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Mot et mindre 
trygt arbeidsliv

- Forsiktige oppmykninger til- 
passet at folk lever forskjellige  
liv og har behov for ulike løs- 
ninger, sier Robert Eriksson.
- Nyutdannete må tilbys noe 
annet enn usikkerhet og  
midlertidig arbeid, sier BF-
leder Margunn Haugland.

  4

Superleseombud i Finnmark

Line Olsen fra Øksfjord i Loppa kom-
mune, ble i september kåret til Superle-
seombud i Finnmark av foreningen Leser 
søker bok og Finnmark fylkesbibliotek. 
Jorunn Johansen forteller om Lines 
arbeid og levendegjør leseombuds- 
ordningen for oss.

 16

Standal-perspektivet på ledelse

- Kongen er død! Leve Kongen! Sier vi når 
en konge dør og en ny tar over. I disse 
setningene ligger en opplevelse av at vel 
er noe borte, men vi har en kontinuitet og 
noe nytt som begynner. Vi både sørger og 
hyller! Sånn er det med bibliotekene også. 
Noe må bort for at noe nytt skal begynne.

 20
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Lederen har ordet
Forsvar arbeidsmiljøloven

BF starter året med å planlegge politisk 
streik. LO, Unio og YS har besluttet å gå 
til politisk streik 28. januar kl 14-16 som 
protest mot de foreslåtte endringene 
i arbeidsmiljøloven. Det er noe vi ikke 
gjør ofte. Men nå er det nødvendig for å 
forsvare opparbeidde rettigheter i arbeids-
miljøloven. 

Regjeringen kommer med flere forslag 
som får en nesten samlet fagbevegelse til 
å reagere, fordi vi frykter:  

•	Økt bruk av midlertidige stillinger
•	Lengre arbeidsøkter og mer pålagt  

overtid
•	Hyppigere søndagsarbeid 

Regjeringen argumenterer for at vi tren-
ger større fleksibilitet og frihet.

Jeg mener at endringene gir oss et ar-
beidsliv der flere ansatte ikke vet om de har 
en jobb å gå til neste måned. Når nyutdan-
nete bibliotekarer skal ut i jobb for første 
gang må de tilbys noe annet enn usikkerhet 
og midlertidig arbeid. Uten fast jobb er det 
vanskelig å få boliglån. Uten fast jobb er 
man mer tilbakeholden med å si i fra om 
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 
Jeg mener det er viktig å beholde dagens 
ordning der arbeidsgiver må ansette fast 

når arbeidet er av fast karakter.
Jeg oppfordrer alle BF-ere til å delta på 

markeringene i januar og si ifra at hvis 
lovforslagene blir vedtatt, vil det kunne 
svekke arbeidstakernes innflytelse over 
sin egen arbeidssituasjon, gi en tøffere 
arbeidshverdag og bidra til å skyve flere 
ut av arbeidslivet. 

Dette nummeret av Bibliotekaren gir 
deg et større innblikk i hva endringene i 
arbeidsmiljøloven vil si.

Det store bildet
Pusling er en av mine favorittsysler i 

ferier, og i jula spesielt. Først pusles kan-
tene sammen, deretter blir del for del av 
selve bildet puslet. Mer og mer av bildet 
kommer til syne, plutselig har du et ferdig 
bilde. Det gir en egen ro å pusle bit for bit. 
Du prøver å få overblikket. Brikke for brikke 
prøver du først her og så der, og så har du 
plutselig hele bildet.

Som ny forbundsleder prøver jeg nå å 
få overblikket over BFs organisasjon og 
oppgaver. Jeg kjenner sakene vi jobber 
med, men rollen er ny for meg. Bit for bit 
skal jeg fremover legge et BF-puslespill.

Arbeidet med lønn, tariff og arbeidsfor-
hold er kantene i mitt BF-puslespill. Dette 
er de absolutt viktigste oppgavene for 
Bibliotekarforbundet. 

Bistand og rådgivning i arbeidslivs-
spørsmål er den ene delen av BF-bildet. 
Vi prøver nå å gjøre mer av BFs kunnskap 
på dette området lettere tilgjengelig. Det 
gjør vi ved at vi legger ut gode og lett til-
gjengelige svar på ofte stilte spørsmål på 
nett. Dette skal ikke erstatte skreddersydd 
og personlig bistand når det trengs, men 
kombineres med dette slik at medlemmer 
og tillitsvalgte lettere kan løse små og store 
spørsmål selv.

En annen del av bildet er det enkelte 
medlem, tillitsvalgte og fylkeslagene. 

Endringer i arbeidsmiljøloven må vi 
regne med gir ekstra trykk på BFs tillits-
valgte og sentrale apparat, i alle sektorer. 
Men arbeidsåret 2015 vil nok bringe 
med seg flere endringer. Universitets- og 
høgskolesektoren står overfor struk-
turendringer som har konsekvenser for 
mange av våre medlemmer. Det samme 
gjelder for folkebibliotekenes møte med 
kommunereformen.

I året som kommer skal vi styrke BFs 
tjenester overfor de ulike aktørene i or-
ganisasjonen.  Vi skal ikke bli innadvendt, 
men tvert i mot gjøre det lettere å fylle de 
ulike rollene som BF består av. Til våren 
kjører vi i gang med flere kurs enn noen 
gang før, for å gi dere best mulig opplæring 
i å være gode BF-ere og BF-tillitsvalgte. 
Kursene våre er både en arena for faglig 
påfyll og en sosial møteplass. De er blant 
BFs viktigste tilbud til medlemmene våre, 
og vi er i gang med å planlegge flere kurs. 
Innspill og ideer til mulige kurs tar vi veldig 
gjerne i mot.  

Bit for bit bygger vi BF, for å få et flott 
og sterkt bilde!

Godt nytt år!

Margunn Haugland
Forbundsleder

 I året som kommer skal vi styrke BFs tjenester  
 overfor de ulike aktørene i organisasjonen. 
 Vi skal ikke bli innadvendt, men gjøre det 
 lettere å fylle de ulike rollene BF består av.

”
”
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Mot et mindre trygt arbeidsliv
•	 Forsiktige oppmykninger tilpasset det faktum at folk lever forskjellige liv og har behov for 

ulike løsninger, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
•	 Regjeringen er i ferd med å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning, svarer YS-leder 

Jorunn Berland.
•	 Når nyutdannete bibliotekarer skal ut i jobb for første gang må de tilbys noe annet enn 

usikkerhet og midlertidig arbeid, sier BF-leder Margunn Haugland.
•	 Flere midlertidige ansettelser, mer helgearbeid og mindre innflytelse på arbeidstiden, det er 

den nakne sannheten om regjeringens forslag, sier BFs forhandlingsleder Monica Deildok.

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

•	 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kom i  
desember med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

•	 Moderne, fleksibelt og tilpasset dagens arbeidsliv  
sa han om endringsforslagene.

•	 En samlet fagbevegelse reagerte med massiv motstand. 

Med overskriftene ”Fra trygd til trygg 
jobb” og ”Større fleksibilitet i arbeidsli-
vet” presenterte arbeids- og sosialmi-
nister Robert Eriksson i desember sine 
forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 
– Vi trenger en arbeidsmiljølov som 
er mer moderne og tilpasset dagens 
arbeidsliv. Derfor foreslår regjeringen 
flere endringer som gir økt fleksibilitet og 

arbeidstakere økt innflytelse over egen 
arbeidshverdag, sa Eriksson.

Forslagene møtte massiv motstand fra 
en samlet fagbevegelse og opposisjonen 
på Stortinget. Og det er særlig forslaget 
om å åpne for midlertidig ansettelse i 
inntil ett år som vekker harme. 

- Ønsker vi virkelig et arbeidsliv der 
flere ansatte ikke vet om de kan gå på 
jobb neste måned? spør YS-leder Jorunn 
Berland, og fortsetter: - Å være midler-
tidig ansatt gir permanent usikkerhet. 
Regjeringens forslag vil føre til at vi får 
et B-lag i arbeidslivet. Arbeidstakerne 

vil gå fra den ene midlertidige stillingen 
til den neste. 

Robert Eriksson argumenterer med at 
en midlertidig jobb er et springbrett ut i 
arbeidslivet. YS-lederen mener dette er 
fullstendig feilslått politikk. - Springbret-
tet Eriksson snakker så varmt om, vil 
bare være starten på en utrygg hverdag, 
mener Berland.

Også Bibliotekarforbundets leder 
Margunn Haugland reagerer på forsla-
gene til endringer i arbeidsmiljøloven. 

– Endringene gir oss et arbeidsliv der 
flere ansatte ikke vet om de kan gå på 
jobb neste måned. Når nyutdannete bi-
bliotekarer skal ut i jobb for første gang 
må de tilbys noe annet enn usikkerhet og 
midlertidig arbeid. Uten fast jobb er det 
vanskelig å få boliglån. Uten fast jobb er 
man mer tilbakeholden med å si i fra om 
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 
Vi mener det er viktig å beholde dagens 
ordning der arbeidsgiver må ansette 
fast når arbeidet er av fast karakter, sier 
BF-lederen.

Vi mener det er viktig å beholde dagens 
       ordning der arbeidsgiver må ansette fast 
       når arbeidet er av fast karakter.

”
”

BF-leder Margunn Haugland
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ARBEIDSMILJØLOVEN

 

YS-leder Jorunn Berland mener Robert 
Eriksson med sine forslag utfordrer det 
velfungerende trepartssamarbeidet i 
norsk arbeidsliv. 

- Dette er nok et eksempel på at det 
regjeringen tidligere har sagt settes til 
side. Regjeringen har tidligere uttalt at 
trepartssamarbeidet er av stor verdi. YS 
oppfordrer nå Stortinget på det sterkeste 
til å behandle forslaget grundig. På sikt 
kan dagens forslag skape et helt nytt 
arbeidsliv. Den langsiktige virkningen 
er at midlertidige og ikke faste stillinger 
blir normalen, sier Berland.

Regjeringens forslag
Hva er det så regjeringen egentlig 

foreslår? Her er en punktvis oppstilling 
over forslagene:

•	Mer bruk av lønnstilskudd. En ny, 
varig ordning for dem med varig og 
vesentlig nedsatt arbeidsevne. Kom-
pensasjonsnivået heves fra 60 til 75 
pst. av lønnskostnadene.

•	Nye tilretteleggingsordninger. Ar-
beidsgiver får dekket utgif ter for 
arbeidssøkere som trenger tilrette-
legging. 

•	Forenkle de arbeidsrettede tiltakene 
ved å halvere antall sentrale ordninger 
fra 14 til 7.

•	Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmot-
takere. Personer med tungtveiende 
grunner vil være unntatt.

•	Generell adgang til midlertidig an-
settelse i inntil tolv måneder - med 
begrensninger. Regjeringen foreslår 
blant annet karantene ved avslut-
ning av ansettelsen og kvote for hvor 
mange som kan ansettes midlertidig.

•	Å utforme velferdsytelser slik at de 
understøtter arbeid og aktivitet.

•	Utvide adgangen til å avtale gjennom-
snittsberegning av arbeidstid, fra 9 til 
10 timer ved individuell avtale, og fra 
10 til 12,5 timer ved lokal avtale. 

•	Utvide Arbeidstilsynets adgang til å 
gi dispensasjon til alternative arbeids-
tidsordninger.

•	Utvide grensene for overtid, men den 
totale rammen øker ikke. Pålagt grense 
for overtid økes fra 10 til 12 timer per 
uke og fra 25 til 30 timer per måned. 
Overtid i lokal avtale fra 15 til 20 timer 
per uke og fra 40 til 50 timer per 
måned. Overtid Arbeidstilsynet kan 
gi dispensasjon til økes fra 20 til 25 
timer per uke.

•	Ny øvre grense for samlet arbeidstid 
ved lokal avtale - ikke over 69 timer 
per uke.

•	Arbeidstaker kan avtale å arbeide 
i gjennomsnitt annenhver søndag, 
men slik at ukehvilen skal falle på 
en søndag eller helgedag minst hver 
sjette uke.

