. Når 
det gjelder arbeidsforhold er det arbeidstid, 
åpningstider og godt arbeidsmiljø som en-
gasjerer. I tillegg har de siste årenes trusler 
om å legge ned skolebibliotekarstillinger i 
grunnskolen engasjert oss alle. Bibliotekmel-
dingen 2014-18 i Bærum kommune er også 
fortsatt på agendaen.   

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

- Å bli kjent i egen organisasjon og få 
være med på medbestemmelsesmøter, 
ha innflytelse på avgjørelser og å oppleve 
at mine meninger har blitt hørt, har vært 
meget tilfredsstillende.   Jeg har erfart at 
det er viktig både å gi og ta, være fleksibel 
og samarbeidsvillig, slik at alt blir til det 
beste for medlemmene våre. Jeg har satt 
meg inn i lover og regelverk, blitt kjent med 
kommunal politikk og kommunal forvalt-
ning. Som tillitsvalgt har jeg vært med på 
å ansette mange dyktige bibliotekarer samt 
to biblioteksjefer. Dette har gjort meg til en 
bedre menneskekjenner. 

 - Hvordan har du opplevd å delta i 
lokale lønnsforhandlinger?

- Den første gangen var det veldig skrem-
mende. Forhandlingene foregikk i formann-
skapssalen med alle forbundene i AF pluss 
politikere til stede, og vi måtte snakke i 
mikrofon når vi la fram våre krav. Da politi-
kernes deltagelse tok slutt og vi etter hvert 
kom med i YS, fikk BF forhandle alene noe 
som ble en stor fordel. Forhandlingskurset i 
BF førte til at jeg ble tryggere på meg selv 
og det ble morsomt å forhandle. Vi har fått 
ros fra arbeidsgiver for at vi er så ryddige 
og godt organiserte.  

 - Har du hatt bruk for fylkeslaget eller 
BFs sekretariat?

VÅR EGEN ORGANISASJON

- Ja, jeg har hatt bruk for BFs sekretariat til 
personal, nedbemanning og ansettelsessa-
ker. Den vanskeligste saken var da Bærum 
bibliotek måtte spare flere millioner og råd-
mannen ville erstatte ansatte med frivillige. 
Da gjorde BFs sekretariat en kjempejobb og 
vi fikk avverget dette forslaget. 

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

- Jeg anbefaler alle å delta på BFs kurs 
og sette seg inn i lover og regler. Ta kontakt 
med tidligere tillitsvalgte og gjerne med til-
litsvalgte i nabokommunene. Vær saklig og 
ryddig i lønnsforhandlingene. 
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- Vi bygger ut for barn og unge. Og vi skaper nye møteplasser, sier biblioteksjef Christina 
Persson. I det nye stadsbiblioteket i Gøteborg har barne- og ungdomsavdelingene fått dob-
blet arealet sitt. Bygget rommer også nye scener for arrangement, mange flere leseplasser 
og 3000 nybygde kvadratmeter å lese, lytte, prate og møtes på. 

Stadsbibliotek er betegnelsen som 
brukes på Gøteborgs folkebibliotek, til-
svarende Stockholms stadsbibliotek og 
Malmö stadsbibliotek. 23. april ble det nye 
stadsbiblioteket i Gøteborg innviet, etter å 
ha vært stengt i to år for om- og utbyg-
ging. Göteborgs stadsbibliotek er den i 
særklasse mest besøkte kulturinstitusjon 
i byen med over en million besøk per år. 

Aldri tidligere har et stadsbibliotek på 
denne størrelsen i Sverige holdt stengt i 

flere år. Og innbyggerne i Gøteborg har 
fulgt renoveringen med stor interesse. I 
løpet av disse to årene har huset blitt ut-
videt med til sammen 3700 kvadratmeter, 
en økning av hovedbibliotekets totale areal 
med 30 prosent. Deler av den gamle tegl-
fasaden er erstattet med en glassfasade. 
Innvendig er huset totalrenovert og endret 
for å gi plass til flere mennesker.

