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Med fokus på tillitsvalgte

Landsmøtet i november i fjor 
valgte Margunn Haugland til å et-
terfølge Monica Deildoks tretten 
år som forbundsleder. Vi har tatt 
en prat med forbundslederen, for 
å bli kjent med hva hun synes er 
viktig i BF for tida.

 14

Fryktens pris

Ord og tegninger kan utløse voldsomt negative  
reaksjoner, men det må aldri få oss til å miste  
troen på kunstens forandrende kraft og vitale  
samfunnsbetydning, skriver lederen for Dansk  
Forfatterforening, Jakob Vedelsby. 

  8

Nypløyd mark innen 
ledelse og bibliotek

Norske folkebiblioteksjefer tenker 
mer på relasjoner enn strategi. 
Dette var et av hoved-funnene da 
de første masterkandidatene i faget 
bibliotek, styring og ledelse presen-
terte sine masteroppgaver i juni.

 18
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Lederen har ordet
Sommeren nærmer seg. Vi gleder oss 

over lysere kvelder, og håper at som-
meren i år skal bli enda bedre enn i fjor. 
Kanskje skal jeg få lest alt det jeg hadde 
tenkt å lese i vinter, men ikke rukket? 
Men jeg må innrømme jeg har allerede 
begynt å tenke på høsten. 

Blir bibliotek og regjeringens sats-
ning på bibliotek valgkampsak i år? 
Regjeringen har signalisert at Nasjonal 
bibliotekstrategi legges fram før valget. 
Regjeringens satsning på bibliotek vil 
da synliggjøres og forhåpentligvis bli en 
valgkampsak. Biblioteknorge trenger at 
bibliotek blir valgkampstoff, for sektoren 
trenger at det tilføres mer penger og vi 
trenger mer oppmerksomhet om alt det 
som skjer i sektoren.

Forventninger til bibliotekstrategien
Hva den nasjonale bibliotekstrategien 

inneholder venter jeg i spenning på, som 
sikkert mange andre. Jeg merker at det er 
forventninger om at den skal bli et løft for 
bibliotekene. Utfordringen tenker jeg er å 
få økonomiske midler til å følge de gode 
intensjonene som sikkert kommer. Økte 

prosjektmidler er vel og bra, men det er 
ikke alle bibliotek som får ta del i denne 
potten. Trang kommuneøkonomi er en re-
alitet som presser mange folkebibliotek. 
Så her er det viktig at regjeringen sørger 
for en god kommuneøkonomi slik at ikke 
bibliotek og kultur blir taperne. Jeg håper 
at den varslede strategien også sier noe 
om hvordan bibliotekene skal bli enda 
bedre som uavhengige møteplasser og 
arena for offentlig samtale og debatt, og 
at den peker ut retningen for bibliotekene 
videre inn i den digitale fremtida.

De siste man skal spørre...
Om strategien blir et løft? Det var tema 

under paneldebatten ”Bibliotekløft?” på 
Litteraturfestivalen på Lillehammer i slut-
ten av mai. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira 
Myhre var en av paneldeltakerne. Han 
røpte ikke hva som kommer i strategien, 
men han ga tilhørerne et råd: 

”De siste menneskene man skal spørre 
om hvordan det går med biblioteket, er 
bibliotekarer. Dere må slutte å snakke 
så utrolig negativt om alt som har med 
bibliotek å gjøre, alltid.”

Det var kanskje et velmenende råd fra 
Nasjonalbibliotekaren til tilhørerne under 
denne debatten. Men utgangspunktet for 
rådet hans er feil. Bibliotekarer snakker 
selvfølgelig ikke alltid negativt om biblio-
tek. Hvor har han det fra? Følger man 
med i mediestrømmen i Norge, enten det 
er lokalaviser på papir eller nett, blogger, 
sosiale medier, eller annet, så ser man 
at dette er feil. For Aslak Sira Myhre sier 
i samme debatten: ”Biblioteket er den 
kulturinstitusjonen, den samfunnsinsti-
tusjonen, den offentlige tjenesteyteren 
i Norge, som står seg best blant folk i 
Norge, som er den mest populære. Vi 
snakker om så mye som 90 prosent 
som er kjempefornøyd med biblioteket.” 
Og et viktig bidrag til denne suksessen 
er selvfølgelig at landets bibliotekarer 
bruker mye tid og krefter på å snakke 
opp biblioteket, både nasjonalt og lokalt.

Feil signal
Og når utgangspunktet for rådet er feil, 

blir også rådet han gir feil. Bibliotekarer 
skal spørres om bibliotek. Vi har viktig 
kunnskap og kompetanse på bibliotek. 
Om ikke bibliotekenes fagfolk skal spør-
res om bibliotek, gir det feil signal. Det 
nedvurderer en hel profesjons kunnskap 
og kompetanse. Hvis nasjonalbibliote-
karen mener at fagekspertisen ikke skal 
spørres om bibliotek, har biblioteksekto-
ren et stort problem. 

Når Nasjonalbibliotekaren bruker 
bibliotekarers deltakelse i debatter om 
e-bøker som eksempel på at vi snakker 
negativt om biblioteket, er han på ville 
veier. Han sa på Lillehammer: ”Så bruker 
vi 80 prosent av all tid til å krangle om 
e-bok, som utgjør 1 prosent av omset-
ningen av norske bøker.” Vi kan ikke 
se at det er noen motsetning mellom 

Hva den nasjonale bibliotekstrategien inne-
holder venter jeg i spenning på, som sikkert 
mange andre. Jeg merker at det er forventnin-
ger om at den skal bli et løft for bibliotekene. 
Utfordringen tenker jeg er å få økonomiske mid-
ler til å følge de gode intensjonene som sikkert 
kommer. ”

”
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Margunn Haugland
Forbundsleder

e-bok-diskusjoner og positiv omtale av 
bibliotek.  

Det er bred enighet om at bibliotek-
faglig kompetanse er grunnleggende for 
å sikre gode bibliotektjenester. Dette 
fordi bibliotekarer kan bibliotek.  Vi 
brenner for gode bibliotektjenester og 
videreutvikling av dem, og vi ønsker å 
tilby brukerne våre det aller beste, både 
i tilbud og service. Fordi vi ønsker å tilby 
morgendagens tjenester allerede i dag.

Synliggjøre og framsnakke
Men selvsagt er det mye vi kan og 

bør bli bedre på. Vi er på lag med Aslak 
Sira Myhre i å synliggjøre og framsnakke 

alle de gode tjenestene og tilbudene 
bibliotek har allerede. Det er nok av 
gode eksempler å ta av. Det trenger 
ikke å være en verdensrevolusjon innen 
biblioteksektoren for å nevne det uten-
for den interne biblioteksfæren. Mange 
er ikke klar over alle tilbudene vi har. 
Overfor dem har vi allerede en flying 
start, for som nasjonalbibliotekaren sa: 
”De som ikke bruker biblioteket er også 
superfornøyde!” 

Så jeg oppfordrer alle til å snakke høyt 
og klart om alle tilbudene bibliotekene 
har i sommer. På den måten løfter vi fram 
både bibliotekene, og kunnskapen og 
kompetansen vi bibliotekarer har. 

Bibliotekarene er bibliotekenes fag-
folk – vi vet mye om hvordan utvikle 
gode tilbud. Så derfor, Aslak: Du bør 
spørre bibliotekarene om bibliotek. Og 
du bør oppfordre andre til også å spørre 
bibliotekarene om bibliotek. Vi kan mye 
om denne virksomheten, som vi – ikke 
overraskende – har et svært så positivt 
forhold til.

God sommer!

I paneldebatten ”Bibliotekløft?” under Litteraturfestivalen på Lillehammer torsdag 
28. mai, kom nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre med noen avslutningsord som 
en del bibliotekarer har merket seg, ikke alle med like stor begeistring, og som 
forbundsleder Margunn Haugland har sine kommentarer til i lederen over her.

Hva sa Aslak Sira Myhre på Lillehammer?