•	Heve arbeidsmiljølovens 70-årsgrense 
til 72 år. Partssammensatt arbeids-
gruppe skal vurdere tilpasninger i 
arbeidslivet med sikte på å kunne heve 
aldersgrensen til 75 år.

•	Lavere bedriftsintern aldersgrense enn 
70 år skal kun være tillatt hvis det er 
nødvendig av hensyn til helse og/eller 

– Vi trenger en arbeidsmiljølov som er mer moderne og tilpasset dagens arbeidsliv. Derfor foreslår regjeringen flere endringer som gir økt fleksibilitet 
og arbeidstakere økt innflytelse over egen arbeidshverdag, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da han la fram endringsforslagene i desem-
ber. Nå mobiliserer en samlet fagbevegelse mot forslagene. (Foto: Øyvinn Myge)



Bibliotekaren  1/20156   

sikkerhet.
•	Heve strafferammene i arbeidsmiljølo-

ven fra tre måneder til inntil ett år, og 
fra to til inntil tre år ved straffeskjer-
pende omstendigheter. Innføre feng-
selsstraff i inntil ett år, og tre år ved 
grove brudd på allmenngjøringsloven.

•	Oppheve fagforeningenes adgang til 
å reise selvstendig søksmål om ulov-
lig innleie. 

Rammer også BFs medlemmer
Forslagene får konsekvenser for 

hele arbeidslivet, bibliotekarer in-
kludert. De enkelte forslagene vil 
riktignok treffe yrkesgrupper og tariff-
områder med ulik tyngde. Men både 
adgangen til midlertidig ansettelse i 
ett år og de nye arbeidstidsordningene 
rammer bredt. 

Derfor er det en samlet arbeids-
takerside som varsler kamp mot de 
foreslåtte endringene i arbeidsmiljølo-
ven. YS, Unio og LO er sammen om å 
varsle politisk streik 28. januar, mot det 
de oppfatter som brede og dramatiske 
anslag mot arbeidsmiljøloven. 

Bibliotekarforbundets medlemmer vil 
merke de foreslåtte endringene i ar-
beidsmiljøloven, på lik linje med andre 
yrkesgrupper. Vi har snakket med BFs 
forhandlingsleder Monica Deildok om hva 
de foreslåtte endringene innebærer.

Midlertidig tilsetting
I dag sier arbeidsmiljøloven at ar-

beidstakere som hovedregel skal an-
settes fast, med unntak kun for arbeid 
som atskiller seg fra det som ordinært 
utføres i virksomheten (for eksempel 
tidsavgrenset prosjektarbeid), vikariater, 
praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak. 
Regjeringen foreslår nå at arbeidsgiver 
gis en generell adgang til å ansette ar-
beidstakere midlertidig i 1 år. 

- Dette er en omfattende endring. En 
konsekvens kan bli at alle stillinger lyses 
ut midlertidig. Fra regjeringen markeds-
føres dette som et tiltak for å få flere 
inn på arbeidsmarkedet. For meg er det 
uklart hvordan en kraftig utvidet adgang 

til midlertidig tilsetting vil føre til større 
arbeidskraftbehov i virksomhetene, enn 
si større lønnsevne i bedrifter, kommu-
ner, universitet, høgskoler eller andre 
virksomheter. Dagens regelverk gir gode 
muligheter til å ansette midlertidig når 
det er behov for det, sier Deildok, og 
legger til: 

- Men regelverket oppstiller også et 
vern for å hindre at arbeidstakere blir 
utsatt for den belastningen det er å være 
midlertidig ansatt over lang tid.  Snarere 
enn å åpne dørene for den delen av be-
folkningen som har vanskeligheter med 
å komme seg inn på arbeidsmarkedet, 
vil den økte adgangen til midlertidige 
tilsettinger ramme dem som allerede er 
i arbeid. De vil måtte forholde seg til et 
arbeidsmarked som endrer karakter, fra 
et arbeidsliv hovedsakelig bestående av 
faste stillinger, til et arbeidsliv med et 
økende innslag av midlertidige stillinger. 

Tøffere start på arbeidslivet 
BFs forhandlingsleder er særlig be-

kymret for de unge som er på vei ut 
i arbeid. Nyutdannede bibliotekarer vil 
kunne få en helt annen og mindre trygg 
inngang til arbeidslivet. 

- I perioden hvor man skal starte 
yrkeskarrieren, er mange også ofte i 
gang med å etablere seg med bolig og 
familie. Og her kan det bli dramatiske 
konsekvenser. I dag er det ikke uvanlig 
å starte yrkeslivet med et vikariat eller 
to, men mange går også rett på en fast 
jobb. Med regjeringens endringer kan 
perioden uten fast ansettelsesforhold 
vare i mange år. Da er det vanskelig å 
få boliglån, inntekten er utrygg og man 
har ikke samme frihet til å etablere seg 
med barn og familie som i dag. Det er 
stor forskjell på å bli gravid når du har 

 

 For meg er det uklart hvordan en kraftig 
    utvidet adgang til midlertidig tilsetting 
 vil føre til større arbeidskraftbehov i 
 virksomhetene, enn si større lønnsevne 
 i bedrifter, kommuner, universitet, 
 høgskoler eller  andre virksomheter.

”

”
BFs forhandlingsleder Monica Deildok

ARBEIDSMILJØLOVEN

BFs forhandlingsleder Monica Deildok er bekymret for unge nyutdannede bibliotekarer på vei ut i 
arbeid. - I perioden hvor man skal starte yrkeskarrieren, er mange også ofte i gang med å etablere 
seg med bolig og familie. Og her kan det bli dramatiske konsekvenser, og viser blant annet til vansker 
med å få boliglån. (Foto: Embret Rognerød)
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fast jobb i en virksomhet, enn når du går 
i et 12 måneders engasjement. Tør du å 
stole på at engasjementet blir forlenget 
i en slik situasjon? 

Hvordan kan den nye ettårs-regelen 
slå ut for bibliotekarer? Et mulig sce-
nario ved et større folkebibliotek, kan 
være at en bibliotekar tas inn på ett års 
midlertidig tilsetting – helt i tråd med 
lovendringene – ved for eksempel en 
barneavdeling. Når året nærmer seg 
slutten, er kommunen/kommunalsjefen/
biblioteksjefen fornøyd med jobben 
denne bibliotekaren gjør, men de ønsker 
å stå så fritt som mulig i dimensjonering 
av personalets størrelse i årene fram-
over. Så de forlenger ikke tilsettingen. 
Eller for å si det på en annen måte: De 
går ikke fra midlertidig til varig tilsetting 
av vedkommende, med de langsiktige 
forpliktelsene det medfører. Men de vil 
altså gjerne beholde en dyktig arbeids-
taker i årene framover. Så de tilsetter 
bibliotekaren i en ny midlertidig jobb, 
denne gangen i voksenavdelingen. Med 
litt reorganisering av vaktplaner, litt rok-
kering av arbeidsoppgaver, litt kreativ 

omprioritering av planer, og vips så er 
biblioteket i tilnærmet samme drift som 
før, men med en bibliotekar i sitt andre år 
som midlertidig tilsatt. Arbeidsgiver har 
fått større frihet til å forvalte arbeidsta-
kere på en fleksibel måte, på bekostning 
av arbeidstakernes frihet til å planlegge 
sitt liv på lengre sikt.   

To lag i arbeidslivet
- Vi kan få et A-lag og et B-lag i 

arbeidslivet. Dette er kjent fra andre 
land i Europa. Vi ønsker selvfølgelig 
også et arbeidsmarked med en viss 
fleksibilitet, som gir både arbeidsgiver 
og arbeidstaker fornuftige og trygge 
innganger til ansettelsesforhold. Men 
det har vi allerede i dag. Regjeringens 
forslag forrykker maktbalansen i urimelig 
grad til arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven 
svekkes som vernelov, sier Deildok. Hun 
ser imidlertid også bibliotekpolitiske 
konsekvenser av økt bruk av midlertidige 
ansettelser.

- Bibliotekarjobber er spredt over hele 
landet. Vi ser ofte at det er for få søkere 
på stillinger som bibliotekar – og spesielt 

på biblioteksjefjobber – i distriktene. 
Med økt bruk av midlertidighet vil dette 
problemet kunne øke. Det kan bli dristig 
å flytte og etablere seg et nytt sted, om 
jobben ikke er sikker. Høgskolebibliotek 
og videregående skoler vil kunne merke 
dette på lik linje med folkebibliotekene. 
Her bør vi kunne alliere oss og dele ar-
gumentasjon med andre yrkesgrupper i 
offentlig sektor, som også er godt spredt 
over landet. 

Arbeidstid
En samlet fagbevegelse mener at de 

foreslåtte endringene i bestemmelsene 
om arbeidstid også svekker arbeidsta-
kernes rettigheter. 

- Det sies fra regjeringen at dette er 
foreslåtte endringer for å gi bedre flek-
sibilitet og større valgfrihet for folk. Men 
her er det grunn til å spørre: Hvem sin 
fleksibilitet er det som forbedres? Hvem 
sin valgfrihet er det som ivaretas? Len-
gre arbeidsdager og mer helgejobbing 
vil bli konsekvensen hvis forslaget går 
igjennom, sier Deildok og viser til flere 
av regjeringens forslag. 

De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven kan føre til at et stort antall arbeidstakere vandrer fra den ene midlertidige stillingen til den andre, med all 
utryggheten det innebærer. Bibliotekarer er like utsatt som andre yrkesgrupper. (Foto: Colourbox)

ARBEIDSMILJØLOVEN
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Blant annet foreslås grensen for 
overtid økt fra 10 til 12 timer per uke 
og fra 25 til 30 timer per måned. Og 
det foreslås at arbeidstaker skal kunne 
avtale å arbeide i gjennomsnitt annen-
hver søndag, men slik at ukehvilen skal 
falle på en søndag eller helgedag minst 
hver sjette uke. 

- I kombinasjon med økt midlertidig-
het, er dette en alvorlig forringelse av 
arbeidstakernes arbeidsforhold. For 
det vil ikke være lett for en midlertidig 
ansatt, som ønsker å fortsette i jobben, 
å motsette seg mer overtid og mer hel-
gejobbing. I BF opplever vi allerede et 
press på arbeidstiden mange steder, sier 
BFs forhandlingsleder Monica Deildok, 
og utdyper: 

- Økte krav om helgejobbing, utvidede 
åpningstider i helger og på kvelder og 
søndagsåpne bibliotek er spørsmål 
som dukker opp i økende grad. Det er 
dessverre et problem mange steder 
at grensene for den etter loven tillatte 
arbeidstiden strekkes for å imøtekomme 
et behov for lengre åpningstider - uten å 
ansette flere folk. Dersom de foreslåtte 
endringene gjennomføres frykter jeg at 
denne trenden vil skyte fart. Vi kan få 
arbeidstidsordninger der stadig større 
del av arbeidsdagen legges utenfor 
normalarbeidsdagen, med alle de ulem-
per det medfører, men uten tilstrekkelig 
kompensasjon. Dette er en negativ 
utvikling for alle arbeidstakere, men det 
er særlig grunn til å være oppmerksom 
på det i bransjer med et stort innslag 
av kvelds- og helgejobbing slik som i 
folkebibliotekene. 

Aldersgrenser
Regjeringen foreslår altså å heve 

arbeidsmiljølovens 70-årsgrense til 72 
år nå. I tillegg foreslår de at en parts-
sammensatt arbeidsgruppe skal vurdere 
tilpasninger i arbeidslivet med sikte på 
å kunne heve aldersgrensen til 75 år. 

YS ønsker å gi flere mulighet til å stå 
lenger i jobb og støtter derfor forslaget 
fra arbeids- og sosialminister Robert 
Eriksson om å heve aldersgrensen til 
72 år.

- Å legge vekt på alder fremfor kva-
lifikasjoner er diskriminerende, sier YS-
leder Jorunn Berland. YS foreslo i sin 
høringsuttalelse å heve aldergrensen i 
arbeidsmiljøloven til 75 år. Eriksson har 
nå varslet at han vil drøfte en videre 
utvikling i aldersgrensen utover 72 år 

med partene i arbeidslivet. YS støtter 
denne fremgangsmåten.