- Vi har utvidet med både rolige og ak-
tive områder. Nå har vi en ny trappescene, 

en stor kafé og store avdelinger for barn og 
ungdom. Men vi har også flere stille lese-
plasser ved våre nye glassvegger, mange 
flere grupperom og adskilte stilleområder, 
forteller biblioteksjef Christina Persson.

Storsatsing på barn og unge
Den nye barneavdelinga for 0-12 år er 

en av de absolutt største satsingene i det 
nye biblioteket. Avdelingens areal er mer 
enn fordoblet og setter sitt preg på første 

Det nye stadsbiblioteket i Gøteborg 
satser på barn og unge

•	 Gøteborgs folkebibliotek har vært stengt i to år  
for å modernisere og bygge ut.

•	 Den nye barneavdelinga er en av de store 
satsingene i det nye biblioteket.

•	 Antall arrangement øker fra ca 400 til 800 per år.

STORBYBIBLIOTEK
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etasje med leken utforming og innredning 
med tribuner, tekstiler og bokhyller. 

Mens stadsbiblioteket var stengt, holdt 
de åpent ”Miini”, et midlertidig bibliotek 
for de aller minste barna. Det lånte loka-
ler i Røhsska museet, et kjent museum 
for kunsthåndverk og design. ”Miini” har 
fungert som en labmiljø der personalet har 
kunnet teste og utvikle ulike idéer.  Denne 
avdelingen fortsetter også i sitt nye hus, 
med et gulv for å gå på sokkelesten, leker, 

myke møbler og en pedagogikk der lek og 
lesing går hånd i hånd.

Mer plass for de unge
Ungdom er en prioritert målgruppe for 

stadsbiblioteket. I det gamle huset ble det 
allerede i 2009 startet et eksperiment-
verksted med ungdomsavdelingen ”Dy-
namo”, for aldersgruppen 13-25 år. Der 
kunne ungdom i større grad enn tidligere 
bli involvert i virksomheten. Tanken var å 
gjøre noe spesielt for ungdom, å tilby et 
sted der de kunne oppdage og gjøre seg 
sine egne erfaringer. Her skulle de selv 
virkeliggjøre idéer og få hjelp til å gjen-
nomføre noe de har drømt om å gjøre. 
Eksperimentet gikk bra, men avdelingen 
var underdimensjonert. I det nya huset 
er ”Dynamo” dobbelt så stor og oppdelt 
i to avdelinger, nå er det plass til både 
engasjert dataspilling, debatter, lesing, 
skolearbeid og prat.

Nye plasser til arrangement
Med nye scener og oppdatert tek-

nikk er det nå helt andre muligheter 

for programvirksomhet. Antall arran-
gement skal økes opp fra ca 400 til 
800 per år.

- Vi har bygget ut for å få plass. Og 
for å tilpasse oss en ny tid. Før gikk 
man til biblioteket for å låne bøker. I 
dag er det også et sted for inspirasjon 
og uventede opplevelser, sier Christina 
Persson. 

Til venstre Peter Lindes statue av Gøteborg-
forfatter Karin Boye utenfor byens stadsbiblio-
tek. Til høyre biblioteksjef Christina Persson. 

STORBYBIBLIOTEK
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Ferie: Skill mellom jobb 
og fritid

FERIE

Jobb og fritid flyter i økende grad over i hverandre, ifølge en undersøkelse. Men du er ikke 
pliktig å svare på telefoner eller e-poster i ferien din. 

I en serie artikler tar Bibliotekaren for seg ferie. Fjerde tema 
ut er de flytende overgangene mellom jobb og fritid.

•	 Mange føler seg presset til å svare på jobb- 
relaterte eposter i ferien.

•	 En psykologiprofessor bekymrer seg over at jobb  
og fritid flyter over i hverandre.

•	 Arbeidsmiljøloven forbyr deg ikke å svare på jobb- 
relatert epost, men dette er opp til den enkelte.

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider i BF

Mange føler seg presset til å svare på 
jobbrelaterte eposter i ferien. En under-
søkelse gjort av Norstat i 2010, viste at 
halvparten av oss leser e-post fra jobben 
i ferien. 