Det er verdt å merke seg at Aslak Sira Myhre også 
sa mye annet i debatten. Og alt kan sees og høres om 
igjen fra streamingen, som ligger på http://www.oppland.
no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Bibliotekdebat-
tene-2015/. Men for å yte nasjonalbibliotekaren rettfer-
dighet, gjengir vi hele sluttkommentaren han kom med 
på Lillehammer:

”Og så er det en ting til, siden det er mange bibliotekarer 
her, som jeg synes det er viktig å si: Det siste menneske 
man skal spørre om hvordan det går med biblioteket, er 

bibliotekarer. Dere må slutte å snakke så utrolig negativt 
om alt som har med bibliotek å gjøre, alltid. Når jeg drar 
rundt og forteller om biblioteket som suksesshistorie, så 
blir bibliotekarer gladere enn alle andre. Men hvorfor sier 
dere ikke det oftere? Poenget er at biblioteket er den kul-
turinstitusjonen, den samfunnsinstitusjonen, den offentlige 
tjenesteyteren i Norge, som står seg best blant folk i Norge, 
som er den mest populære. Vi snakker om så mye som 90 
prosent som er kjempefornøyd med biblioteket. De som 
ikke bruker biblioteket er også superfornøyde! Så bruker vi 
80 prosent av all tid til å krangle om e-bok, som utgjør én 

prosent av omsetningen av norske 
bøker. Én prosent! 80 prosent av 
alle diskusjoner og oppslag om alt 
som foregår rundt det, for der har vi 
størst problemer akkurat nå. Så da 
må vi jammen meg snakke om det? 
Men poenget er at forutsetningen 
for at dette skal virke, er at man 
forteller hvor jævla bra det er, sånn 
som Bård Vegar [Solhjell] gjør nå. 
Hvis ikke bibliotekarene snakker om 
det, hvem skal da fortelle om det, 
hvem skal da snakke om det? Det 
er et eller annet her, om å ha trygg-
het på at det man gjør er enormt 
bra. Det er verdsatt og det virker. I 
motsetning til NAV så virker dette. 
Veldig godt.” 

BIBLIOTEKPOLITIKK
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Boken i Norge 500 år

BOKHISTORIE

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: 
Anne Eidsfeldt, forskningsbibliotekar 
Hege Stensrud Høsøien, konstituert 
direktør, forskning og formidling, 
Nasjonalbiblioteket

I 2019 er det fem hundre år siden de 
to første norske bøkene ble trykt. I 1519 
utkom Breviarium Nidrosiense og Missale 
Nidrosiense, en bønnebok og en messebok. 
Bøkene ble trykt på initiativ fra erkebiskop 
Erik Walkendorf i Trondheim for å dekke den 
katolske kirkens behov for en standardisert 
liturgi i Norge. Bøkene ble trykt i Paris og 
København, men fordi de er trykt på norsk 
initiativ, for norske penger, og for det nor-
ske markedet regner vi bøkene for norske. I 
2019 kan vi dermed feire jubileum for 500 
år med den trykte, norske boken. 

Norge var et av de siste landene i Europa 
som fikk egen trykkpresse. 1643 ble det 
første trykkeriet opprettet på norsk jord, 
da den danske boktrykkeren Tyge Nielsøn 
kom opp fra København med sitt trykkeri 
og etablerte seg i Christiania. Allerede i 
1482 og 1483 ble de første bøkene trykt 
i Danmark og Sverige. På Island ble det 
opprettet et trykkeri i 1530 på Hólar, og 
i 1642 ble det første trykkeriet i Finland 
satt opp i Åbo. Bergen fikk trykkeri i 1721, 
Trondheim i 1739, og Kristiansand i 1779. 
Så lenge Norge var en del av Danmark, ble 
opprettelsen av nye trykkerier og tillatelser 
til hva som kunne trykkes regulert av den 
danske regjering. Helt fram til 1807 var det 
kun ett trykkeri i virksomhet i hver av de fire 
stiftsbyene Christiania, Bergen, Trondheim 
og Kristiansand. Etter frigjøringen fra det 
eneveldige Danmark i 1814, skjøt veksten 
av norske trykkerier fart. Mellom 1814 og 
1850 ble det etablert 25 nye trykkerier rundt 
om i Norge, fra Risør i sør til Tromsø i nord. 

Norsk bokhistorie blir imidlertid mer hel-
hetlig når den i unionstiden sees som en del 
av den danske. I tiden før Norge fikk egne 
trykkerier og opp gjennom fellestiden med 
Danmark, var bøker trykt i Danmark, f.eks. 
bibler, postiller og salmebøker, fellesbøker 
for befolkningen og forvaltningen i unions-
landene. Også etter 1814 ble mange nor-
ske bøker trykt i København. Både Henrik 
Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og 
Alexander Kielland utga sine bøker på det 
danske forlaget Gyldendal. Historien om 
boken i Norge omfatter dermed også bøker 
trykt og utgitt i Danmark. 

Et 500-årsjubileum for boken i Norge 
gir rike muligheter for bred formidling av 
de norske trykk og deres historie. Aktuelle 
temaer kan være alt fra trykking og tryk-
keprosesser, papir og norsk papirproduk-
sjon, til norske bokbind. Videre forleggeres, 
bokhandleres og bibliotekers rolle i bok-
spredningen, sensur, samt boksosiologiske 
aspekter som lesing, lesekunnskaper og 
boksamlinger. I Nasjonalbiblioteket planleg-
ges det både utstillinger og arrangementer.

Nasjonal dugnad
I tiden frem mot jubileet kan bibliotekene 

samarbeide med, delta inn i og initiere 
faglige utviklingsprosjekter og forsknings-
prosjekter som gir ny kunnskap om ulike 
aspekter ved den norske bokhistorien, 
og utnytte den store mengden digitalisert 

materiale og metoder fra digital humaniora.
I anledning jubileet vil Nasjonalbiblioteket 

lage en nettbasert bibliografi over Norske 
bøker 1519-1850. Tidsavgrensningen favner 
perioden fra den første norske trykte boken 
fram til 1850, som er slutten på håndtryk-
kepresseperioden i Norge. Arbeidet vil gi 
oss systematisk oversikt over egen samling, 
samt oversikt over hva vi mangler av nor-
ske trykk i denne perioden. Det vil gi oss 
mulighet til å tette huller i samlingen ved å 
anskaffe det vi mangler antikvarisk eller ved 
digital komplettering.

Bibliografien vil bli produsert i bibliotek-
systemet Alma og Nasjonalbiblioteket vil 
med dette invitere alle bibliotek med eldre 
boksamlinger inn i en stor dugnad for å 
kartlegge bestand og bøkenes tilstand. Vi vil 
benytte anledningen til en full gjennomgang 
av alle Nasjonalbibliotekets eksemplarer. 
Oversikten vi i dag har i BIBSYS skal sup-
pleres med gjennomgang av småtrykk-
samlingen, Hjalmar  Pettersens Bibliotheca 
Norvegica og Nasjonalbibliotekets gamle 
kortkatalog (HK1). Det vil være et mål at 
alt materiale digitaliseres, slik at vi gjennom 
arbeidet også tetter hullene i den digitale 
samlingen.

18. mai arrangerte Nasjonalbiblioteket 
seminaret ”Bøker, trykkerier og bokkultur 
i Christiania 1643-1745”. Seminaret ret-
tet søkelys mot økonomiske, politiske og 
lesesosiologiske forhold og var tenkt som 
det første i en rekke årlige bokhistoriske 
seminarer frem mot 2019. Som del av 
konferansen ble det også arrangert en 
workshop i katalogisering av eldre trykk. 
Konferansen favnet de interesserte både 
i universitets- og bibliotekmiljøet. Hvis du 
leser dette og tenker at du burde ha vært 
der, at dette vil du være med på fremover: 
Ta kontakt med forskningsbibliotekar Anne 
Eidsfeldt på anne.eidsfeldt@nb.no. Norske bokbind fra 1650 til 1850.
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Informasjonstilgang, bibliotek 
og FNs nye bærekraftsmål 
Tusenårsmålene går mot slutten. Etter 2015 skal de etterfølges av FNs bærekraftsmål. 
Bør bibliotekspørsmål inn i dette? Ja sier IFLA. De har utarbeidet Lyon-erklæringen, 
som 550 organisasjoner og institusjoner verden over har sluttet seg til. 
Blant dem er Bibliotekarforbundet.

•	 I mange land er Lyon-erklæringen tatt med til 
politikere, beslutningstakere og myndigheter.

•	Hensikten er å bli involvert i nasjonale utviklings-
planer for FNs nye mål for bærekraftig utvikling.

•	Disse målene skal overta for tusenårsmålene. 
•	 Lyon-erklæringen har nå 550 underskrifter.
•	 Bibliotekarforbundet er blant underskriverne.

Tekst: 
Erling Bergan

Lyon-erklæringen er utarbeidet for å 
påvirke innholdet i FNs utviklingsagenda, 
noen ganger omtalt som FNs ”post 
2015-agenda”, men mer offisielt som 
FNs bærekraftsmål. 

Det dreier seg om å stake ut kursen 
for å utrydde fattigdom og bremse farlige 
klimaendringer innen 2030, gjennom nye 
mål for bærekraftig utvikling. FNs bære-
kraftsmål skal fungere som en felles plan 
for samfunnsutviklingen både globalt og 
i de enkelte land. 