YS-leder Jorunn Berland peker på at 
det er viktig at pensjonsalderen på 67 
år blir stående.

- Få ønsker å arbeide utover denne 
grensen, men det er viktig at de som vil 
arbeide lenger ikke blir tvangspensjo-
nert, sier Berland, og viser til at alt for 
mange faller ut av arbeidslivet før de når 
ordinær pensjonsalder.

- YS har varslet at vi vil gå mot regje-
ringens forslag om endringer i arbeids-
miljøloven som kan føre til tøffere og 

 YS har varslet at vi vil gå mot regjeringens 
 forslag om endringer i arbeidsmiljøloven 
 som kan føre til tøffere og lengre arbeids-
 hverdager. Det er ingen motsetning mellom å 
 få flere 62-67 åringer til å stå lenger i jobb
 og å åpne opp for å heve aldersgrensen.

”

”
YS-leder Jorunn Berland

lengre arbeidshverdager. Det er ingen 
motsetning mellom å få flere 62-67 
åringer til å stå lenger i jobb og å åpne 
opp for å heve aldersgrensen, påpeker 
Berland. 

YS ønsker å gi flere mulighet til å stå lenger i jobb og støtter derfor forslaget fra arbeids- og 
sosialminister Robert Eriksson om å heve aldersgrensen til 72 år. - Å legge vekt på alder fremfor 
kvalifikasjoner er diskriminerende, sier YS-leder Jorunn Berland. 

De tre hovedorganisasjonene YS, 
Unio og LO varsler politisk streik 28. 
januar. Følge med på BFs nettsider 
www.bibforb.no for praktisk og po-
litisk informasjon om markeringene 
som planlegges.

ARBEIDSMILJØLOVEN
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for å markere vår 
motstand

28. JANUAR 
Vi går til politisk streik 

FORSVAR ARBEIDSMILJØLOVEN!
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Meld deg på vårens kurs!
BF utvider kursprogrammet sitt og tilbyr hele seks kurs våren 2015. 
Her finner du en oversikt over de aktuelle kursene, og mer informasjon 
om hvordan du melder deg på.

På kursene våre treffer du andre bibliotekarer og tillitsvalgte 
fra hele landet, og du får også anledning til å bli bedre kjent 
med de ansatte i BFs sekretariat. Selv om hovedfokus er på det 
faglige, legger vi vekt på å legge til rette for sosialt samvær og 
nettverksbygging.

Kursene våre er gratis, og vi dekker alle utgifter for kursdelta-

gerne. Dersom du er tillitsvalgt, har du også rett til lønnet permisjon.
Alle kursene våre er gratis for BF-medlemmer. For tillitsvalgte 

dekker vi også utgifter til reise og opphold. 
Under finner du mer informasjon om vårens kurs. Kurssteder vil 

komme på plass snarlig – antagelig ville alle kursene finne sted i 
Oslo og omegn.

Jobbsøkerkurs 
Bli bedre kjent med arbeidslivet og jobbmulighetene 
for bibliotekarer! Som landets største fagforening for 
bibliotekarer har Bibliotekarforbundet mye kunnskap 
på feltet. 

Her kan du lære mer om:
•	 Jobbsøking og jobbintervju
•	Arbeidsmarkedet for bibliotekarer
•	Lønn og arbeidsavtaler

Målgruppe:  Bibliotekarstudenter ved HiOA og andre 
interesserte.  
Tid:  9. mars (foreløpig dato). 
Sted:  Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Påmeldingsfrist:  Ikke påkrevd. 

Forhandlingskurs for alle sektorer
Hvordan blir du en bedre forhandler? Mange av våre medlemmer er hvert år involvert i lokale forhandlinger. 
Forhandlingskurset gir det de nødvendige forkunnskapene du trenger.

Kurset vil blant annet bestå av: 
•	Kravskriving
•	Utprøving av realistiske forhandlingssituasjoner
•	Erfaringer fra erfarne forhandlere

Målgruppe:  Alle BF-medlemmer.
Tid:   12.-13. mars.
Sted:   Park Inn Oslo Airport
Påmeldingsfrist:  26. februar.

Styrekurs
Vi utvider kurstilbudet til å omfatte alle tillitsvalgte i fyl-
keslagene. Styrekurs for fylkeslagene er en utvidelse av 
fylkeslagslederkurset. Vi ønsker å involvere hele fylkes-
lagsstyret som er viktig i samarbeidet med sekretariatet. 

Tema på kurset vil være: 
•	Fokus på samarbeid og utvikling av samarbeidet 

mellom fylkeslag og sekretariatet, samt fylkeslage-
nes handlingsmuligheter.

•	Praktisk styrearbeid
•	Verving

Målgruppe:  Styremedlemmer i fylkeslagene.
Tid:   13.-14. april.
Sted:   Kommer.
Påmeldingsfrist:   23. mars.

BFs KURSTILBUD
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Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer 
(unntatt Oslo kommune)
Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte og andre medlemmer. I møte med andre BF-ere, BFs sekretariat og advokat vil 
du få mer kunnskap om:

•	Bibliotekarforbundets oppbygging og organisasjonsarbeid
•	Rollen som tillitsvalgt
•	Lønns- og arbeidsvilkår

Målgruppe:   Alle BF-medlemmer (men eget kurs er satt av til medlemmer som tilhører tariffområdet Oslo kommune).
Tid:   10.-11. mars.
Sted:   Park Inn Oslo Airport
Påmeldingsfrist:  24. februar

Temakurs: Omstilling/omorganisering
I påvente av kommunereformen tilbyr vi i år et eget kurs om omstilling/omorganisering. Hovedfokus vil være ansatte og 
tillitsvalgtes rettigheter i omorganiserings-/sammenslåingsprosesser.

Målgruppe:  BF-medlemmer i kommunesektoren.
Tid:   15. april. 
Sted:   Kunngjøres senere. 
Påmeldingsfrist:  25. mars.

Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer 
i Oslo kommune 
Oslo kommune er den største arbeidsgiveren i BF-systemet, med sine egne avtaler (Dokument 24 og 25), og vi ønsker 
derfor å holde et kurs skreddersydd for medlemmer som tilhører dette tariffområdet. 

Kurset vil blant annet ta for seg: 
•	Lønns- og arbeidsvilkår. 
•	BF og organisasjonens arbeid i Oslo kommune.
•	Rollen som tillitsvalgt.

Målgruppe:  BF-medlemmer innenfor tariffområdet Oslo kommune. 
Tid:   16.-17. april. 
Sted:   Kunngjøres senere. 
Påmeldingsfrist:  26. mars. 

Påmelding skjer ved bruk av påmeldingsskjemaet på BFs nett-
sider. Husk å melde deg på innen påmeldingsfristen (fristen er 
senest tre uker i forkant).

Det er viktig at du oppgir om du ønsker hotell, om du har 
eventuelle matallergier, og om det eventuelt er andre hensyn vi 

skal ta. 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, dersom det er noe du lurer på i forbindelse 
med kurset. 

BFs KURSTILBUD



Bibliotekaren  1/201512   

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for studentmedlemmer  
av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Universitetet i Tromsø i 2015. 

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

SPØRSMÅL:
Jeg er biblioteksjef i en mellom-

stor kommune. Den 1. august 2014 
tiltrådte en ny bibliotekar her på bi-
blioteket. I midten av oktober ble hun 
syk, og har vært det siden. Hun er 
nå sykemeldt frem til 5. januar 2015.

I alle arbeidskontraktene på bi-
blioteket står det at det er 6 måne-
ders prøvetid, og at prøvetiden kan 
forlenges ved fravær. Og i denne 
situasjonen ønsker jeg å benytte 
muligheten til å forlenge prøvetiden, 
fordi fraværet har vært så langvarig. 
Har jeg anledning til det? Og hvordan 
går jeg i så fall frem?  

SVAR:
Ja, i arbeidsmiljøloven § 15-6 (4) 

første punktum står det at arbeids-
giver har anledning til å forlenge 
prøvetiden med fraværets lengde 
dersom arbeidstakeren har hatt fra-
vær i prøvetiden

Imidlertid stiller loven en forutset-
ning for at prøvetiden kan forlenges: 
Arbeidstaker må ved ansettelsen ha 
blitt skriftlig orientert om muligheten 
for forlengelse, og arbeidsgiver må 
skriftlig ha orientert om forlengelsen 

Om forlengelse av prøvetiden

BF-sekretariatet svarer

innen prøvetidens utløp. Dette står i 
arbeidsmiljølovens § 15-6 (4) annet 
punktum.

Du skriver at det står i kontrak-
ten at prøvetiden kan forlenges 
ved fravær. Jeg antar derfor at den 
første forutsetningen som følger av 
arbeidsmiljølovens § 15-6 (4) annet 
punktum er oppfylt. Når det gjelder 
den andre forutsetningen må du som 
arbeidsgiver gi skriftlig beskjed om 
forlengelsen innen utløpet av prø-
vetiden den 1. februar 2015, slik at 
lovens vilkår for å forlenge prøvetiden 
er oppfylt.

Vær oppmerksom på at det ikke 
er anledning til å utvide prøvetiden 
utover fraværets lengde. Det er viktig 
å understreke at det heller ikke er an-
ledning til å forlenge prøvetiden ved 
fravær som er forårsaket av arbeids-
giver. Dette går frem av arbeidsmil-
jølovens § 15-6 (4) tredje punktum. 
Men ut fra det du skriver til meg, er 
det ingenting som tyder på at det 
er tilfellet i denne saken. Grunnlaget 
for forlengelse av prøvetiden synes 
derfor å være tilstede.

Prøvetid er ment å skulle gi ar-
beidsgiver mulighet til å vurdere en 

nyansatt arbeidstakers tilpasning 
til arbeidet, faglige dyktighet og 
pålitelighet, samt å gi den ansatte 
muligheter, gjennom opplæring og 
veiledning, til å justere seg i forhold 
til dette. Prøvetiden gir også den 
ansatte mulighet til å vurdere sitt 
ansettelsesforhold.

Konsekvensene av å avtale prøve-
tid er at oppsigelsesvernet reduseres 
noe i prøvetidsperioden ved at en 
oppsigelse kan begrunnes i ”arbeids-
takers tilpasning til arbeidet, faglige 
dyktighet eller pålitelighet”, som dete 
heter i arbeidsmiljølovens § 15-6 (1). 

Forlengelse av prøvetiden må ses 
ut fra hensikten med bestemmelsen 
om prøvetid, og er knyttet til at det 
vil være vanskelig å kunne foreta en 
reell prøving av arbeidstaker, dersom 
fravær reduserer arbeidstakers tilste-
deværelse på arbeid.

Med vennlig hilsen 
Monica Deildok

Forhandlingsleder i BF 
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Vi fornyer oss
Vi takker bibliotekene for at vi fortsatt får levere nye og nyttige løsninger til 
bransjen. eBokBib har blitt tatt imot med åpne armer av både bibliotekene og 
ikke minst av lånerne selv! Bibliofi l får stadig tilført ny funksjonalitet til glede 
for publikum og bibliotekene. Vi har også fått levere selvbetjeningsenheter og 
rfi d-løsninger  til mange bibliotek i Norge. Vi fornyer oss nå og vi er stolte av 
vårt nye utseende.

Vi er allikevel de samme, og vi vil fortsatt være her for dere!
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Eller gjør det det? Ikke alene i hvert fall. 
Man sier jo ikke nei takk til mer penger, 
og slik det er nå så koster jo nesten alt 
penger. På den andre siden så kommer 
man seg ikke så langt med kun penger 
heller. Hvis man ikke har lagt planer, aller 
helst litt langsiktige planer, så blir man jo 
stående på stedet hvil. 

Så kanskje vi heller skal fokusere på det 
denne gangen? Ikke så mye “nytt år, nye 
muligheter”, men “nytt år, videreutvikle det 
vi har”? La oss se på hva vi har. Greit nok, 
økonomisk (de forbaska pengene igjen) 

Nytt år, nye muligheter. Igjen.