23 prosent sa at de leser e-post fra 
jobben flere ganger i løpet av ferien, 
mens 24 prosent svarte at de sjekker 
innboksen «noen ganger».

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
viser at 80 prosent av oss brukte internett 
en gjennomsnittsdag i 2011. I 2005 var 
andelen 55 prosent. Mest aktive er de 
i alderen 20-24 år, der 92 prosent er 
innom nettet daglig.

Psykologiprofessor: 
– Jobb og fritid flyter sammen

Professor i psykologi ved NTNU, Ingunn 
Hagen, som har fordypning i media og 

kommunikasjon, uttalte i fjor sommer 
bekymring over at flere og flere besvarer 
jobbhenvendelser også i ferien. 

Hensikten med ferie er å kunne gjøre 
de lystbetonte tingene, og tenke mindre 
på hva man bør og må. Når vi hele tiden 
er online, blir det imidlertid vanskeligere 
å hente seg inn igjen.

Den økte mediebruken kan gjøre oss 
slitne, utbrente, utmattede og fører ofte 
til søvnløshet, mener Hagen. 

– Mange har alltid med seg en mobil, 
en Ipad eller en bærbar pc og mange har 
den samme e-postkontoen for jobb og 
privatliv. Sånn flyter jobb og fritid over 
i hverandre, uten skiller, sa Hagen til 
Adresseavisen. 

Arbeidsmiljøloven: 
Ingen plikt til å svare

Med mindre det er gjort en avtale 
på forhånd eller vilkårene i ferielovens 
paragraf 6 er oppfylt, kan ikke arbeidsgi-
veren tvinge deg til å svare på e-poster 
i ferien. 

I paragraf 6 i arbeidsmiljølovens ferie-
lov heter det at «tiden for ferieperiode 
som arbeidstaker har mottatt underret-
ning om, kan endres av arbeidsgiver hvis 
det er nødvendig på grunn av uforutsette 
hendinger». 

Det heter også at «slik endring kan 
bare foretas når avvikling av den fast-
satte ferien på grunn av uforutsette 
hendinger vil skape vesentlige drifts-
problemer, og det ikke kan skaffes 
stedfortreder».

Arbeidsgiver skal før ferien diskutere 
en eventuell endring med arbeidstaker 
og «arbeidstaker kan kreve erstatning for 
dokumenterte merutgifter som følger av 
en omlegging av ferien».

Det finnes ingen paragraf i arbeids-
miljøloven som forbyr deg å svare på 
jobbrelatert e-post, men det er altså 
opp til den enkelte om de ønsker å 
svare. 
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E-bøker lanseres flere og flere steder i 
landet, vi har en endret formålsparagraf 
som legger et meget stort ansvar på oss, 
og dette er bare et par ting som skjer og 
har skjedd i vår arena de siste årene. Vi 
har jo også fått inn dataspill i samlingen 
vår, og det er ikke vanskelig å få med 
seg at mange ikke helt skjønner at spill 
er kultur på lik linje med bøker, film og 
musikk. Ting skjer, og de skjer fort. Hen-
ger vi med?

Jeg skulle gjerne hoppet opp på skrive-
bordet mitt, slått meg på brystet og ropt 
ut ”Selvfølgelig!”, men jeg føler ikke helt 
at jeg kan gjøre det enda. Mennesker er 
vanedyr, og endringer er ikke alltid det vi 
setter mest pris på. En setning jeg hørte 
da jeg var i Trondheim på bibliotekmøtet 
var: ”Alt for mange tror at å være biblio-
tekar betyr at vi sitter i et hjørne og koser 
på boka.” Og det var ikke bare lånerne 
det gjaldt.