Målene skal være grunnlag for priori-
tert innsats de neste 15 årene. Land fra 
hele verden, inkludert Norge, har vært 
aktivt involvert i arbeidet med å utforme 
17 mål og 169 delmål. I motsetning til 
tusenårsmålene, så er bærekraftsmålene 
universelle og vil forplikte innsats fra 
alle land.

Bred oppslutning
Siden september i fjor, da World Li-

brary and Information Congress (IFLA-
koferansen) ble arrangert i Lyon, har IFLA 
jobbet for oppslutning om erklæringen. 
Med 550 underskrifter må det sies å ha 
blitt en suksess.

- Det har vært stor tilslutning, noe de 
550 underskriftene vitner om. Blant un-
derskriverne er det selvfølgelig bibliotek 
og bibliotekorganisasjoner, men også 
teknologiselskap, bistandsorganisasjo-
ner og privat sektor. Så vi har et bredt 
grunnlag. Omtrent en tredjedel av under-
skriverne er ikke bibliotekorganisasjoner, 
og det er vi fornøyd med, sier IFLAs 
visegeneralsekretær Stuart Hamilton til 
Bibliotekaren.

Lyon-erklæringen
Hovedpoenget i Lyon-erklæringen er 

at ”det å øke tilgangen til informasjon 
og kunnskap i alle deler av samfunnet, 
understøttet av tilgjengelighet til infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi 

(IKT), vil danne grunnlag for bærekraftig 
utvikling og gi mennesker et bedre liv.” 
Erklæringen anmoder derfor medlems-
statene i FN til ”å forplikte seg interna-
sjonalt til å bruke utviklingsagendaen 
etter 2015 til å sikre at alle har tilgang 
til og kan forstå, bruke og dele informa-
sjonen som trengs for å kunne fremme 
bærekraftig utvikling og demokratiske 
samfunn.”

Ett av punktene i erklæringen frem-
hever betydningen av bibliotek: ”Infor-
masjonsformidlere som bibliotek, arkiv, 
sivile samfunnsorganisasjoner, sam-
funnsledere og medier, har kompetanse 
og ressurser til å hjelpe regjeringer, 
institusjoner og enkeltmennesker å 
kommunisere, organisere, strukturere 
og forstå informasjon som er vesentlig 
for utvikling.”

Møte beslutningstakere
Vi spør Stuart Hamilton om hvilke 

initiativ som tas fra IFLA eller annet 
bibliotekhold for å fremme poengene i 

TILGANG TIL INFORMASJON
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Lyon-erklæringen?
- Det har vært mye aktivitet. I mange 

land er erklæringen tatt med til politi-
kere, beslutningstakere og myndigheter, 
og det har vært snakket med dem om 
hvordan de kan involveres i de nasjonale 
utviklingsplanene for FNs nye mål for 
bærekraftig utvikling, de som skal overta 
for tusenårsmålene. Det viktigste nå, 
det vi ber bibliotekorganisasjoner om å 
gjøre, er å møte sine utviklingsministre 
eller ansvarlige beslutningstakere, for må 
snakke med dem om Lyon-erklæringen 
og å få bibliotek involvert i de nasjonale 
utviklingsplanene. 

- Er det mange som har gjort det?
- Så langt har det vært kontakt med 

regjeringene i for eksempel Australia, 
Ghana, Sør-Afrika, Kenya, Colombia, 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, 
Uruguay, Kenya, Tyskland, Danmark, 
Sverige og Finland. De har hatt møter 
for å diskutere hva bibliotek kan gjøre. Vi 
ønsker å se mer av dette de neste seks 
månedene. For nå er det avgjørende at 

myndigheter blir oppmerksomme på hva 
bibliotek kan gjøre og hvordan vi kan 
hjelpe dem i utvikling av nasjonale planer 
for bærekraftig utvikling.

Målene er gode, 
indikatorene bør forbedres

- Nå er utkastet til FNs nye mål for 
bærekraftig utvikling nettopp offentlig-
gjort. Har poengene i Lyon-erklæringen 
slått inn? 

- Det ser ut var omtrent som forventet. 
Og ja, målene for informasjonstilgang 
er inkludert. Vi er litt bekymret for in-
dikatorene de vil bruke for å evaluere i 
hvilken grad målene for informasjonstil-
gang blir oppnådd. Vi skulle gjerne sett 
forbedringer av indikatorene, så det 
er fremdeles arbeid å gjøre for oss. Vi 
skal til toppmøtet i FN i juli, og der skal 
vi delta i diskusjonen om indikatorer. 
Ordlyden i rammeverket vil nok ikke bli 
endret. Men indikatorene for måling av 
resultatene kan vi fremdeles påvirke, sier 
Stuart Hamilton, og legger til: 

- Nå har IFLA gjort et stykke arbeid 
på internasjonalt nivå. Lyon-erklæringen 
har hjulpet oss å gi handlingsrom for å 
snakke om dette. Nå må vi få folk i det 
enkelte land til å ta ballen. Status pr i dag 
er at vi har Lyon-erklæringen, vi har gått 
gjennom FN-systemet, og vi har ramme-
verket. Nå må resten av arbeidet gjøres 
i det enkelte land. Det vi til syvende og 
sist ønsker å se, er at bibliotek blir in-
kludert i de nasjonale utviklingsplanene 
i hvert land. Det ville vært et fantastisk 
resultat. 

- Det har vært stor tilslutning til Lyon-erklæringen, sier visegeneralsekretær i IFLA, Stuart Hamilton til Bibliotekaren. Erklæringen har fått 550 under-
skrifter, blant dem Bibliotekarforbundet i Norge. Blant underskriverne er det både bibliotek, bibliotekorganisasjoner, teknologiselskap, bistandsorgani-
sasjoner og andre i privat sektor. (Foto: Montesano Casillas)

TILGANG TIL INFORMASJON
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Fryktens pris
Ord og tegninger kan utløse voldsomt negative reaksjoner, men det må aldri få oss til å 
miste troen på kunstens forandrende kraft og vitale samfunnsbetydning. Det skriver lede-
ren for Dansk Forfatterforening, Jakob Vedelsby. Han frykter at ikke minst statlig fremkalt 
selvsensur blant forfattere, illustratører og andre kunstnere vil bre om seg i Danmark etter 
terrordrapene i Paris og København.     

•	 Jakob Vedelsby er leder for Dansk Forfatter- 
forening. 

•	Han har vært i dialog med en rekke danske 
forfattere om selvsensur og ytringsfrihet. 

•	 I denne artikkelen gjengir han eksempler på  
tilbakeholdenhet og frykt hos sine kollegaer.

Tekst: 
Jakob Vedelsby, forfatter 
og leder av Dansk Forfatterforening
(Oversatt av Erling Bergan)

Som forfatter eller illustratør påvirker 
man omgivelsene med sine ord og teg-
ninger. Omgivelsene svarer innimellom 
tilbake med fornærmede, sinte eller takk-
nemlige kommentarer. De svarene som i 
januar rammet tegnere og andre omkring 
Charlie Hebdo i Paris, og som i februar 
også kostet menneskeliv i København, 
sendte sjokkbølger gjennom verden. For 
mig er det en tid før og en tid etter ter-
rordrapene i København, fordi de med ett 
slag endret danskenes virkelighet. Etter 
denne februardagen avtegner det seg et 
mer utrygt og uforsonlig Danmark, hvor 
vi skal leve med en permanent frykt for 
det neste angrep på vårt demokrati og 
vår livsform. 

Ytringsfriheten og det berømte ”men”
Vi lever i et land hvor innbyggerne, 

innenfor lovens rammer, har full frihet til å 
si, skrive og tegne hva de vil. Som forfatter 

eller illustratør behøver man ikke ta hensyn 
til om man for eksempel erter på seg en 
sosialdemokrat eller en hindu. Den som 
ikke har mage til det, må la være å lese 
boken. Vi har ingen lesetvang i Danmark. 

Verdenslitteraturen rommer for øvrig 
en perlerekke av fornærmelser mot 
konger, paver, politikere og helt alminne-
lige mennesker. Sånn er det med frihet. 
Den franske forfatter Regine Deforges 
ble ved flere anledninger anklaget for å 
skrive krenkende litteratur, noe som ikke 
forhindret henne i å fortsette med sine 
erotisk pregete historier. Alle kjenner kon-
sekvensene det hadde for Salman Rushdie 
å bringe De sataniske vers til torgs. Men 
det forhindret heldigvis heller ikke ham 
fra å skrive videre – selv om det ble, og 
stadig blir, gjort store anstrengelser for å 
gjøre det vanskelig for ham. 