Vi må snakke høyt og tydelig om hva vi 
har, hva vi kan tilby, hva man vi miste hvis 
mer forsvinner. Introverte som ekstroverte, 
alle må vi bidra det vi kan. Skriv innlegg, 
plag journalister, mas på politikere til 
de benytter seg av biblioteket som for 
eksempel debatt-arena. Mulighetene er 
mange. Og det viktigste her? Det trenger 
ikke koste stort. 

Jeg tror nok at uansett hvor liten kom-
munen din er så er det minst én forening 
eller gruppe som har lyst til å holde et 
foredrag. Eller det er en entusiast som 
lengter en arena for å fortelle om sin 
interesse. Det spiller ingen rolle om det 
kommer én eller hundre, så lenge det skjer 
noe hos dere. OK, det er tullete, selvfølge-
lig vil man at det skal komme minst hundre 
personer på alt man arrangerer. Men ser 
man bort fra det, så er faktisk det viktigste 
at det skjer noe. 

Og der er vi tilbake til det jeg startet 
med. For dette krever planlegging. Dette 
krever at vi tenker langsiktig, at vi skaffer 
oss kontakter i lokalsamfunnet og i lokal-
media. Og kanskje det vanskeligste: At vi 
aldri gir opp. At det grunnlaget vi faktisk 
trenger for året som kommer blir grundig 
lagt. At vi snakker høyt og tydelig om hva 
vi ønsker. 

Men kommer det et spennende prosjekt 
deres vei, så ikke si nei til det heller! Nye 
ting er jo morsomme de også. Så lenge 
man i hvert fall har grunnlaget da. 

Da har vi bikket over i et nytt år. Og da kommer selvfølgelig de obligatoriske “nytt 
år, nye muligheter”-artiklene. Jeg har lurt litt på disse, for hvorfor skal det nye året 
bety nye muligheter? Sånn hvis man ser bort i fra at man får nytt budsjett da, det 
gir jo selvsagt muligheter for noe nytt.

NYTT ÅR: VIDEREUTVIKLE DET VI HAR?

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.

så har vel de færreste bibliotekene råd 
til sjampis og kaviar. Men vi har lånere, 
mange sådanne. Selv med nedgang så 
er over halvparten av befolkningen innom 
oss i løpet av året. Vi har gode bibliote-
karer og bibliotekansatte, fantasifulle og 
ressurssterke med en mengde gode 
planer. Vi har en mengde gode hjelpere 
blant forfattere og andre som fremsnakker 
(for å bruke et så trendy ord) oss så godt 
det bare går. 

Så grunnlaget er jo absolutt til stede. Nå 
må vi bare utnytte det for alt det er verdt. 
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Bokbåten Epos må 
inn på statsbudsjettet
Politikarane i Sogn og Fjordane har ved-
teke nedlegging av Bokbåten Epos i sitt 
fylke. Ikkje fordi dei ønskjer Epos nedlagt, 
men fordi fylkeskommunen må møte ned-
gangen i statlege overføringar. For å få ei 
stabil drift meiner BF og NBF at bokbåten 
må inn på statsbudsjettet for 2016.

I over 50 år har bokbåten frakta litteratur, kunnskap og 
underhaldning til øy- og fjordfolk i tre fylke på Vestlandet. 
Bokbåten har heile tida vore eit av dei viktigaste lesestimu-
leringstiltaka for born og unge i utkantdistrikt med svake 
bibliotektilbod. Frå tid til anna har fylka slite med å finne 
midlar til drifta – men betydninga av dette viktige tilbodet 
har alltid trumfa budsjettvanskane.

 Vinterturen 2015 blir den siste turen i Sogn og Fjordane. 
Etter dette må Møre og Romsdal og Hordaland, saman med 
båteigar, finne måtar å drive Epos vidare på. Det kan syne 
seg vanskeleg. Vi fryktar at politikarane sitt vedtak i Sogn 
og Fjordane er byrjinga på slutten for Epos, utan at nokon 
eigentleg ønskjer det.

Bokbåten er eit unikt tilbod på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. Ingen enkeltkommunar eller fylkeskommunar 
kan bere drifta åleine. Difor må dette regionale tilbodet inn 
på statsbudsjettet frå og med 2016, gjerne innafor Nasjonal-
biblioteket sitt budsjett. Det er små midlar  som skal til for å 
sikre eit særs viktig bibliotektilbod. 

Vi ber også om at Kulturdepartementet i samråd med Na-
sjonalbiblioteket finn midlar til bokbåten i Sogn og Fjordane 
2. halvår 2015, for å sikre kontinuitet og kompetanse.

 
Bibliotekarforbundet  Norsk Bibliotekforening
v/Margunn Haugland  v/Mariann Schjeide 

22 08 34 00 - www.bibits.no
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Superleseombud i Finnmark
Line Olsen fra Øksfjord i Loppa kommune, ble i september kåret til Superleseombud i 
Finnmark av foreningen Leser søker bok og Finnmark fylkesbibliotek. Kåringen begrun-
nes med at hun gjennom flere år har brukt av sin fritid til å lese for andre. Hun har 
forberedt og planlagt lesestundene før hun drar på helsesenteret, der hun leser og har 
fine samtaler med de som er med i gruppen. Det at hun har stilt opp og vært positiv 
til leseombudsordningen, gjør at mitt arbeid med å organisere lesestundene er mindre 
krevende og mye morsommere.

•	 Et leseombud er en person som ønsker å lese 
høyt for andre, for de som ikke kan lese selv. 

•	 Et leseombud er en historieforteller og gledes- 
spreder, en som tar med tilhøreren ut i verden. 

•	 Jorunn Johansen forteller om ordningen, og om 
Superleseombudet i Finnmark.

Tekst:  
Jorunn Irene Johansen
Biblioteksjef 
Loppa kommune

Lørdag 22. november, under Den Inter-
nasjonale Litteraturfestivalen i Alta, fikk 
Line utdelt diplom og gode ord for den 
flotte jobben hun gjør i Leseombudet. Pri-
sen ble utdelt under litterært vorspiel på 
Alta bibliotek, som en del av flere innslag 
av musikalske og litterære opplevelser, 
både på samisk og norsk. 

Hva er et leseombud 
og hva gjør det

Et leseombud er en person som ønsker 
å lese høyt for andre, som ikke kan lese 
selv. Som leseombud vil du dermed være 
en historieforteller og gledesspreder, et 
lyspunkt i hverdagen og en som tar med 
tilhøreren ut i verden. 

Man kan lese høyt for eldre, svaksynte, 
mennesker med utviklingshemming eller 
demens eller andre som trenger å høre en 
godhjertet stemme i hverdagen.  De fleste 
leseombud leser på institusjoner som bo- 
og rehabiliteringshjem, eldresenteret eller 
bibliotek, men noen leser også i private 
hjem eller fengsler. 

Rammene rundt 
leseombudsordningen

Loppa bibliotek ble et Bok til alle-bibli-
otek i 2008. Noe som forpliktet oss til å 
styrke samlingen med tilrettelagte bøker, 
gjøre samlingen synlig og tilgjengelig i 
lokalet, og opprette og vedlikeholde en 
leseombudsvirksomhet. 

Vi startet umiddelbart opp arbeidet med 
å få kontakt med personer som kunne 
tenke seg å lese for andre. Rekrutteringen 
viste seg å være vanskelig via sosiale 
medier, men kom godt i gang når jeg 
personlig stilte opp på et medlemsmøte 
i NKS (Norske kvinners sanitetsforening) 
og fortalte om hva det innebar å være et 
leseombud. 

Der var det flere som ønsket å være 
med å bidra, og vi startet samarbeidet 
med et felles planleggingsmøte på biblio-
teket, der vi sammen la planer for hvordan 
vi skulle organisere prosjektet og hvem vi 
ønsket å lese for. Vi fant ut at leseombudet 
skulle gi et tilbud til de eldre og syke på 
det lokale helsesenteret, noe avdelingsle-

LESESTIMULERING
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deren og beboerne der ble veldig glad for. 
Vi avtalte også blant annet hvilken dag og 
klokkeslett som ville passe, hvor mange 
det ville være hensiktsmessig å ha med i 
gruppen det skulle leses for og rammene 
ellers rundt lesestundene samt legge inn 
faste leseombudsmøter på biblioteket.

Det er mitt ansvar å innkalle til møtene 
og følge opp leseombudturnusen, som 
hos oss gjør at samme person leser to 
uker på rad med pause på ca. 6-8 uker 
før de må lese igjen, men dette varierer 
noe etter hvor mange som er med i lese-
ombudet. Det siste året har de ikke vært 
så mange, så da har vi fått et samarbeid 
med de ansatte på helsesenteret og har 
satt de inn som en del av turnusen.

Våre erfaringer med 
leseombudsordningen

Til å begynne med ble det litt feiling og 
prøving, men etter litt justeringer, så kom 
vi og personalet på helsesenteret godt inn 
i en felles forståelse om sammensetningen 
av gruppen, hvilken type bøker som fenget 

og hvilke andre aktiviteter som leseombu-
det kunne flette inn i lesestunden.

Nå er lesestundene hver torsdag kl. 
17:00 og vi har det alltid på denne dagen 
til denne tiden, for at det skal kunne gjen-
nomføres så strukturert som mulig, både 
for leseren, beboerne og de ansatte. 

I tillegg er selve rammen rundt lesestun-
den også viktig. Vi har fast lesestue, der 
den som leser har fast plass, det blir tent 
stearinlys og institusjonen kjøpte inn ei 
leselampe. Man presenterer seg og sørger 
for at alle har funnet sine plasser og kom-
met til ro før lesestunden kan begynne.

Vi har kommet frem til at en fast gruppe 
på mellom 6-8 personer, der gruppen bør 
være sammensatt av personer med en 
noenlunde lik funksjonsevner, fungerer 
veldig bra. Gruppen bør ikke være for 
stor og eventuelle urolige beboere kan 
ikke være med i gruppen. Det er for at 
gruppen skal ha mulighet til å konsentrere 
seg om lesestunden på samme vilkår, og 
for at den som leser skal kunne lese uten 
å heve stemmen så mye eller bruke tiden 

på å ordne med de som er urolig. Både 
den som leser og de som lytter skal ha 
noe igjen av lesestunden. 

Bøker som blir lest er stort sett lånt til 
leseombudet fra biblioteket. Boken blir 
lagt på en fast plass og man kan notere i 
et skjema som ligger ved, hvordan lese-
stunden gikk og hvor langt man er kommet 
i boken. Noen velger også å ta med seg 
egne bøker.

Varigheten på lesestunden er på mel-
lom 20-40 minutter, men ofte ender det 
med at leseombudet er der i mellom 1-1 
½ time. Med samtale og kanskje en sang 
eller to, så bruker man lengre tid. 

Vår erfaring med å lese for eldre, der 
noen i gruppen er demente, er at korte 
tekster som lettleste bøker, noveller, 
eventyr og historier fra lokalmiljøet fenger 
mest. Om mulig, så er det fint å bruke 
bilder som grunnlag for samtaler. Faktisk 
er samtalen like viktig som selve lesingen 
der tilhørerne er passive mottakere. Det 
er fint og mer givende når deltakerne selv 
blir aktive, og leseombudet får dermed 

Et superleseombud hedres: Fra venstre Sunniva Knutsen (rådgiver ved Finnmark fylkesbibliotek og fylkeskontakt for Leser søker bok), superleseombud Line 
Olsen, og artikkelforfatter Jorunn Irene Johansen (biblioteksjef i Loppa og fylkesleder i Finnmark BF). (Foto: Geir Stian Altmann Larsen)
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også høre mange historier fra ”før i tiden”. 
Man kan også ha med ting som illustre-

rer temaet. Som for eksempel en kjepp 
dersom en leser om fiske, en engel om 
en leser om jul osv. 