Selv om jeg mangler statistikk så tror 
jeg at de fleste bibliotekarer jobber på 
folkebibliotek, og der jobber de færreste 
med KoG (spesielt K-delen), likevel er 
det KoG-fagene som regnes som kjernen 
i vårt yrke. Stemmer det lenger? Jeg sier 
ikke at vi ikke trenger det, jeg sier heller 
ikke at de ikke er viktige, for det er viktig 
å ha en viss basiskunnskap selv om man 
ikke jobber med den delen til vanlig. Og 
i fagbibliotek ser jeg for meg, siden jeg 
aldri har jobbet i et selv, at det virkelig er 
kjernen. Men er ikke formidling det som 

Henger vi med?

nå er den nye kjernen? Eller i hvert fall 
en mye, mye større del av kjernen enn 
tidligere. Likevel var ikke fokuset på for-
midling det største da jeg gikk på skolen. 
Greit nok, nå er det jo noen år siden jeg 
gikk ut, men jeg har ikke fått inntrykk av at 
ting har endret seg på studentene vi har 
hatt innom oss. Hvordan vil studiet vårt 
forberede våre fremtidige praktikanter på 
en hverdag hvor biblioteket ”skal være en 
arena for offentlig samtale og debatt”? 

Ikke kan eller bør, men skal. Mange av oss 
som jobber nå må lære dette underveis, 
jeg håper de som kommer etter vil være 
bedre forberedt. 

Jeg nevnte tidligere at det fortsatt finnes 
de som ikke har forståelse for at dataspill 
nå har funnet veien inn i våre samlinger. 
For et par år siden ble jeg meget positivt 
overrasket da jeg oppdaget at bibliotek 
og informasjonsvitenskap-linjen tilbød et 
studium om dataspill i bibliotekene. Det 
ga studiepoeng og greier, ble tatt på alvor 
virket det som. Ønsket var stort om å få 
ta det, men av forskjellige grunner var det 
ikke mulig. Ja ja, tenkte jeg, jeg skal kaste 
meg på det neste gang. Problemet var at 
det ikke ble noen neste gang. Her er igjen 
det som for meg vitner om en manglende 
forståelse for at forskjellige medier krever 
forskjellige formidlingsteknikker. Og at det 
er forskjeller er helt sikkert. 

Hoppende og sprettende som vanlig, 
men mitt hovedpoeng er at nå skjer det 
store endringer for oss. Noe jeg muligens 
har nevnt en gang, eller tre, tidligere. Vi 
bør være glade for å få lov til å være med 
på den utviklingen som skjer nå, for den 
er spennende! Jeg er faktisk veldig glad i 
å ”sitte i et hjørne og kose på boka”, men 
det er ikke der ting skjer. Vi er ikke len-
ger et yrke som passer for ”de som liker 
å lese”, det må mer til. Og jeg er veldig 
spent på å se om de som blir utdannet de 
neste årene kommer med den ballasten 
de trenger. 

En konsekvens av å skrive denne spalten er at jeg følger mer med enn jeg kanskje ellers 
ville gjort. Jeg leser alle fagbladene, følger forskjellige bibliotekarer og bibliotek på sosiale 
medier, snakker med kollegaer og så videre. I det siste har jeg sittet igjen med en følelse 
av at vi sliter litt med å finne hvor vi skal, og om vi klarer å henge med.

TING SKJER, OG DE SKJER FORT

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

Her er jobben for deg som vil arbeide med bibliotek-
utvikling i eit mangfaldig og utfordrande fylke – med 36 
kommunar og 25 vidaregåande skolar! 

Fylkesbiblioteket ligg sentralt plassert i vakre Ålesund, og er 
ein regional utviklingsaktør og eit kompetansesenter på 
bibliotekområdet. Fylkesbiblioteket har ansvar for fylket si 
drift av Bokbåten Epos – ei unik teneste der bokbåtteamet 
«går til sjøs» 2 gongar pr. år.