Vi dansker har lett for å ta ytringsfrihe-
ten for gitt. Noen betrakter den som så 
selvfølgelig, at de mener den bør modi-
fiseres av hensyn til den gode tone. En 
tanke som kanskje kan være fristende i et 
middagsselskap, men som neppe holder 
vann i et større perspektiv. Maktfullkom-
menhet ligger som en innebygget risiko i 

både politiske og religiøse institusjoner, og 
over for makten må vi aldri ofre ytringsfri-
heten. Ethvert levende samfunn har bruk 
for at kunstnere og alle andre innbyggere 
kan si fra – også ved hjelp av satire. 

Dette synspunktet finner tallrike mot-
standere. Å dømme etter lesebrev i avi-
sene og ytringer på Facebook og andre 
sosiale medier, er det en populær holdning 
også her hjemme, at man i sine ytringer 
bør ta utstrakt hensyn til forskjellige sam-
funnsgruppers religiøse overbevisninger. 
Man skal håndheve ytringsfriheten, men 
begrense sine ytringer via selvjustis for 
ikke å såre eller fornærme. Det er også 
essensen av denne mail, som jeg mottok 
fra en forfatterkollega etter terroranslaget 
i København:     

”Jeg hevder ikke at man/vi/jeg av angst 
for mulige konsekvenser skal ta lett på 
ytringsfriheten. Jeg er tilhenger av at man 
utviser alminnelig omtanke, takt, tilbørlig 
hensyn, you name it, når man ytrer seg. 
Ikke bare av hensyn til gruppen eller 
personen som kan bli krenket, men fordi 
vi alle sammen skal være her. Språk er 
makt, og det brukes av noen som om vi 
fremdeles befant oss i middelalderen.”  

YTRINGSFRIHET
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Snikende selvsensur
Begrepet selvsensur er ikke klart defi-

nert. Hvor går for eksempel grensen mel-
lom selvsensur og høflighet? Mennesker 
legger bånd på seg selv i mange sam-
menhenger for å kunne omgås med andre. 

En mulig definisjon av selvsensur kunne 
være: Når man lar være med å ytre seg 
av frykt for represalier, selv om det man 
ville si, skrive eller tegne, ligger innenfor 
lovens grenser og er forenelig med ens 
egen etikk.

Den umiddelbare reaksjon fra alle 
sider etter terrorhandlingene i Paris og 
København var å ta klart avstand fra de 
feige angrepene på ytringsfriheten. Mange 
observatører uttrykte samtidig håp om at 
de tragiske episodene ikke ville føre til at 

blant annet forfattere lot seg skremme til å 
legge bånd på seg selv. Og de fastslo det 
viktige i å holde fast ved ytringsfrihetens 
ukrenkelighet.  

Jeg har vært i dialog med en rekke dan-
ske forfattere om selvsensur og ytringsfri-
het. Det er snakk om et svært begrenset 
materiale, som avspeiler forskjellige hold-
ninger. Svarene indikerer også, at den 
akutte nervøsitet og usikkerhet, som trolig 
oppstod hos mange umiddelbart etter 
drapene i Paris og København, synes å 
ha stilnet noe. Men selvsensuren titter 
allikevel frem hos flere av forfatterne. 

En lyriker sier: ”Jeg har ikke kjennskap 
til forfattere eller forlag som har sensurert 
seg selv eller forfattere. Det utelukker al-
likevel ikke at man tenker seg om før man 

sender noe offentlig ut, men det ser jeg 
kun som en fordel.” 

Synspunktet støttes av en fagbokfor-
fatter: ”Jeg har hørt flere si at de synes 
det er ok hvis en redaktør velger ikke å 
formidle Muhammed-tegningene eller 
tegne provoserende satire. Man fortjener 
ikke å bli kalt en pingle av den grunn. Det 
kan jo hende man ikke tror på satire eller 
synes tegningene er dårlige.”

En skjønnlitterær forfatter poengterer at 
”man jo godt kan la være med å si noe, 
fordi det for eksempel vurderes ikke å 
være verdt ubehaget.” Og vedkommende 
fortsetter: ”Min holdning er at man selv-
følgelig skal ytre seg når man har noe 
ordentlig på hjertet. Tegningene var ok, 
men hvorfor de stadige gjentakelsene?  
Humor oppfattes forskjellig, man behøver 
ikke stadig vekk å provosere ved å gjenta 
det samme.” 

En fagbokfor fat ter poengterer at 
”ytringsfriheten er naturligvis som ånde-
drettet for forfattere. Men selv om man 
behersker språket, så er det min erfaring 
at språkets nyanser ikke alltid oppfattes 
slik det var ment fra avsenderens side.” 

En annen fagbokforfatter sier: ”Jeg går 

Verdenslitteraturen rommer for øvrig en per-
lerekke av fornærmelser mot konger, paver, poli-
tikere og helt alminnelige mennesker. Sånn er det 
med frihet.”
”

- Selvsensur kan springe ut fra andre kilder enn frykten for terroranslag. Statlig fremkalt selvsensur er sannsynligvis ennå ikke så utbredt i Danmark, 
skriver Jakob Vedelsby, som tror det vil endre seg fordi terroren har ført til økte fullmakter til danske etterretningstjenester. (Foto: Dan Møller)

YTRINGSFRIHET
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og overveier om jeg tør/bør skrive en bok 
om en bestemt del av muslimenes historie. 
Det er en bok jeg lenge har hatt lyst til å 
skrive, men det er jo ikke bare meg det 
går ut over, men også alle menneskene 
som har forbindelser til boken.” 

En skjønnlitterær forfatter har ikke lagt 
bånd på egne skriverier og heller ikke 
hørt om andre som har – og fortsetter: 
”Spørsmålet om selvsensur er rent aka-
demisk for meg. Som forfatter av overvei-
ende underholdende krimbøker har jeg 

under ingen omstendigheter planer om 
å fornærme noen som helst. Bortsett fra 
mordere, det er klart!” 

Den statlig fremkalte selvsensur
Selvsensur kan springe ut fra andre 

kilder enn frykten for terroranslag. Statlig 
fremkalt selvsensur er sannsynligvis ennå 
ikke så utbredt i Danmark. Men det vil 
nok endre seg i fremtiden som en følge 
av at terroren har ført til markant økte 
bevilgninger og fullmakter til de danske 

•	 Jakob Vedelsby er en dansk forfatter med 6 romaner bak seg. 
•	Debuterte i 2002 med Himlen må vente.
•	Den forrige boken, Menneskeloven, er så langt utgitt i 8 land. 
•	Hans nye roman Skyggespor kom ut i mars 2015.
•	Fra 2011 til 2013 var han leder for Den Skønlitterære Gruppe i Dansk 

Forfatterforening.
•	Siden våren 2014 har Vedelsby vært leder av Dansk Forfatterforening.

Jakob Vedelsby

etterretningstjenestene. 
Det er mulig at det ikke er noen vei 

utenom å sette hardt mot hardt, slik de 
danske myndighetene gjør ved å ruste opp 
og møte religiøst motivert aggresjon med 
ytterligere overvåkning. Men sporene fra 
blant annet USA skremmer. Her fører den 
massive overvåkning etter alt å dømme 
til selvsensur hos flere og flere innbyg-
gere. Folk er begynt å overveie om det 
de skriver i bøker, artikler og emailer– og 
sier i telefonen – kan føre til at de havner 
i etterretningstjenestenes søkelys. Det er 
for eksempel sterkt begrensende og kan 
gi store problemer i hverdagen å ende på 
den amerikanske ”The No Fly List”. Den 
rommer navn på tusenvis av mennesker 
som uten begrunnelse nektes adgang til 
passasjerfly.    

Dette bekreftes av amerikanske PEN, 
som har undersøkt forfatteres og journa-
listers mot til å ytre sig. Undersøkelsen 
viser at det store flertallet av forfattere 
over hele verden sier at de er enten 
”sterkt” eller ”i noen grad” bekymret over 
den statlige overvåkningen i deres eget 
land – og at dette medfører en sterk ten-
dens til selvsensur. Undersøkelsen viser 
også, at selvsensuren går helt fra det å 
unnlate å skrive om bestemte emner til 
ikke å anvende bestemte ord i eposter 
eller unngå å søke på bestemte hjem-
mesider.  

Kunstens forandrende kraft
Uansett årsak er selvsensur sterkt 

problematisk sett i forhold til kunstnerisk 
utfoldelse. Selvsensur er kunstens kanskje 
verste fiende, og dens diametrale motset-
ning. Hvis frykten får overtaket, er der 
fare for at den kunstneriske prosess blir 
hindret – og så kommer det kanskje slett 
ingen ord eller tegninger ut av pennen. 
Eller også har det som kommer mistet 
mye av sin kraft. 