I tillegg synes vårt leseombud, at det er 
koselig å hjelpe personalet med å forflytte 
beboerne fra lesestuen over til matsalen 
til kveldsmaten. Vår erfaring er at når man 
da trekker seg rolig ut av lokalet, så er 
det ingen av beboerne som blir urolige 
og selv ønsker å dra hjem til sine.

Lesingen bør gå sakte, flere leser på 
dialekt og de prøver å legge vekt på til-
stedeværelse og innlevelse. Men dette er 
individuelt, et hvert leseombud må finne 
ut hva som fungerer for en selv. 

Temaene kan være lokale sagn, even-
tyr, jul, å være fisker/fiskerkone, natur-
opplevelser fra kommunen vår, bøker fra 
lokalområdet, 2. verdenskrig, reiseskild-
ringer, dikt og nyhetsstoff. Det har vist 
seg å være veldig givende å bruke stoff 
som kan vekke gjenkjennelse og minner.

Det hender at pårørende som er på 
besøk blir med i lesestunden. De kom-
mer med gode tilbakemeldinger om hvor 
kjekt de synes det var og dette har faktisk 
også ført til at en beboer som har hatt 
slag og ikke lenger kan lese selv, nå har 
fått seg en cd-spiller og lydbøker av sine 
pårørende.

Flere bruker også sang, gjerne en 
salme eller en sang de eldre kjenner 

godt. Noen synger med mens andre uten 
språk holder rytmen og viser gjennom 
smil eller tårer at sangen betyr noe for 
dem. Ei har også hatt med musikkspiller 
slik at de har hatt musikk til sangen. Hun 
føler at sangene bidrar til at deltakerne 
våkner mer opp.

En givende oppgave
Både pasienter, pårørende, ansatte og 

de frivillige i Leseombudet gir uttrykk 
for at dette er et fint tiltak. De som er i 
Leseombudet sier det kan være litt tungt 
å dra ut rett etter middag, men når de 
går derfra, så har de en god følelse og 
føler de har gjort en givende oppgave.

Som Line selv uttrykker det i et inter-
vju med Ut av hylla, bloggen for Bok til 
alle-bibliotekene, når hun blir spurt om 
hvorfor hun ble leseombud:

Jeg liker å lese sjøl, og det er viktig å lese 
og å bli lest for når man sjøl ikke kan len-
ger. Jeg trives med det. Jeg har ofte tenkt at 
jeg håper dette tilbudet er noe som består 
til jeg blir gammel, og selvsagt lenger enn 

det også, sier leseombudet som også kan 
fortelle fine historier om lesestundene sine.

- Folk sitter ofte med tårer i øynene, de 
finner ikke ord for å uttrykke seg, men så 
er det småting som gjør at jeg forstår at 
dette har gjort inntrykk. Jeg er lærer, og 
et par ganger i året har barneskolen vært 
og besøkt avdelingen som ikke bare har 
mennesker med demens. Elevene har blant 
annet bidratt med sang og dans for de som 
bor der, dette til stor glede for alle.

Line oppfordrer flere til å bli leseombud. 
Man kan stresse som fy for å rekke helse-
senteret til riktig tid, men alt er glemt så 
snart jeg er der. Det er en veldig takknemlig 
jobb, og timen jeg skal være der kan fort 
bli til to.

Ønsker med dette å vise at leseom-
budsordningen er et godt eksempel på at 
biblioteket kan være med på å represen-
tere kultur og litteratur til de som ikke når 
det så lett. Dette i seg selv er jo veldig 
positivt og givende! 

 Leseombudsordningen er et godt eksempel på at 
 biblioteket kan være med på å representere kultur 
 og litteratur til de som ikke når det så lett.

”
”
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FORMIDLING OG UTVIKLING

Tikk takk tikk takk tikk takk
Æ vil fortelle dæ om fire ting æ bruke tida mi på; 

Æ undervise ca 25 tima i uka, 
Det blir ca 100 tima i mnd

Tikk takk tikk takk 

Æ kan godt sitte et kvarter ekstra på do for å sjekke facebook,
 og det gjerne to ganga daglig

det blir 15 tima i mnd
Tikk takk tikk takk

Æ trene ca 4 tima i uka, 
Det blir ca 20 tima i mnd

Tikk takk tikk takk

Æ e leseombud 1 gang i mnd
Det tar ca 1,5 time

Det blir ca 1,5 time i mnd
Tikk takk tikk takk

De her fire tingan har æ valgt sjøl, dem berike livet på mange måta:

Økonomisk, æ får være med onga, æ får bruke mine gode sider, 
æ får bruke mine kunnskapa som lærer, dem gir mæ latter, 

glæde, utfordre mæ til mange ulike ting, 
gjør mæ te et bedre menneske, gir mæ overskudd 
og  dem får mæ til å føle at æ betyr nåt for nån!

Æ oppfordre dæ te å bli med mæ neste gang æ skal lese, 
og æ garantere at også du blir berika!

Tikk takk tikk

TAKKNÆMLIGHET! 

Line Olsen, leseombud i Loppa

Tikk takk
26 millioner til 
utviklingsprosjekt
Nasjonalbiblioteket har bevilget 
26 millioner kroner til utviklings-
prosjekt i norske bibliotek. Til 
sammen 90 bibliotek har fått 
støtte til prosjekter knyttet til ut-
vikling av nye metoder for formid-
ling og tjenester, bibliotek som 
møteplass og arena for læring, 
offentlig samtale og debatt.

– I behandlingen av søknadene har vi sett 
at det foregår mye spennende utviklingsar-
beid i norske bibliotek. Disse vil bidra til å gi 
befolkningen et enda bedre bibliotektilbud 
sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand i 
Nasjonalbiblioteket. 

Regjeringen har i statsbudsjettet økt til-
skuddene til prosjekt- og utviklingstiltak på 
bibliotekfeltet med 20 millioner kroner til 48,5 
millioner kroner fra spilleoverskuddet til Norsk 
Tipping. Nasjonalbiblioteket vil i løpet av 2015 
tildele ytterligere 22 millioner til styrking av 
folkebibliotekene.   

Av de totalt 90 prosjektene som har fått 
støtte, har 29 fått 100.000 kroner eller mindre. 
”Vinneren” er Universitetsbiblioteket i Oslo 
med prosjektet ”Mapping mot webDewey”. Til 
dette har de fått 2.086.000 kroner. Buskerud 
fylkesbiblioteks ”Webløft” har fått 1.177.500 
kroner, mens Deichmanske biblioteks prosjekt 
”Formidling i fremtidens musikkbibliotek” har 
fått nøyaktig 1 million kroner. 

Nærmere 5,5 millioner av de totalt 26 mil-
lionene går til 9 prosjekt ved universitetsbi-
bliotek. Verdt å merke seg er også at nærmere 
9 millioner kroner går til hele 28 prosjekt i 
regi av fylkesbibliotek. Dette er interessant 
som et moment, når diskusjonen kommer 
opp igjen om fylkesbibliotekene som motor i 
regional bibliotekutvikling. Alle fylkesbibliotek 
bortsett fra Sør-Trøndelag og Vest-Agder har 
fått prosjektmidler i 2015, noen til og med til 
flere prosjekt. 

Prosjektitlene avslører ikke alltid hva som 
skal gjøres. ”Biblioteksatsing i Rogaland” er 
blant de mindre tabloide, Sogn og Fjordane 
fylkesbiblioteks ”Herr Kurz i biblioteket” et-
terlater et stort spørsmålstegn, mens Oppland 
fylkesbiblioteks ”Sponsing og sponsorsamar-
beid i bibliotek” er tydelig nok. 



Bibliotekaren  1/201520   

Standal-perspektivet på ledelse
- Kongen er død! Leve Kon-
gen! Sier vi når en konge 
dør og en ny tar over. I disse 
setningene ligger en opple-
velse av at vel er noe borte, 
men vi har en kontinuitet og 
noe nytt som begynner. Vi 
både sørger og hyller! Sånn 
er det med bibliotekene 
også. Noe må bort for at 
noe nytt skal begynne.

•	 Synnøve Standal gikk høsten 2005 til jobben som  
leder for det som den gang het NRK Biblioteket. 

•	 I dag er hun leder for NRK Researchsenteret. 
•	 Her forteller hun om ledere hun har opplevd som  

rollemodeller og sine egne erfaringer med ledelse.

Tekst:  
Erling Bergan

Biblioteket er dødt! Leve Biblioteket!

BIBLIOTEKLEDELSE

Slik innledet Synnøve Standal sitt fore-
drag under Bibliotekarforbundets lands-
møteseminar i november i fjor, og hadde 
med det begrunnet foredragets tittel: 
”Biblioteket er dødt. Leve Biblioteket”. Hun 
fortalte historien om hva som skjedde da 
NRK Biblioteket ble foreslått nedlagt for 
noen år siden.

Men vel så viktig var hennes egen for-
telling om å være leder. Vi kan lese om 
ledelse, utdanne oss og ta kurs, noe Syn-
nøve også har gjort. 

- Men jeg har lært aller mest av de le-
derne jeg selv har møtt på min vei gjennom 
yrkeslivet. Både på godt og ondt. 

Hun fortalte om hotelldirektøren som tok 
tak i oppvasken, og utviklet arbeidsglede 
og motivasjon hos de ansatte gjennom å 
være et forbilde. Hun fortalte om sine sju år 
som bibliotekar i Forsvarets etterretnings-

tjeneste, der oberstløytnant Evensen viste 
henne tydelig og inkluderende møteledelse. 

- Når det var fem minutter igjen før den 
oppsatte møtetiden gikk ut, så samlet 
oberstløytnanten trådene. På dette møtet 
har vi nå besluttet …  Det medfører at vi 
alle heretter må … På neste møte skal vi 
behandle … 

- Møtene hans var en berikelse – man 
hadde alltid en følelse av at man hadde 
fått noe når man gikk fra møtene hans. 
Sånn ville jeg også at mine møter skulle 
være. Og den dag i dag har jeg en liten 
indre oberstløytnant som sier fra til meg: 
Nå må du hanke inn her, nå følger de ikke 
med, pass tiden! 

Etter noen år i Forsvaret fikk Synnøve ny 
sjef, en som for alvor skulle sette standar-
den for henne når det gjaldt ledelse. 

- Jeg husker at jeg tenkte: Hittil har jeg 
hatt sjefer – nå har jeg en leder. Det var 
som å ha en personlig trener. En som pus-
het deg, og utfordret, kjeftet og roste. En 
som så at du kunne klare 10 push-ups til 

når du var like ved å gi opp. 
Han benyttet flittig teknikken om positiv 

forsterkning. Fortalte deg og gjentok hvor 
god du var på et felt, så overbevisende 
at du trodde det selv, og faktisk ble ennå 
bedre. Men han var heller ikke redd for å 
ta opp adferd han ikke likte så godt. ”Du 
har en tendens til å gå med alle faner hevet 
på en gang”, sa han til meg en gang. Det 
er slitsomt. 

Sånn gjør vi det her
Med dette som bakteppe gikk Synnøve 

høsten 2005 til jobben som leder for det 
som den gang het NRK Biblioteket, Nordens 
eldste og største kringkastingsbibliotek, 
grunnlagt i 1937. 

- Da jeg ble ansatt i 2005 var jeg den 
fjerde lederen siden 1937. Biblioteket 
hadde en stor og rikholdig samling, en 
fantastisk dyktig og samkjørt stab som 
hadde jobbet sammen i mange år – mange 
i flere tiår. Så dere skjønner at her var det 
en høy ”sånn-gjør-vi-det-her”-faktor. Over 
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alt hvor jeg gikk og stod fikk jeg høre hvor 
fantastisk biblioteket var, og hvor utrolig 
dyktige kollegene mine var. Det gledet 
meg naturligvis å høre. Men det forhindret 
ikke at biblioteket på dette tidspunktet helt 
seriøst var foreslått nedlagt to ganger, og 
statistikken var nedadgående både når det 
gjaldt utlån og referansearbeid. 