Det er ledig ei 2-årig prosjektstilling i 100 %, med mogleg-
heit for fast tilsetting. Personen vi søker vil delta i fylkes-
biblioteket sitt aktive arbeid for å utvikle biblioteka, inngå 
i bokbåtteamet og elles bli involvert i det internasjonale 
bibliotekprosjektet «Reading Spaces». Les meir om fylkes-
biblioteket og bokbåten her: www.mr.fylkesbibl.no

Fullstendig utlysingstekst og elektronisk 
søknadsskjema: www.mrfylke.no/jobb 
Søknadsfrist: 19.05.2014

FRAMTID?
VIL DU VERE MED Å FORME BIBLIOTEKA SI

Møre og Romsdal fylkesbibliotek søker bibliotekrådgivar frå 1. september 2014 

JOBB OG UTVIKLING
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Bibliotekaren som var så flink at 
hun mistet jobben

En gang på 1980-tallet begynte hun på 
bibliotekhøgskolen i Oslo, Dælenenggata. 
Her var det mye snakk om kunnskapsor-
ganisering og automatisering. I praksispe-
riodene skrev hun ut stensiler og kopierte 
opp kort til katalogen, samt toppet kortene. 
Datamaskiner var nytt og spennende og 
hun fikk prøvd seg litt på Pascalprogram-
mering. Hullkortsortering med strikkepin-
ner stod også på programmet. Alt dette 
hadde som mål at bibliotekrutiner skulle 
automatiseres, slik at bibliotekaren skulle 
få tid til brukerveiledning, videreutdanning 
og egenutvikling. Utopia var et yrke der 
bibliotekaren brukte et minimum av tid på 
rutinearbeid og kunne konsentrere seg mer 
om låneren og kvalitetssikre samlingen. 

Med internettutvikling, elektroniske ka-
taloger og søkemotorer av alle mulige slag 
så kom målet stadig nærmere. 

Men en dag fikk hun et brev om at hun 
var overtallig og måtte slutte i løpet av et 
år. Budsjettene var stramme, selvbetjente 
bibliotek var innført flere steder. Det var jo 
nå hun virkelig skulle ha fått tid til personlig 
veiledning av lånerne og gitt service som 
man bare kunne drømme om i det forrige 
århundre. 

Fortvilet gikk hun innover i biblioteket 
og gjemte seg mellom hyllene. Hun stod 
akkurat foran alle bøkene med tips om 
søketeknikk, samt skriving av bachelor- 
og masteroppgaver og liknende. Da hun 
sjekket forfatterne, så hun at ingen av 
bøkene var skrevet av bibliotekarer. Nå 

Tekst: 
Knut Hverven
Spesialbibliotekar 
Lovisenberg diakonale høgskole
Skrevet ”med solen i ögonen” 
- og et glimt i øyet

SELVUTSLETTENDE DYKTIGHET

som automatiseringen og internettutvik-
lingen med tilrettelagt søking i all verdens 
databaser var kommet så langt, var det 
andre yrkesgrupper som overtok tidligere 
bibliotekrelaterte oppgaver. Dessuten var 
elever og studenter så godt opplært i 
søke- og presentasjonsteknikk, slik at de 
stort sett var selvgående. Men biblioteka-
rene som hadde vært en viktig drivkraft i 
denne utviklingen fikk ikke nyte fruktene 
av sitt møysommelige kunnskapsorgani-

seringsarbeid. 
”Dette er blodig urettferdig!” ropte hun 

med tårer i øynene. Fra universet kom 
imidlertid det svaret som alltid kommer: 
”Slik har det alltid vært, og slik vil det 
alltid forbli.” 
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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
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     jorunn.johansen@loppa.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
Sindre Hovland Søreide
Fjaler bibliotek
Telefon:   48 26 25 61
Epost:     sindrehsoereide@gmail.com

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest
Telefon:    41 93 16 04 
E-post:     kasper.vejen@statped.no

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
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  41 85 46 59
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.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

”– Jeg tror at jubileer, med tilhørende 
arrangementer, utstillinger og debatter 
kan bli en større del av folkebibliote-
kenes fremtid. Fremover vil vi kanskje 
få diskusjoner mellom de som ønsker 
et tradisjonelt fokus på bevaring og 
bokhistorie mot dem som ønsker en 
mest mulig dagsfersk samling. Her kan 
aktuelle jubileer fungere som møtepunkt 
mellom disse utgangspunktene.”