Ytringsfriheten er en av de viktigste 
grunnpilarer i det danske demokratiet. Det 
er samtidig sikkert og visst at destruktive 
ekstremistiske krefter vil benytte en hver 
anledning til å trenge inn i den minste 
sprekk av svakhet og forsøke å lirke den 
større. Og hvis vi lar det skje, vil vi oppleve 
at fundamentet for vår måte å leve på 
gradvis svekkes. Vi må venne oss til at ord 
og tegninger kan utløse voldsomt negative 
reaksjoner. Men det må aldri få oss til å 
miste troen på kunstens forandrende kraft 
og vitale samfunnsbetydning. 

YTRINGSFRIHET
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Med hjerte for drift
Bibliofil er berømt for sin gode driftsstabilitet og høye oppetid. 

Æren for dette skal Bibliofil dele med et stabilt og godt konfigurert 
operativsystem, samt maskinvare med god kvalitet og kapasitet.

1. Uavbrutt strømforsyning samt redundante løsninger for disker  

og strømforsyning, gjør at tjenermaskinen ikke stopper ved  

strømbrudd, eller om noen av disse sentrale komponentene feiler. 

2. Gode drifts- og overvåkningsverktøy for operativsystem (Linux)  

og maskinvare gir tidlige varsler og muligheter for rask feilretting. 

3. Kontinuerlig utvikling av driftsrutiner, sikkerhet og overvåknings- 

verktøy er prioriterte oppgaver og et naturlig fokus for oss som har  

et ekstra hjerte for drift.
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Greit nok at dette biblioteket var et bittelite kombinasjonsbi-
bliotek i en bitteliten kommune i Østfolds mørke indre, så det 
var kanskje ikke representativt for bibliotekene i resten av landet. 
Annet enn den fantastiske bibliotekaren da så klart.

Så, trenger du en vinylkutter? Eller en 3D-printer? Hvis man 
ser bort i fra at det sistnevnte ikke eksisterte da jeg var liten, 
så ville jeg nok ikke funnet noen av delene til utlån der uansett. 
Det er det derimot mulig å gjøre på noen bibliotek i dag! Jeg 
snakker om bibliotekverkstedene, som Folkeverkstedet til Deich-
man og Verkstedet til Bergen Offentlige Bibliotek (BOB). Er det 
ikke fantastisk? Biblioteket har alltid vært et sted for læring og 
kunnskapsdeling, og dette er jo et helt naturlig skritt å ta i mine 
øyne. Hvor kan man forvente at 60 ungdommer skal lære seg 
om Bergen i 1814, og så printe 3D-modeller av bygninger fra 
den tiden? Jo, hos BOB så klart! Og det er bare en liten del av 
hva de tilbyr!

Noen vil nok spørre seg om hvorfor bibliotek skal drive med 
slikt, og til dette har jeg et meget kort svar: Hvorfor ikke bibliote-
kene? Man må rive seg løs fra tanken om at bibliotek kun driver 
med leseinspirasjon og KOG. Og ikke bare fordi vi vil at folk skal 
like oss, men fordi vi må se at vi trenger å utvikle oss. Vi kan 
heller ikke fokusere på å ta igjen utviklingen i samfunnet, men 
vi må finne ting samfunnet trenger av oss uten at det faktisk er 
klar over det enda. Steve Jobs sa at ofte vet ikke folk hva de 
ønsker, før man viser dem det. Steder som Folkeverkstedet og 
Verkstedet er blant bibliotekenes bidrag her. Det er snakk om 
steder hvor man kan lære praktiske kunnskaper, hvor man kan 
dele kunnskap med hverandre. 

Et sted hvor man kan lære seg å lage en fuzzpedal til gitaren, 
eller en robot, eller hvordan man kan lodde. Det er et sted som 
er gull verdt. Hvor mange steder vet du om som har alle disse 
mulighetene på et sted? Alle bibliotek kan ikke ha slike verksteder, 
men vi skal være veldig glade for de bibliotekene som kan det. I 
mitt tilfelle litt misunnelig også, men mest glad på deres vegne. 

Jeg tror at vår rolle i fremtiden vil bli større. I hvert fall hvis vi 

Jeg vil låne Hobbiten, en sag 
og 3D-printeren, takk!
I mitt barndoms bibliotek var det bøker. Bøker og en hylle med slitne VHS-kassetter. Og en fan-
tastisk bibliotekar da. Ellers var det ikke mye annet, har ingen minner om leker eller lignende. 

BIBLIOTEKVERKSTED

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.

tør å ta sjansen på det. Vi skal være en debattarena, en plass 
for den offentlige samtalen, en møteplass uten terskel. Vi er 
også stedet folk går for å få hjelp til mye praktisk allerede, fra 
flybilletter til NAV-papirer. Legg til muligheten for å lære mer 
praktisk kunnskap, det å ha et sted hvor man kan lære alt fra 
lodding til programmering. Under vårt tak er det mest fornuftige 
stedet å kunne samle slikt. Det betyr at vi må bli flinkere til å 
få tak i folk med andre bakgrunner enn bibliotekarutdannelsen, 
kanskje burde man se på muligheten for større spesialisering av 
utdannelsen vår også?

Det er nok de som ikke vil forstå hvorfor bibliotek skal drive 
med slikt. Likevel tror jeg det er viktig for oss å prøve ting som 
dette, gå stier vi vanligvis ikke hadde tenkt oss. Jeg vet i hvert 
fall at jeg virkelig kunne tenkt meg å lage en robot! 



13   Bibliotekaren  6/2015

22 08 34 00 - www.bibits.no

Meld deg på 
årets største 
Tr  ffpunkt nå!

bibliotekvi

- møt hyggelige kollegaer
- få godt, faglig påfyll
- lær mer om det som er viktigst
- kos deg med god mat og drikke
- bli inspirert og motivert til å møte en
   ny hverdag

Vi ønsker deg hjertelig velkommen 
til Tromsø 5 - 6. november!

*

Kampen om dei kommunale 
kronene er beinhard. Talet 
på bibliotek er redusert med 
30 prosent sidan 1995, skriv 
Unio-leiar Anders Folkestad i 
en kronikk på hovedorganisa-
sjonens nettsider. - Folkebibli-
oteka har vore ein kulturberar 
og har hatt ei nøkkelrolle i ein lang folkeopplysningstradisjon 
her til lands. Men er kommunane rusta til å løyse oppgåva 
for framtidas folkebibliotek?, spør han vidare. 

Folkestad hevdar at kommunar som vel å kutte støtta 
til biblioteka, gjer seg sjølve ei bjørneteneste. - Det er lite 
pengar å spare, men mykje å tape. Biblioteksatsing er både 
førebygging og utvikling, skriv Unio-leiaren.

Han viser til at kulturministeren har satsa på auka utvi-
klingsmidlar, og framhever kva fagfolka har å seie: 

- I denne satsinga har bibliotekarane ei sentral rolle. 
For som den engelske forfattaren Neil Gaiman sa det: 
”Google can bring you back 100,000 answers, a librarian 
can bring you back the right one”. For utfordringa i dag 
er ikkje mangel på informasjon, men å skilje vesentleg frå 
uvesentleg. Bibliotekarane hjelper, ikkje berre med å finne 
informasjon, men også å rettleia og å sortere informasjon. 
Og det er dei tilsette som i stor grad må vidareutvikle 
framtidsbiblioteket. Difor må kommunane innsjå at dei må 
investere i dei tilsette. 

Unio-lederen om bibliotek

28.-29. mai var seks representanter for BFs forbunds-
styre og sekretariat i Købehavn sammen med tilsvarende 
representanter for våre skandinaviske søsterforbund, 
svenske DIK og danske BF. Blant temaene som ble drøftet 
var synliggjøring av bibliotekrkompetanse, ytringsfrihet, 
omstillingsprosesser, bibliotekenes forhold til mediepolitik-
ken og kommunereform. 

Skandinavisk BF-treff

I forrige nummer av Bibliotekaren kom vi i skade for å 
sette samme ingress inn i to ulike artikler. Liv Gjestrums 
artikkel ”Den nye bibliotekaren” - om bibliotekarkompe-
tanse i endring, skulle altså ikke starte med en tekst om 
nytt lønnssystem i KS-sektorens kapittel 4. Vi beklager. 

Rettelse
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Med fokus på tillitsvalgte
Landsmøtet i november i fjor valgte Margunn Haugland til å etterfølge Monica Deildoks 
tretten år som forbundsleder. Vi har tatt en prat med forbundslederen, for å bli kjent med 
hva hun synes er viktig i BF for tida.