Synnøve reagerte også på mangelen på 
samarbeid mellom biblioteket og arkivene, 
at journalistene måtte gå til biblioteket 
for bakgrunnsresearch, til radioarkivet for 
å få radiolyd, til fjernsynsarkivet for å få 
fjernsynsbilder og til musikkarkivet for å få 
musikk.  Hun syntes det var rart at man ikke 
fikk mer ut av det store fagmiljøet. 

- Sånn som jeg så det, var det et frag-
mentert fagmiljø, preget av innbyrdes 
konkurranse.

Mediehusrapporten
Høsten 2010 skjedde det imidlertid noe 

som fikk fart på samarbeidsviljen. Da kom 
nemlig den såkalte Mediehusrapporten, 
som krevde frigjøring av egne bundne 
midler til større satsinger. Alle steiner skulle 
snus. Biblioteket ble foreslått nedlagt og 
hele avdeling Arkiv & Research ble foreslått 
redusert fra 120 til 50 medarbeidere. I og 
med tidligere nedleggingsforslag, kom ikke 
dette helt uventet. 

- Men jeg innrømmer at jeg en ukes tid 
henfalt til furting på kontoret mitt. Men så 
tenkte jeg på det med forbilder. Hvordan 
skulle mine medarbeidere ha tro på at vi 
kom oss ut av denne knipa, hvis jeg ikke 
trodde på det selv? Nå gjaldt det å holde 
hodet kaldt. Ikke blir problemorientert. Ikke 
fosse fram med alle faner hevet, men spille 
kortene rett.

De allierte seg med NRKs journalister 
og programskapere, beregnet hva det ville 
koste NRK dersom alle redaksjonene måtte 
fly på byen for å kjøpe eller låne litteraturen 
og informasjonen de trengte i stedet for å 
benytte biblioteket. Prislappen viste seg, 
ikke uventet, å bli høyere. Dokumentasjon 
ble levert til NRK-ledelsen, som besluttet å 
sette ned prosjekt ”Morgendagens arkiv”. 

- Jeg skal gjøre en lang historie kort for 
dere. Vår delprosjektgruppe konkluderte 
med at vi anbefalte at de 4 skrankene skulle 
slås sammen til en, at vi skulle skape et 
flermedialt researchsenter, at samlingen vår 
kunne reduseres med 40 %, og at vi kunne 
klare oss med færre antall kvadratmeter. 

Var de i mål med dette? Nei, nå gjenstod 
å overbevise Synnøves nokså forbeholdne 
sjef om at dette var løsningen for framtida. 

De to kom dårlig overens. 
- Han var så forskjellig fra meg som 

det bare var mulig å bli. Vi misforstod og 
fornærmet hverandre stadig, noen ganger 
med hensikt. Jeg tror ikke det er noen 
overdrivelse å si at vi hadde dårlig kjemi. Nå 
skjønte jeg at det ikke kunne fortsette sånn. 
Hvordan skulle planene kunne gjennomfø-
res om sjefen ikke var med på det? Han 
var en av nøklene for at jeg skulle lykkes. 
Kunne jeg klare å forandre ham? Nei, så 
klart ikke. Det eneste jeg kunne gjøre noe 
med var meg sjøl og min egen innstilling. 

Å komme ham i møte
Det året fikk hun den sedvanlige vinflaska 

til jul, med et vennlig og litt forbeholdent 
julekort. 

- Da satte jeg meg ned på kontoret mitt 
og skrev et julekort til ham. Jeg skrev. 
”Kjære Svein. Min julegave til deg er at 
gjennom hele det neste året, så er du den 
jeg skal samarbeide aller best med. Du 
kommer til å merke at det blir 2011! Hilsen 
Synnøve.” Og jeg mente alvor. Jeg la meg i 
selen for å se etter hans positive sider, og 
jeg gjorde det jeg kunne for å komme ham 
i møte. Han kommenterte det aldri. Men det 
som skjedde var nesten som et lite mirakel. 
For når han merket at jeg anstrengte meg 
for å komme ham i møte, så gjorde han det 
samme. På den slagmarka som lå mellom 
oss, bygget vi opp et forhold av sympati 
og respekt. I dag tre år senere er han en 
person jeg stoler på og har dyp respekt for. 
Vi er fortsatt fascinerende ulike. Vi kommer 
aldri til å bli nære, personlige venner.  Vi 
har faktisk ennå ikke funnet en eneste ting 
vi har til felles, bortsett fra avdelingens 
mål. Men siden vi er dønn ulike, så utfyller 
vi hverandre perfekt. 

Synnøve fikk sjefens støtte til anbefalin-
gene. Og dermed startet prosessen fram 
mot at Researchsenteret kunne starte i 
mars 2012. 

- Jeg var opptatt av at vi ikke skulle være 
fire fagområder – men ett. Jeg la stor vekt 
på at alle skulle ha basisferdigheter i alle 
de fire gamle spesialområdene. Alle skulle 
ikke være spesialister på alt, men alle skulle 
ha kunnskaper til et visst nivå. 

De startet med et toukers opplærings-
program, hvor de lærte hverandre basics 
innen fjernsynsresearch, radioresearch, 
og så videre. 

- Selvfølgelig var vi ikke fullt opplært etter 
dette. Vi skrapte kun i overflaten. Kompe-
tanseoverføringen har vi bygget stein for 
stein, ved sidemannsopplæring, jevnlige 
faglige møter og fagdager – men først og 
fremst gjennom praktisk jobbing.

Jobbe operativt
Synnøve mener at et viktig bidrag til at 

det har gått så bra, er at hun selv hele 
tiden har jobbet operativt. Når hun også 
jobbet i skranken og merket hvor krevende 
det kunne være, behøvde ikke kollegene 
å klage til henne, de visste at hun visste. 

- De så at jeg taklet det, og jeg krevde 
ingen ting av dem som jeg ikke krevet 
av meg selv. I beste hotelldirektørstil, sa 
Synnøve Standal, som avsluttet med å 
beskrive arbeidsmåten i det nye NRK Re-
searchsenteret. 

Etter foredraget flokket seminardelta-
kerne seg rundt Synnøve for å høre mer, og 
sikkert også for å sjekke mulighetene for å 
kunne jobbe der en gang. For vi var mange 
som likte hennes refleksjoner rundt ledelse 
og som syntes arbeidsplassen virket mer 
enn epennende. 

Etter foredraget flokket seminardeltakerne seg rundt Synnøve Standal for å høre mer, og sikkert også 
for å sjekke mulighetene for å kunne jobbe i NRK Researchsenteret en gang. (Foto: Erling Bergan)
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Ny utgave av Bibliotheca Nova:
Kunnskapsorganisering for framtida
Det skal være enkelt å finne fram i bibliotekenes samlinger. Orden og struktur har til alle 
tider vært bibliotekenes varemerke, og aldri har behovet vært større enn nå med all den 
digitale informasjonsmengden som folk skal forholde seg til. Strukturerte metadata tilpasset 
morgendagens informasjonsgjenfinning er en utfordring som flere har engasjert seg i. Du 
kan lese om deres erfaringer i denne utgaven av Bibliotheca Nova.

KORG

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:  
Gunhild Aalstad 
Seniorrådgiver/redaktør
Nasjonalbiblioteket

Bibliotheca Nova har som mål å dele 
kunnskap og erfaringer fra ulike prosjek-
ter som er støttet av Nasjonalbiblioteket, 
men også å formidle fra andre faglige 
utviklingsoppgaver som er relevante for 
biblioteksektoren. Ulike temaer er blitt 
presentert i denne skriftserien fram til 
nå og allsidighet og nytenkning preger 
bibliotekutviklingen i små og store bi-
bliotek. Denne gangen presenteres en 

del spennende ting som skjer innenfor 
feltet kunnskapsorganisering. 

«De fleste artiklene peker framover 
mot morgendagens informasjons- og 
kunnskapshåndtering. Gode digitale 
verktøy og nye muligheter til å skape 
sammenheng i kunnskapsuniverset, 
gjør at bibliotekansatte kan bli viktige 
bidragsytere i kampen mot «information 
overload»», sier Jonny Edvardsen, direktør 
for tilvekst og kunnskapsorganisering ved 
Nasjonalbiblioteket i forordet.

I artikkelen Kunnskapsorganisasjon 
– «kjerneteknologi» for bibliotek- og in-
formasjonsfag belyser  professor Ragnar 
Nordlie begrepet kunnskapsorganisasjon, 
og trekker linjene fra de gamle egyptere 
og fram til i dag. Han slår fast at kunn-
skapsorganisasjon trolig er like relevant 
og nødvendig i dag som noensinne.

Deweys desimalklassifikasjon blir viet 
en del oppmerksomhet i dette heftet. Det 
er et klassifikasjonssystem som brukes i 
over 200 000 bibliotek i 135 land. Biblio-
tekets kunnskapsunivers har gjennomgått 
en drastisk formendring de siste tiårene, 
med både fysisk og digitale dokumenter. 
Deweysystemet har fått et ansiktsløft i 
form av WebDewey det siste tiåret.

Prosjektleder for norsk WebDewey ved 
Nasjonalbiblioteket, Elise Conradi, ser 
fram til Nasjonalbibliotekets lanseringen 

av den norske utgaven av WebDewey 
høsten 2015. I sin artikkel, sier hun: 
«Utviklingene i WebDewey gjør forhå-
pentligvis deweysystemet godt rustet til 
å tilrettelegge for både fysiske og digitale 
dokumenter slik at norske bibliotek kan 
formidle kunnskapen i disse, i nye og 
interessante kontekster.»

«Hvordan fungerer egentlig Dewey i 
folkebibliotekene?» spør Ingebjørg Rype 
på Nasjonalbiblioteket i sin masteropp-
gave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
I hennes artikkel får vi innsyn i hvordan 
folkebibliotekene tenker kunnskapsorga-
nisering og hensynet til brukerne.

Vi får belyst flere prosjekter med støtte 
fra Nasjonalbiblioteket. Artikkelen «På 
randen av mapping» beskriver et prosjekt 
som gjennomføres av Universitetsbiblio-
teket i Oslo. De utvikler en metodikk for 
mapping mellom tesaurusen Humord 
og norsk WebDewey. «Skal det være en 
tesaurus før vi stenger?», spør Kirsten 
Rydland og Oddrun Pauline Ohren ved 
Nasjonalbiblioteket i sin artikkel om 
samme prosjektet.

Deichmanske bibliotek har i mange 
år hatt flere prosjekter om utvikling av 
digitale sluttbrukertjenester, hvor man 
prøver å utnytte katalogdata til formid-
lingsformål. Ett av dem kan du lese om 
i artikkelen «Deichmanske bibliotek sier 
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Litteratur &  
musikk i New York 
13.–21. mars
Pris frå 18 950,-
Med Ragnar Hovland 

Roma & Toscana 
11.–18. april 
Pris frå 13 975,- 

Skottland & 
Nord-England 
29. april – 6. mai 
Pris frå 12 995,- 

Berlin 
29.april – 4. mai 
Pris frå 10 990,- 

Normandie  
& Paris 
20.–27.mai
Pris frå 14 950,-
Med Sylfest Lomheim 

Beatles-tur  
til Liverpool 
20.–25. mai 
Pris frå 12 990,- 

Stockholm,  
Tallinn & Riga 
20.–28. juni 
Pris frå 11 995,- 

Færøyane 
1.–5. juli
Pris frå 14 990,- 

Island
2.–7. august og
20.–25. august
Pris frå 13 475,-
Med Sylfest Lomheim

Moskva & 
St. Petersburg
5.–12. september &
3.–10. oktober
Pris frå 26 950,- 
Med Hans-Wilhelm 
Steinfeld

New Orleans 
& Texas
8.–19. oktober 
Pris frå 21 800,-

New York & 
Washington
9.–18. oktober 
Pris frå 23 950,- 
Med Eva Bratholm

Nashville, 
Memphis & 
New Orleans
30. oktober –  
8. november
Pris frå 23 975,- 
Med Olav Stedje

USA – 
Midtvesten
17.–28. juli 
Pris frå 21 550,-

TLF. 918 20 304 
www.fotefartemareiser.no

Hans-WilHelm steinfeld

olav stedje ragnar Hovland sylfest  lomHeim

eva bratHolm

400 kroner rabatt til medlemmer i  
Bibliotekarforbundet på alle reisene.