Spesialbibliotekar Terje Haugs-
gjerd ved Deichmanske bibliotek 
til NRK.no 27. april 2014. Selv om 
folk kan bli mettet av jubileer, tilbyr 
denne type markeringer felles inn-
ganger i et flytende kildeunivers, 
utdyper han.

I dette nummeret av Bibliotekaren 
presenterer Nasjonalbiblioteket sin net-
tjeneste med faglige og vitenskapelige 
artikler om bibliotek- og informasjonsvi-
tenskap. De er inspirert av Helsebiblio-
teket.no og deres målsetting om å heve 
kvaliteten på tjenestene ved å tilby fagfolk 
i sektoren fri tilgang til nyttig og pålitelig 
kunnskap.

Nasjonalbiblioteket har gjennom flere 
år blitt kritisert for ikke å satse på og 
utvikle ansvaret de har for nasjonens 
bibliotekutvikling, den delen av Nasjo-
nalbibliotekets portefølje som de fikk da 
ABM-utvikling ble nedlagt. Kritikken er 
fremdeles levende, og Nasjonalbiblioteket 
har mye endringsarbeid foran seg om kri-
tikken skal stilne. Med det de presenterer 
i artikkelen ”Faglig påfyll for bibliotekfolk” 
viser de en liten porsjon retning og vilje, 
selv om det er smått. Og det er kanskje 
heller ikke helt på høyde med tidens kom-
munikasjonsform.

Husker du ”NB! Blogg”? I februar 2011 
startet nasjonalbibliotekaren denne blog-
gen med følgende velkomstord: 

”Lurer du på noe? Eller vil du dele 
meninger med oss? Nasjonalbiblioteket 
bruker flere ulike kanaler og arenaer for 
å informere om sin virksomhet. Denne 
bloggen vil gi mulighet til dialog direkte 
med oss. Her vil du finne opplysninger 
om prosjekter, nyheter fra biblioteket og 
informasjon om planer og arbeid. Spesielt 
gjelder det utviklingen av en nasjonal 
bibliotekpolitikk.  Vi inviterer med dette 
til en dialog med alle som er opptatt av 
bibliotekutvikling.”

Det ble ikke akkurat slik. Det ble ingen 
vellykket ”dialog direkte med oss”. Start-
punktene definerte NB. Innlegg og spørs-
mål ble stående ubesvart. Og debatter 

Faglig viten underveis
som naturlig startet på andre arenaer, 
med utfordringer til NB, ble forsøkt dratt 
over til NB! Blogg. Resultatet ble et forum 
uten kredibilitet, uten levende og løpende 
innhold og derfor uten interesse. Vi ser 
det nå, når nest siste artikkel ble skrevet 
i oktober i fjor, og den siste i mars i år. 

Nå kommer altså faglige artikler på NBs 
nettsider. En liste med lenker, til pdf-er og 
Bokhylla-dokumenter. Ordnet i følgende 
grupper: Tidsskrifter, Utvalgte publikasjo-
ner, rapporter og artikler, Internasjonale 
artikler, ABM-skrifter og Statistikk. 

Her er svært spennende stoff. Ta for 
eksempel siste nummer av Bibliotheca 
Nova om ”Informasjonskompetanse og 
kildebruk i fagbibliotek”, med blant annet 
en presentasjon av nettstedet ”Søk & 
Skriv”. Men her er det også pinligheter, 
som lenken til boka ”Det leservennlige 
biblioteket”, utgitt av Nasjonalbiblioteket 
selv, men som ikke foreligger digitalt. 

Som faglig arena for bibliotekfolks 
kunnskapsutvikling, kan dette kanskje 
karakteriseres som et Bibliotek 1.0. Og 
det begynner å bli noen år siden vi startet 
2.0-diskusjonen. 

Deling og dialog. Det er viktige ingredi-
enser i vår tids kommunikasjon. Nå deler 
NB de ferdigskrevne artiklene. Hva gjør 
de med dialogen? 
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