•	Margunn Haugland, født 1975, oppvokst i Stokmarknes  
i Vesterålen.

•	Utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo i 1999.
•	Arbeidet ved Sølvberget/Stavanger bibliotek og kulturhus  

1999-2003, Kristiansand folkebibliotek 2003-2010, og  
Skien videregående skole fra 2011.

•	Valgt til BFs leder i november 2014.

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Margunn Haugland godt i gang som forbundsleder

- Nå har det gått et halvt år siden 
landsmøtet hvor du ble valgt til for-
bundsleder. Hvordan går det?

- Jeg synes det går bra. Å få jobbe 
med bibliotekarer og bibliotekpolitikk 
på heltid er utrolig interessant. Jeg kom-
mer i kontakt med mange dyktige folk 
og spennende saker. Nå har vi nettopp 
gjennomført et tariffoppgjør. Og selv 
om jeg har vært gjennom slike oppgjør 
før, er det annerledes å sitte på toppen 
i organisasjonen. 

- Hvorfor sa du ja til å bli leder?
- Jeg har lyst til å påvirke hvordan 

BF skal utvikle seg framover, og jeg vil 
være med og påvirke bibliotekpolitikken 

i Norge.
- Får du gjort det?
- Jeg er i gang. Eller rettere sagt: Vi 

er godt i gang. Det er i stor grad et 
samarbeid med forbundsstyret og se-
kretariatet.

- Har det vært vanskelig å etter-
følge Monica Deildoks tretten år som 
forbundsleder?

- På enkelte områder er det selvsagt 
det. For Monica var en utrolig dyktig 
forbundsleder. Men alle vet at når man er 
ny i jobben, så tar det uansett tid før man 
setter seg inn i alle saker og alle sider 
av rollen. At jeg var nestleder i forrige 
periode er nyttig for meg nå.

- Du har solid erfaring som tillits-
valgt i BF? 

- Jeg har vært tillitsvalgt på både små 
og store arbeidsplasser. Blant annet på 
Sølvberget/Stavanger bibliotek, Kristian-

sand folkebibliotek og i Telemark fylkes-
kommune. Og så bør jeg kanskje nevne 
at jeg var leder i BF Agder i mange år. 

- Har du opplevd det som utfor-
drende å være lokal tillitsvalgt? 

- Jeg husker spesielt godt at vi job-
bet med arbeidstid i Kristiansand, da 
vi skulle innføre søndagsåpent der. Det 
var en lærerik prosess. Ellers har det 
alltid vært interessant å være med på 
intervju av jobbsøkere til ledige stillinger. 
Det har jeg gjort i både Kristiansand og 
Stavanger. I tillegg synes jeg det er gøy 
med forhandlinger. Lønnsforhandlinger 
er en viktig del av det å være tillitsvalgt?

- Er det gøy å forhandle?
- Ja, jeg synes faktisk det. Det er artig å 

være med og gjøre bibliotekarenes jobb 
kjent overfor arbeidsgiver.  

- Er tillitsvalgtes rolle vanskelig, 
når de står mellom medlemmene og 

B
li kjent m

ed B
F sentralt
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arbeidsgiver?
- Nei, jeg ser det ikke sånn. Det er 

ikke der utfordringen er. Tillitsvalgte skal 
jo snakke medlemmenes sak overfor 
arbeidsgiver, så det er sjeldent vi står 
mellom leder og de ansatte. Tillitsvalgte 
skal fungere som et bindeledd mellom 
arbeidsgiver og medlemmene.

- Men medlemmene blir vel ikke 
alltid fornøyd med det de får etter 
et lønnsoppgjør?

- Nei, det er klart. Men likevel opple-
ver jeg at de aller fleste medlemmene 
har forståelse for resultatene. På store 
arbeidsplasser har vi klubber, hvor man 
på forhånd har diskutert forhandlingene. 
Tillitsvalgte er uansett ikke enerådende.

- Det er en satsing på tillitsvalgte 
i BF for tida, en satsing som du står 
i spissen for. Hva er utfordringene 
for tillitsvalgte i BF?

- Det tillitsvalgte oftest kommer oppi, 
gjelder forhandlinger, arbeidstid, anset-
telser og det vi generelt kan kalle for 
“vanskelige saker”. Vi ønsker å ruste dem 
til å bli enda bedre til å takle dette. Det 
er derfor vi ønsker en sterkere satsing på 
tillitsvalgte. Det er tillitsvalgte som utgjør 
grunnmuren i BF. Å ha gode tillitsvalgte 
er alfa og omega for et forbund. 

- Har BF noen spesielle tiltak for 
tillitsvalgte nå?

- Vi har for ikke lenge siden lansert 
“Ofte stilte spørsmål” på nettsidene våre. 
Der finner tillitsvalgte greie forklaringer 
på ting de ofte kommer borti innen ar-
beidsliv og tariff. Sekretariatet er alltid 
parat til å hjelpe den enkelte på telefon 
eller epost, men flere tillitsvalgte vil finne 
greie svar på vanlige spørsmål på nettsi-
dene. Til høsten skal vi også arrangere 
noe nytt i BF-sammenheng. Det blir en 

stor to-dagers tillitsvalgtkonferanse i 
Trondheim i november. Dette har vi aldri 
gjort før. Vi ser at det er mange andre 
forbund som gjør dette for å heve kom-
petansen til de tillitsvalgte.

- Blir dette en konferanse om lønn 
og tariff, eller vil temaene favne 
bredere?

- Det blir mer enn lønn og tariff. Det blir 
faglig påfyll både som bibliotekar og som 
tillitsvalgt. Deltakerne vil få begge deler, 
ettersom vi er et profesjonsforbund. Vi 
jobber med programmet nå og går ut 
med innholdet i BFs tariffkonferanse 
etter sommeren. 

- Har tillitsvalgte en rolle å spille 
ut over det som gjelder lønns- og 
arbeidsforhold?

- Absolutt. Tillitsvalgte er med på å 
utvikle biblioteket også på andre områder 
enn lønnsforhandlinger. En viktig side  

Forbundsleder Margunn Haugland leder møte i forbundsstyret 4. juni. Fra venstre Monica Roos, Irene Eikefjord og Kjell Erik Johnsen. Den valgte for-
bundslederen i Bibliotekarforbundet er både leder av styret og daglig leder i sekretariatet.  

VÅR EGEN ORGANISASJON
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ved trepartssamarbeidet er å utvikle 
gode tjenester.

- Du er en erfaren BF-er, med er-
faring fra mange roller etter hvert. 
Men det er bare det siste halve året 
du har sittet som leder. Hvordan 
ser organisasjonen ut fra toppen, 
synes du?

- BF er en velfungerende organisasjon. 
Det er mange engasjerte BF-ere som er 
tillitsvalgte, sitter i fylkeslagenes styrer 
og i forbundsstyret, og det er dyktige 
folk i sekretariatet. Alle bidrar på ulike 
måter til å hjelpe medlemmer med store 
og små utfordringer de har i jobben. Så 
opplever BF det samme som alle organi-
sasjoner, at det kan mangle en tillitsvalgt 
et sted, mangle et initiativ på en sak, eller 
mangle oppfølging av et spørsmål. Det er 
måten vi jobber med dette på, som viser 
hvor gode vi er. Og inntrykket mitt er at 
medlemmene er stolte av Bibliotekarfor-
bundet og ønsker på ulikt vis å bidra til 

å gjøre forbundet sterkere. 
- Det har vært litt stillere om bi-

bliotekpolitikk den siste tiden. Men 
i løpet av sommeren kommer Kul-
turdepartementets bibliotekstrategi 
for folkebibliotek. Hvilken betydning 
har bibliotekpolitikken i BF etter din 
mening?

- Det er jo det andre beinet vi står 

på. Vi skal både være fagforening for 
bibliotekarer og være med å påvirke at 
samfunnet for øynene opp for betydnin-
gen av bibliotek.

- Vil vi merke at BFs bibliotekpol-
tikk blir annerledes med deg som 
leder?

- Nei, det tror jeg ikke. Monica Deildok 
gjorde en god jobb med bibliotekpolitik-

BF er en velfungerende organisasjon. Det er 
mange engasjerte BF-ere som er tillitsvalgte, sit-
ter i fylkeslagenes styrer og i forbundsstyret, og 
det er dyktige folk i sekretariatet. Alle bidrar på 
ulike måter til å hjelpe medlemmer med store og 
små utfordringer de har i jobben. ”

”
 

Margunn Haugland på kontoret sitt i Øvre Vollgate 11, der BFs sekretariat holder til. Her med rådgiver Kari Lifjell og kontorleder Petter Bruce. Margunn 
ukependler mellom hjemmet på Sandøya utenfor Brevik og Oslo, der BF betaler for en liten leilighet til forbundsleder. 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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ken, og det er ikke behov for å endre 
politikken som vi har hatt i det siste. 
Men bibliotekpolitikken må selvfølgelig 
videreutvikles. Bibliotekarer må hele 
tiden gis mulighet til å takle yrkesrollen 
i bibliotek som endrer seg, med de digi-
tale utfordringene, møteplassfunksjonen, 
debattarena, og så videre. BFs bibliotek-
politikk må svare på slike utfordringer.