«Morǹ a MARC!»» av Asgeir Rekkavik.
Universitetsbiblioteket i Bergen 

ønsker å skape en best mulig infra-
struktur for digitale informasjonsres-
surser ved  Universitetet i Bergen. 
Hvordan de tenker å gjøre det, kan 
en få beskrevet i artikkelen «Digitale 
vitenskapelige tekstarkiv–biblioteket 
i ny rolle».

Interessant er det også å lese om 
gode eksempler på hvordan en har 
tatt i bruk Linked data som verktøy.

Dette heftet av Bibliotheca Nova 
preges av nytenkning og nye syste-
mer for gjenfinning som vil komme 
bibliotekene og andre til gode. Nasjo-
nalbiblioteket har flere interessante 
ting på gang. Nasjonalt autoritetsre-
gister for person- og korporasjons-
navn har lenge vært etterlyst, og nå 
er det under oppbygging. Vi kan også 
lese om hvordan Nasjonalbibliotekets 
samling av digitaliserte bøker benyt-
tes i kunnskapsorganisering, og om 
språkressurser som en fellesbeteg-
nelse på ulike språkdata som brukes 

i forskning innenfor et bredt spekter 
av områder.

Denne høsten har Riksarkivet slutt-
ført et interessant pilotarbeid som 
har sett på hvordan kulturdata kan 
tilgjengeliggjøres som lenkede, åpne 
data, og vi får presentert folketellin-
gen fra 1910.

Kim Tallerås, Høgskolen i Oslo og 
Akershus, avslutter heftet med en 
artikkel som retter søkelyset mot 
kunnskapsorganisatorisk forskning. 
Han gir noen konkrete eksempler 
som viser at kunnskapsorganisasjon 
i 2014 er et vitalt forskningsområde 
med et bredt nedslagsfelt.

Mange temaer er beskrevet i dette 
heftet ut over de som er spesielt 
nevnt i denne artikkelen. Her er det 
mye interessant stoff å orientere seg 
i og en variert og allsidig framstilling 
av temaet kunnskapsorganisering. 
Ønsket er at dette heftet skal kunne 
inspirere til økt aktivitet på dette 
området. 

I siste utgave av Bibliotheca Nova ser prosjektleder 
Elise Conradi fram til lansering av den norske utgaven 
av WebDewey høsten 2015. (Foto: Erling Bergan)

KORG
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MIME - Bibliotekbuss til Osterøy
Fritt etter OLA TVEITEN av © Lillebjørn Nilsen. Framført med 
talekor, på kurs i Munnleg formidling i Sogn og Fjordane, 
Sandane 4. desember 2014.

Eg heiter Bente Dammen  og eg er ein bibliotekar.
Med gode kollegar på biblioteket her, så vil me setje far.
Og bjørnen ligg i sitt vinterhi. Men det gjer ikkje eg.
Frå 2012 til i dag så har eg for ein ny bibliotekbuss rydda veg.

Og han er fin med utlån-, innleveringsautomat, lysvask og telt.
-Sudelida sudelidei!
Den finaste eg har sett.
-Sudelida sudelidei!
Nei, det er ikkje noko vrak.
Men ein bil med digitale skjermar, quatrohøgtalarar og solcelletak.
Og ei Anna Fiske bildebok bak.
-Sudelida sudelidei!
 
Tra la lalala la!
Bibliotekbuss til Osterøy

Og eg har vel slåss med budsjetta og lirka med leverandør.
Og eg har vel lengta meg vekk gong på gong. Og kjempa som aldri før.
Og «Mime» den finaste, flottaste bibliotekbussen i heile Norden her står.
Og dataspel, youtube, e-bøker, prosjektor og prosjektør  vi får.

Set deg i mayasofaen og lur -
-Sudelida sudelidei!
Kva blir dette for tematur?
-Sudelida sudelidei!
Ett-Minutt-standup-formidling og Fisketur
Du skal få litteratur, dinosaur- og grøssartur
Fantasy, fotball, kjærleik og masse kultur.
-Sudelida sudelidei!

Tra la lalala la 
Bibliotekbuss til Osterøy!

Og nå skal bussen opnast med mange fine ord.
Og vi får sjå fylkeskultursjef Tryti som skal klippe av ei snor.
Og alle står og smiler – og alle har det gøy 
Og  eg vil takke Coman for eit eksepsjonelt litteraturkjøretøy.

Så ropar vi alle høgt: hurra!
-Sudelida sudelidei!
Og kanskje får vi  bilete vårt i bla’.
-Sudelida sudelidei!
Og her skal alle ha ein takk:
Osterøypolitikarar og kommuneadministrasjon som alltid har støtta ny 
bokbuss sjølv om kommunen nesten er blakk!
Haus skule og rektor, Fylkeskommunen, alle bibliotekvener,  kollegaer 
og særleg alle tilsette som alle tar i eit tak!
-Sudelida sudelidei!

Tra la lalala la!
Bibliotekbuss til Osterøy!! 

Og når du kjem til «Mime» ein regntung vinterdag
Sjå på Mimes brønn, veggane og hyllene, med fantastiske fargelag 
Som også er nøkkel til gjenfinning av litteratur i alle fag 
Alt for at ostringane skal få eit bibliotek i buss av aller beste slag!

Vi planla og bygde  bussen bit for bit.
-Sudelida sudelidei!
Kvar centimeter har kosta slit.
-Sudelida sudelidei!
Men bussen  skal du ha.
Om ikkje du tykkjer han è  bra
lukt til Sverige kan du dra!
-Sudelida sudelidei!

Tra la lalala la!
Bibliotekbuss til Osterøy!!

MOBIL KREATIVITET

Bokbussen i Osterøy har 
fått navnet Mime, etter 
en av æsene som voktet 
over kunnskapsbrønnen i 
norrøn mytologi.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2015. 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 spe-
sielt til å søke. Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler 
tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, 
egenandeler og andre bidrag.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er 
gjort og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren kan være en del 
av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer

Politi på bibliotek
Den norsk-somaliske samfunnsdebat-
tanten Amal Aden mottok alvorlige 
trusler da hun skulle holde foredrag 
om integrering i Hardanger uka før jul. 
Væpnet politi var til stede under fore-
draget på Kvam bibliotek.

Det er NRK som melder om hen-
delsen. Amal Aden kom til Norheimsund 
i Hardanger for å holde flere foredrag 
om likestilling, homofile minoriteter og 
integrering på de videregående skolene 
i Norheimsund og Øystese, i regi av Fritt 
Ord-prosjektet “Forfattere til skolen”. 
Men da publikum kom inn dørene for å 
overvære et tilleggsforedrag hun skulle 
holde på Kvam folkebibliotek mandag 
kveld, ble de møtt av væpnet politi, 
meldte NRK Hordaland. Politiet var der 
for å garantere for foredragsholderens 
sikkerhet, etter at hun hadde mottatt 

Tekst: 
Erling Bergan
Redaktør

en rekke trusler etter besøkene på de 
to skolene tidligere på dagen. Truslene 
skal ifølge Aden ha kommet fra det 
muslimske miljøet. – Jeg mottok mange 
trusler, og følte det veldig ubehagelig, 
sier Aden.

Norsk-somaliske Aden jobber som 

forfatter, skribent og foredragsholder, 
og har skrevet en rekke bøker om 
likestilling, homofili, integrering og det 
flerkulturelle Norge. I 2010 fikk hun 
Zola-prisen for arbeidet med norsk 
innvandrings- og integreringspolitikk, i 
fjor Amnestys menneskerettighetspris.

På Kvam biblioteks facebookside 
oppsummeres den spesielle kvelden 
slik: “Det var inspirerande å høyra Amal 
Aden i kveld. Me må prøva å ta ho på 
ordet, opna opp for debatt og bruka 
ytringsfridomen! 

DEBATTARENA
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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.

Å rette blikket utover
Et europeisk forskningssamarbeid om folkebibliotek og stedsutvikling er i emning. Network 
on Libraries in Urban Space (NLUS) er navnet på et nettverk Sunniva Evjen er med i, for å 
bygge systematisk kunnskap omkring folkebibliotekvirksomhet i større skala. 

FOLKEBIBLIOTEK OG STEDSUTVIKLING

En av de mest tradisjonelle øvelsene 
i noe medium er å ved årsskifte ha en 
oppsummering av året som gikk når et 
nytt år nærmer seg – eller har meldt 
sin ankomst. Det skal ikke jeg gjøre. I 
stedet vil jeg rette blikket litt utover, litt 
framover, og fortelle litt om noe som er 
på trappene – et europeisk forsknings-
samarbeid med temaet folkebibliotek.

I Norden har vi en viss tradisjon for 
folkebibliotekforskning, innenfor et 
bredt spekter av tema. Det henger 

formodentlig sammen med en sterk 
folkebibliotektradisjon, fokus på utdan-
ning av bibliotekarer, fokus på kunn-
skapsbasert praksis og etter hvert en 
oppbygging av forskningsmiljø rundt ut-
danningsinstitusjonene. Vi kjenner mye 
av arbeidet til våre kollegaer i Sverige, 
Danmark og Finland. Men med unntak 
av England – som gjerne vil unntas når 
vi snakker om Europa – vet vi derimot 
ikke så mye om hva som skjer i Europa 
for øvrig.

Dette skal forhåpentligvis nå endres. 
Som en innledning til det nye året vil jeg 
gjerne skrive noen ord om et begyn-
nende europeisk forskningssamarbeid 
– om folkebibliotek og stedsutvikling. 
Network on Libraries in Urban Space 
– NLUS – er navnet på arbeidsgruppa 
og nettverket som er i ferd med å 
stables på beina. Medlemmene består 
av forskere med bakgrunn i bibliotek- 
og informasjonsvitenskap, sosiologi, 
arkitektur og økonomi – men har her 
samlet seg omkring en felles interesse: 
folkebiblioteket, hvordan det brukes og 
hvordan det påvirker og lar seg påvirke 
av omgivelsene.

Folkebibliotek og stedsutvikling
Det som begynte med en tilfeldig 

samtale på en konferanse om kulturpo-
litikk i Tyskland, har gradvis vokst fram 
over det siste året. 

I november samlet vi oss i Sveits, kol-
legaer fra Norge, Danmark, Belgia, Ned-
erland, Tyskland og Sveits. Vi har ulik 
bakgrunn, representerer ulike fagfelt, 
men vi deler noen interesser, først og 
fremst folkebibliotek og stedsutvikling. 
Målet var å jobbe fram fokusområder 
og foreløpige forskningsspørsmål som 
verktøy for å kanalisere videre innsats. 
Hvordan påvirker bibliotekarkitektur 
omgivelsene? Hvordan kan bibliotek Fra en workshop i gruppa Network on Libraries in Urban Space (NLUS) i november i år.
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Målet er å styrke folkebiblioteksektoren med solide data, med systematisk 
forskning. Det handler ikke bare om å kartlegge en virksomhet, men om å 
ha et kunnskapsbasert utgangspunkt for utvikling – og påvirkning. ”

”

være med på å skape identitet i lokal-
miljøet? Hvilken effekt kan vi se av å 
åpne eller legge ned en bibliotekenhet?

Systematisk kunnskap
Slike spørsmål – og mange andre – 

ønsker vi å jobbe videre med. Det vil 
ta tid, og kreve både flere samarbeids-
partnere, friske forskningsmidler og 
mye arbeid – men det er viktig at vi kan 
bygge systematisk kunnskap omkring 
folkebibliotekvirksomhet i større skala. 
Og da trengs det samarbeid.

De fleste som har vært i komiteer eller 

arbeidsgrupper som skal konkretisere 
ideer sammen med et visst antall andre 
vet at det kan by på utfordringer. Sam-
tidig er ”sammenlagteffekten” av å ha 
mange individer fra ulike fagområder 
på plass for å diskutere et tema svært 
verdifull – og ikke minst er det lærerikt 
å få andres blikk på eget fag. 