- Det er et klassisk bibliotekpolitisk 
dilemma at bibliotekene er ansvaret 
til kommuner, fylkeskommuner, uni-
versitet, høgskoler og andre institu-
sjoner, mens vi alle likevel roper på 
staten for en bedre bibliotekpolitikk. 
Har du funnet ut hvordan denne 
nøtta kan knekkes?

- Jeg skulle gjerne hatt løsninga. Vi har 
hatt våre innspill opp gjennom årene. 
Det viktige er at bibliotekressursene blir 
utnyttet best mulig. Bibliotekarforbundet 
bidrar med konstruktive forslag. Det har 
vi gjort i arbeidet med bibliotekstrategien 
også, der jeg deltar i Kulturdepartemen-
tets referansegruppe. Men vi ser jo at 
øremerkede statlige midler ikke er noen 
politisk farbar vei, det viste stortings-
behandlingen av SVs forslag i vinter. Vi 
ser også at prosjektmidler blir et stadig 
viktigere instrument for staten, gjennom 
Nasjonalbiblioteket. Da blir det viktig å 
finne gode overganger fra prosjekt til 
drift, når lokale tiltak har nasjonalt po-
tensial. Plassering av statlig ansvar, selv 
uten store økonomiske midler, kan også 
være viktig. For eksempel når det gjelder 
forhandlingsansvar for bibliotekenes e-
bok-løsninger.

- BF har nå blitt en aldri så liten 
bedrift med en omsetning på 8 mil-
lioner, 6 ansatte og 1800 medlem-
mer. Skremmer ansvaret deg?

- Egentlig ikke. Men innimellom kjenner 
jeg på det tunge ansvaret som ligger i å 
lede BF. Det er jo noe jeg aldri har gjort 
før. Men så dyktige folk vi har i BF, har det 
ikke gitt meg søvnløse netter hittil. Vi har 
en sunn organisasjon. Forbundsstyret 
har nettopp gått gjennom regnskapet for 
fjoråret, og vi mener å ha en økonomisk 
drift i tråd med det landsmøtet ønsket. 
BF er både en god bedrift og en god 
fagforening. Og vi har mulighet til både 
å få flere medlemmer, flere ansatte og 
større omsetning. Det ser jeg gjerne skje, 
og det vil ikke skremme meg om jeg sånn 
sett får et enda større ansvar.  

E-BØKER OG BIBLIOTEK

Ettersom rapporten kom rett før dette 
bladet skulle i trykken, viser vi til fyldigere 
behandling på BFs nettsider (bibforb.no).  

Kulturdepartementet ga i januar i år 
Rambøll i oppdrag å utrede e-bøker og 
folkebibliotek, med blant annet følgende 
mandat: 
•	 Innkjøps- og utlånsmodeller for e-

bøker mellom bibliotekene og den 
kommersielle delen av bokbransjen i 
ulike land, inkludert Norge 

•	 Tilgangen til og bruk av e-bøker i 
folkebibliotekene 

•	Hvilke utlånssystemer for e-bøker som 
er i bruk i folkebibliotekene

•	 Forholdet mellom bibliotekenes utlån 
av e-bøker og det kommersielle salget 
av e-bøker
Det er altså grunn til å merke seg at 

rapporten ikke gir Forleggerforeningen 
ensidig medhold i sine påstander. Om 
de kryssende hensyn som må vurderes 
i videre diskusjoner om e-bokutlånets 
fremtid i Norge, sier rapporten: 

”Ett av disse hensynene er forholdet 
mellom tilgang på e-bøker i bibliotek og 
de kommersielle aktørenes mulighet til 
fortjeneste. På den ene side har utred-
ningen vist at det er gode grunner til å 
anta at utlån av e-bøker i bibliotekene 
til en viss grad går utover salget av 
e-bøker. Dette gir grunner til å vurdere 
ulike former for friksjoner når en ny mo-
dell for utlån av e-bøker skal avtales. På 
den andre side finner vi også støtte for 
påstander om at utlån av e-bøker rekrut-
terer nye brukere av mediet og genererer 
(mer-)salg av e-bøker. Det er ikke bare 
”bestselgerne” blant e-bøker som lånes 
ut, og målgruppene ”e-boklånere” og 
”e-bokkjøpere” virker bare delvis over-
lappende.”

- Forskjellige problemstillinger reiser 

Ebok-utredningen er her
- Utredningen gir et godt kunnskapsgrunnlag for departementet 
i arbeidet med ny nasjonal bibliotekstrategi, sier kulturminister 
Thorhild Widvey. Og leder av BFs ebok-utvalg Ørjan Persen 
merker seg at rapporten imøtegår Forleggerforeningen på et 
viktig punkt: - I følge rapporten er det ikke grunnlag for å si at 
e-lån i stor grad ødelegger for salg, sier han.

Tekst: Erling Bergan
seg i det et kommersielt marked skal 
etablere seg, parallelt med at folkebi-
bliotekene skal utvikle gode modeller 
for utlån av e-bøker. Jeg mener det vil 
være mulig å finne frem til modeller som 
ivaretar både det kommersielle markedet 
og folkebibliotekene. Denne utredningen 
kan bidra til det, sier kulturminister Thor-
hild Widvey. 

Når det gjelder utlånsmodeller, merker 
BFs Ørjan Persen seg at rapporten peker 
på at det mest hensiktsmessige er en 
blandingsmodell, mellom lisensmodell 
og klikkmodell. 

- Jeg tror nok at en blandingsmodell 
kan være en god løsning i Norge. Men de 
samlede vilkårene er viktigere enn hvil-
ken modell vi til slutt lander på. Det store 
spørsmålet, i tillegg til pris, kan bli hvem 
som skal bestemme utlånsvilkårene. Vi 
må ikke la la forlagene eller Nasjonalbi-
blioteket være med på å bestemme hvor 
lenge e-bøker skal kunne lånes, om de 
skal kunne leveres før tiden - dette er 
faktisk diskutert i rapporten, om en skal 
kunne fornye, hvor mange en skal kunne 
låne samtidig og så videre. Store og små 
bibliotek har forskjellige behov. Det er 
viktig at bibliotekene selv bestemmer 
dette, sier Ørjan Persen.

Utredningen viser en sterk økning i 
bibliotekenes kjøp og utlån av e-bøker 
i perioden høsten 2013 til 2014, men 
e-bøkene utgjør likevel bare 1-2 pro-
sent av det totale utlånet. E-bøkene 
som lånes gjenspeiler tilbudet som gis, 
og det lånes mest skjønnlitteratur for 
voksne. Statistikken viser også at e-
bøker hyppigst blir utlånt til låntakere i 
eldre aldersgrupper, med stor overvekt 
av kvinner. Undersøkelser om kjøpere av 
e-bøker viser derimot overvekt av menn 
og yngre aldersgrupper. Målgruppene 
”e-boklånere” og ”e-bokkjøpere” virker 
bare delvis overlappende, framgår det 
av rapporten. 
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Nypløyd mark innen 
ledelse og bibliotek 
Norske folkebiblioteksjefer tenker mer på relasjoner enn strategi. Dette var et av hoved-
funnene da de første masterkandidatene i faget bibliotek, styring og ledelse presenterte 
sine masteroppgaver i juni. 

Tekst & foto: 
Embret Rognerød

For første gang kan Høgskolen i Oslo 
og Akershus (HiOA) i år presentere fire 
masteroppgaver innen bibliotekledelse, 
som er skrevet av kandidater med lang 
ledererfaring, og som leverer fire høyst 
ulike forskningsprosjekter som kan 
komme sektoren til gode. Makt, kom-
munesammenslåing, forskningsdata 
og forholdet kultursjef og biblioteksjef 
er stikkord for oppgavene, og under 
avhandlingsseminaret var det viet plass 
til å formulere både funn og problemstil-
linger i muntlig form foran et interessert 
publikum. 

God bibliotekar = god leder? 
Anita Bunes og Monica Skybakmoen 

åpnet med å snakke om ”Posisjonering 
eller passivitet? Om makt og innflytelse 
i lederrollen i norske folkebibliotek”. Blir 
faglig dyktige bibliotekarer nødvendigvis 
gode ledere? Og i hvilken grad er bi-

blioteksjefer bevisst på den muligheten 
de som ledere har til å bruke makt og 
innflytelse for å sikre bibliotekets posi-
sjon i en lokal kontekst? 