Dette samarbeidet skal og bør na-
turligvis også inkludere bibliotekfeltet 
i det enkelte land – noe annet vil være 
ufruktbart. Målet er naturligvis å styrke 
folkebiblioteksektoren med solide data, 
med systematisk forskning. Det handler 

ikke bare om å kartlegge en virksomhet, 
men om å ha et kunnskapsbasert ut-
gangspunkt for utvikling – og påvirkning. 

Les mer:
http://nlus.eu/

I disse dager er jeg også i ferd med å 
initiere et noe mer nærsynt samarbeids-
prosjekt, nemlig familieforøkelse, og tar 
derfor en pause fra Bibliotekaren. Jeg 
ønsker alle et riktig godt nytt år! 

FOLKEBIBLIOTEK OG STEDSUTVIKLING

Det nye biblioteket i Birmingham åpnet i 2013. Byens myndigheter betrakter biblioteket som et flaggskip i videreutvikling av byen, og det regnes som det 
største folkebiblioteket i Storbritannia. Nå vil en gruppe forskere se nærmere på sammenhengen mellom folkebibliotek og stedsutvikling. (Foto: Elliott Brown)
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Om gjenbruk av 
powerpoint-presentasjoner

Tekst:
Espen Søyland Bakjord
og Cyrille Nolin
Juridiske rådgivere
Nasjonalbiblioteket

Bibliotek 
& juss

•	Å holde et foredrag for et tilstedeværende publikum  
regnes som en direkte fremføring etter åndsverkloven. 

•	Om vi tar i bruk powerpoint som et teknisk hjelpemiddel  
er også dette å regne som fremføring.

GJENBRUK AV POWERPOINT

Vi har fått inn et spørsmål om gjenbruk 
av powerpoint-presentasjoner. Strengt tatt 
er ikke dette et eget opphavsrettslig tema, 
men det aktualiserer en del forskjellige 
problemstillinger. Her gir vi en liten gjen-
nomgang av noen av dem.

For det første vil vi få frem at det å 
holde et foredrag for et tilstedeværende 
publikum regnes som en direkte fremfø-
ring etter åndsverkloven. Om vi tar i bruk 
powerpoint som et teknisk hjelpemiddel 
er også dette å regne som fremføring. 
Det materialet man forsyner powerpoint-
presentasjonen med vil antakelig ikke alltid 
være skapt av foredragsholderen selv, i 
alle fall ikke fullt ut. Hvis vi er på det private 
området, for eksempel en lukket fremfø-
ring kun for nære venner, vil fremføringen 
falle utenfor opphavsmannens enerett. I 
noen tilfeller kan denne grensen være van-
skelig å avgjøre, for eksempel hva gjelder 
en lærers fremføring for sin egen klasse på 

grunnskolen. Hvis vi derimot befinner oss i 
den antakelig mest praktiske situasjonen, 
nemlig der foredraget fremføres offentlig, 
er det viktig å huske på at man må ha lovlig 
grunnlag for bruk av materialet. 

Slikt grunnlag kan følge av åndsverk-
loven, særlig av de såkalte lånereglene. 
Ved offentlig fremføring i undervisning 
er åndsverkloven § 21 aktuell. Så lenge 
åndsverkene er utgitt kan man fritt frem-
føre disse i undervisningssammenheng. 
Bestemmelsen gir, kanskje litt overras-
kende, ingen rett til eksemplarfremstilling.  
Med andre ord får vi ingen rett til å ta 
kopi av for eksempel en opphavsrettslig 
vernet tegning vi ønsker å lime inn i pre-
sentasjonen. I mange tilfeller kommer vi ut 
av denne floken ved bruk av avtalelisens, 
nærmere bestemt med kopieringsavtale 
med Kopinor.

Hverken kommunenes kopinoravtale 
eller åndsverkloven § 21 gjelder for film-
verk. Her bør man huske på at man har 
adgang til å sitere iht. åndsverkloven § 22. 
Bestemmelsen hjemler sitat av filmverk, og 
kanskje også fotografiske verk og bilder. 
Hvis filmklippet kun er stemningsska-
pende, dvs. bare til pynt eller underhold-
ning, kan man ikke støtte seg på denne 
låneregelen. Klippet bør altså inngå i en 
faglig sammenheng, for eksempel være 
gjenstand for en drøftelse.

Dersom ingen eksisterende avtaler eller 
låneregler tillater bruken, er man nødt til 
å innhente tillatelse. Ved bruk av vernede 
kunstverk kan man eksempelvis ta kontakt 
med BONO (den norske opphavsrettsor-
ganisasjonen på billedkunstområdet, red.

anm.). Ellers kan vi minne om nettstedet 
clara.no der man kan fylle ut ønsket bruk 
og bli geleidet videre. Kopinoravtalen 
gir på sin side som regel adgang til bruk 
innad i en institusjon, og en powerpoint-
presentasjon vil gjerne kunne deles digitalt 
på den interne læringsplattformen. Ved 
tvil om hva som er tillatt bør man lese 
avtalens bestemmelser og evt. ta kontakt 
med Kopinor. Det å legge materiale fritt ut 
på Internett vil likevel ikke være tillatt iht. 
kopinoravtalen. 

Ved bruk av bilder av personer må man 
i tillegg til opphavsrett til fotografiske verk, 
og nærstående rettigheter til fotografiske 
bilder, tenke på den avbildedes person-
vern. Dette reguleres av åndsverkloven 
§ 45c. Også her gjelder det at offentlig 
fremføring ikke uten videre er tillatt, og 
som regel kreves samtykke. Det finnes 
likevel en del unntak, for eksempel folketog 
i friluft, og bruk av bilder ved såkalt aktuell 
og allmenn interesse. Vi viser til ABM-skrift 
nr. 72 Fotojuss for en nærmere beskrivelse 
av dette.

Oppsummeringsvis vil vi altså mane til 
forsiktighet med å legge en presentasjon 
med innhold man ikke selv har skapt ut 
på Internett. Med unntak for lovlig bruk 
av sitatretten etter åndsverkloven § 22 vil 
dette som regel ikke være tillatt uten at 
tillatelse innhentes. 
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Hotellets hage på LesvosHotellets takterrasse i AthenFolkefest

Medlemstilbud - Påsketur til Athen og Lesvos

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 

andre siden.

Pakker og priser

- Fly t/r Gardermoen - Mytilini (Tillegg avreise Bergen 500,-)

- 1 natt i dobbeltrom på 4-stjerners hotell i Athen
- 8 netter i dobbeltrom på Hotell Votsala på Lesvos
- Halvpensjon under hele oppholdet
- Alle påskeaktivitetene på Lesvos
- 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.

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

For 3. år på rad arrangerer vi tur til Hellas 7. - 16. april 2015 for å feire den gresk-ortodokse påsken. 
Hovedoppholdet er på den idylliske øya Lesvos, men som ekstra innslag tar vi en ut�ukt til
Pergamon i Tyrkia og tilbringer en dag i Athen med Akropolis og den spennende bydelen Plaka.
Pergamon er på UNESCOs verdensarvliste og hadde på 100-tallet f. Kr. det nest største biblioteket i
den antikke verden, etter Alexandria i Egypt. Turen gjennomføres med erfaren norsk reiseleder.

MEDLEMSFORDEL - ANNONSE
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Sitatet

”Bibliotek er ikke noen ny oppfinnelse, 
men like fantastisk nå som i gamle dager. 
I konkurransen med litteraturhus og 
andre ytre trusler, har biblioteket blitt noe 
mer. På Hovedbiblioteket i Bergen er det 
forestilling for barn hver søndag. Både i 
sentrum og på bydelsbibliotekene er det 
barnekino. Gratis. I tillegg slipper du å 
bruke 300 kroner på overpriset popkorn 
og snop. Biblioteket har til og med gratis 
voksenkino et par ganger i uken.”   

Kommentator Frøy Gudbrandsen i 
artikkelen ”Kommunal moro” i Ber-
gens Tidende 30. desember 2014. 

- Så du på tv i går? Som inngang til en 
samtale fungerte dette utmerket for noen 
tiår siden. Nå fungerer ikke replikken like 
godt lenger. Den nærmer seg: - Så du på 
internett i går? 

Men nyhetsbildet samler oss fremdeles til 
en viss grad. I 2014 hadde NRK Dagsrevyen 
i gjennomsnitt 714.000 daglige seere, mens 
de i 2002 hadde 840.000. En påfallende 
liten nedgang – medieutviklingen tatt i be-
traktning. Og de som nyhetsoppdaterer seg 
gjennom andre kanaler - aviser, radio, netta-
viser og sosiale medier - de får mange av de 
samme sakene og intervjuobjektene som NRK 
gir dem. Det vet alle som ser TV2-nyhetene 
halvtimen før NRK Dagsrevyen.  

Vi har altså fremdeles en viss felles of-
fentlighet for nyheter i Norge. Og det vil som 
oftest også si at vi til en viss grad har en 
felles offentlighet for debatt rundt hendelser 
og utviklingstrekk i samfunnet.  Når media 
kjører debatter, enqueter, intervjurunder, 
dokumentarer og artikkelstoff kretser de 
rundt mange av de samme spørsmålene. Og 
offentlig kjente debattanter, fagpersoner og 
maktpersoner er kjent på tvers av mediene, 
de går fra studio til studio, fra spalte til spalte. 
Kanskje ikke like mye som før. Likevel kan 
vi fremdeles slå av en prat med folk vi ikke 
kjenner medievanene til, og ta for gitt at de 
kjenner mange av de samme kjente folkene 
og sakene som media har snakket om den 
siste tiden. 

Men den gode, gamle felles offentligheten 
er under press. Den er i hvert fall ikke for-
ankret i én-kanal-samfunnet lenger. Og med 
skrumpende redaksjoner i media, blir det 
vanskeligere å finne andre ankerfester for de 
store fellessamtalene. 

Biblioteklovens formålsparagraf gir folkebi-
bliotekene i oppdrag å være arena for offent-
lig samtale og debatt. Nå har ikke bibliotekene 
for vane selv å sette dagsorden i den store 
felles samfunnsdebatten. Vi hekter oss på 
spørsmålene som allerede er aktuelle, som 
er i vinden. Ofte med lokal vinkling. 

Men åpner det seg kanskje noen nye mulig-

Den gode, gamle offentligheten
heter for oss nå, når den store offentligheten 
fragmenteres? 

Kanskje vi står overfor en situasjon der 
det ikke er utspillene fra Sveinung Rotevatn,  
Christian Tybring-Gjedde eller Kristian Mei-
singset som setter i gang lokale samtaler 
om aktuelle tema. En stor miljøsak under 
oppseiling er for eksempel om fjorddeponi 
fra planlagt gruvedrift i Naustdal. Det er 
mange kunnskapsrike og taleføre aktører 
om dette lokalt i Sunnfjord. Naturvernpro-
filer, industrifolk og lokalpolitikere kan alle 
bidra til å belyse saken. Et lokalt debattmøte 
i biblioteket, med litteratur utstilt og tilgang 
på én-til-én-samtaler med debattantene, kan 
fremme interesse og forståelse vel så mye 
som en fjernsynsoverført debatt om gruve-
drift og miljøvern. 

Offentligheten er i endring, samtidig som 
bibliotekene har fått et samfunnsoppdrag om 
å være arena for offentlig samtale og debatt. 
Det er en lissepasning for en bransje som 
trenger å spille seg gode. Men hvordan bi-
bliotekene best kan gjøre dette, er fremdeles 
et åpent spørsmål.

Derfor er debatter om bibliotekdebatter 
viktige. Ikke bare om rasister eller andre skal 
utestenges eller tas med. Men debatter om 
hvilken offentlighet bibliotekene kan være 
gode på. Store spørsmål sett i lokal sam-
menheng, kan være én formel. 

Er dette den enkelte biblioteksjefs ansvar 
alene? Nei, her trengs det felles løft. Hvilke 
ideer kan for eksempel hentes fra måten 
Norsk Forfattersentrum drives på? Hva kan 
Nasjonalbiblioteket gjøre, ut over å støtte 
enkeltprosjekt? 
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