Bunes og Skybakmoen, som jobber 
som biblioteksjefer på henholdsvis Nord-
Odal og Elverum bibliotek, intervjuet fem 
biblioteksjefer fra østlandsområdet, som 
alle hadde bibliotekutdanning og minst 
fem års ledererfaring. Basert på disse 
intervjuene laget de matriser som viser 
hva biblioteksjefene tenker om lederrol-
len, om påvirkning og maktmidler, og om 
sin lokale kontekst. 

Lav motivasjon, men gode resultater
Et hovedfunn i oppgaven til Skybak-

moen og Bunes er at det er lite fokus på 
lederrollen blant biblioteklederne. Men 
til gjengjeld har de høy bevissthet om 
det faglige ansvaret. Få biblioteksjefer er 
motivert for å drive med ledelse, men de 
oppnår likevel gode resultater, ifølge de 
to masterkandidatene. 

Biblioteksjefene har også tillit og 
integritet, men de snakker gjerne lite 

om makt – de praktiserer flat struktur, 
og er opptatt av relasjoner. De unnviker 
derimot å bruke makt til å delegere an-
svar og misliker maktbegrepet. En typisk 
norsk folkebiblioteksjef går tjenestevei, 
utreder og er nøyaktig, ifølge oppgaven 
til Bunes og Skybakmoen.

– Man ønsker ikke å lede, men å være 
en god fagperson, sa Bunes under pre-
sentasjonen. 

Velger relasjoner fremfor strategi
”Vi er av den klare oppfatning at økt 

søkelys på temaet vil kunne utgjøre en 
stor forskjell – og bør få en framtredende 
plass i bibliotekfaglige miljøer framover”, 
skriver de to i konklusjonen.

Etter fremlegget ble det en liten disku-
sjonsrunde i salen, der både NBF-leder 
Mariann Schjeide og forhandlingsleder 
i BF Monica Deildok påpekte behovet 
for lederutdanning og at oppgaven 
stadfester inntrykket av biblioteksjefer 
vektlegger relasjoner fremfor strategi. 

”Biblioteksjefene snakker om bibliote-
kets funksjon, oppgaver og betydning for 
brukerne, men lite om hvordan de i kraft 
av sin lederstilling kan arbeide strategisk 
og bevisst for å bedre bibliotekets po-
sisjon i sitt lokalsamfunn”, konkluderte 
Bunes og Skybakmoen i sin oppgave. 

Om folkebibliotekene 
og kommunereformen 

Hvordan ser biblioteksjefene på kom-
munereformen? Og i hvilken grad er 
de bevisste på utfordringene som kan 
oppstå når bibliotekorganisasjoner slås 
sammen? Dette er to av problemstil-
lingene som ligger til grunn for Mette 
Rysjedals masteroppgave, hvor hun 
har intervjuet 6 biblioteksjefer fra én 
og samme region. Rysjedal er til daglig 
biblioteksjef på Nesodden bibliotek. 

De intervjuede biblioteksjefene viste 
seg å være positive til kommunerefor-

Det erfaringsbaserte masterstudiet ”Bibliotek – styring og ledelse” startet 
opp høsten 2012. Det ble utviklet og satt i gang bl.a. etter påtrykk fra prak-
sisfeltet, bibliotek og bibliotekorganisasjoner, som viste til at det ofte var få 
søkere med bakgrunn fra feltet når viktige biblioteklederstillinger ble utlyst. 

Studiet er skreddersydd for tilsatte i bibliotek og beslektede virksomheter 
som etter noen år i arbeidslivet ønsker å videreutvikle sin kompetanse. Det 
består av ledelsesrelevante emner fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og infor-
masjonsfag og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag, begge 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Målet er å utdanne kandidater med god lederkompetanse og inngående 
kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer. Det passer også for 
folk som allerede er biblioteksjefer, som ønsker å utvikle seg som ledere, 
få større innsikt i egen praksis og oppdatert og styrket kompetanse når det 
gjelder rammebetingelse, virkemidler og arbeidsformer.

Fakta om master-programmet

BIBLIOTEKARUTDANNING
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men, og de forventer også at bibliotek-
strukturen blir nokså lik som i dag, selv 
om noen informanter også åpner for at 
filialnedleggelser kan forekomme. 

– Jeg ble overrasket over inntrykket jeg 
fikk av at så mange av dem gledet seg 
til å sette i gang, sa Rysjedal. 

Delte meninger om organisering
Til tross for en positiv innstilling til 

sammenslåinger, har biblioteksjefene 
delte meninger om hvilken administrativ 
organisering de ønsker – og om bi-
blioteksjefen bør være virksomhetsleder 
eller ligge under kultursjefen. De enes 
derimot om at større bibliotekorgani-
sasjoner kan gi stordriftsfordeler – og 
at det ideelle er at flest mulig har kort 
avstand til sitt biblioteklokale. 

Gjenbruk av boksamtaler, samarbeid 
om tilgang på IT-bibliotekarer og mar-
kedsføring nevnes av biblioteksjefene 
som andre mulige positive følger av en 
kommunereform. Fra salen ble det stilt 
spørsmål om hvorvidt det var slik at 
ingen av de intervjuede biblioteksjefene 

ser på den politiske sammenslåingspro-
sessen som en mulighet til å påvirke på 
overordnet nivå, noe Rysjedal besvarte 
med å peke på at de ikke var opptatt 
av hvilke kommuner som skulle slås 
sammen, men konsentrerte seg om 
bibliotekutvikling.  

Forskningsdata på BI 
– hvilke behov har forskerne?

Hovedbibliotekar ved Medisinsk 
fakultet, Therese Skarås Skagen, var 
den eneste som representerte universi-
tetsbiblioteksektoren under seminaret. 
Oppgaven hennes baserer seg på et 
spørreskjema med 17 spørsmål, som ble 
brukt til å kartlegge forskernes behov. 
59 forskere tok seg tid til å svare på 
skjemaet.

BI-forskerne samler i stor grad inn 
egne data som basis for analyser, 
men kombinasjon av ulike datakilder 
er likevel vanlig. Derfor er det viktig å 
skille primærdata og sekundærdata, og 
lisensiering blir et viktig tema for fors-
kningsinstitusjonene, fremhevet Skagen.

Et hovedfunn var at største hinder 
for å dele data er sikring av sensitive 
opplysninger, og tid til å gjøre data til-
gjengelig. Forskerne ønsker seg i første 
rekke bedre lagring og backup under 
arbeidet, og mer hjelp til å finne tilgang 
på data. Infrastrukturen rundt lagring er 
også mangelfull, ifølge forskerne selv. 
Skagen viste til at oppgavene hennes 
pekte på de samme problemstillingene 
som Forskningsrådet i sin rapport om 
deling av forskningsdata fra 2014. 
Hvordan samhandler biblioteksjef med 
nærmeste politiske leder?

Har politisk og bibliotekfaglig ledelse 
sammenfallende mål og visjoner for den 
bibliotekfaglige virksomheten? Hemmer 
eller fremmer administrativ og politisk 
organisering informasjonen mellom 
biblioteksjef og politisk ledelse? Og 
benytter biblioteksjefen seg av mulige 
informasjonskanaler for å nå frem til 
politikerne? 

Disse tre problemstillingene ønsket 
Marit-Gro Berge, som til daglig er biblio-
teksjef ved Lindås bibliotek, å komme til 

Monica Skybakmoen og Anita Bunes presenterer sin mastergrad om ”Posisjonering eller passivitet? Om makt og innflytelse i lederrollen i norske folke-
bibliotek”, og stilte spørsmålet om faglig dyktige bibliotekarer nødvendigvis blir gode ledere.

BIBLIOTEKARUTDANNING
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bunns i. Et illustrerende funn i oppgaven 
presenterte Berge i muntlig form: En av 
biblioteksjefene hun intervjuet meldte at 
han bruker for mye tid på rapportering, 
mens biblioteksjefens politiske leder 
mener han kun får tilstrekkelig med 
informasjon to ganger i året – ved bud-
sjettbehandling og årsrapport. 

Det finnes i liten grad formelle målset-
tinger i kommunene - ifølge Berge – men 
rapporteringen er kanskje ”uten mål, 
men ikke mening”.

Kampen for ressursene
Biblioteksjefene ser kampen for res-

sursene som den viktigste utfordringen 
for sektoren. Men de driver likevel kon-
tinuerlig med utviklingsarbeid. 

Og på spørsmålet om tilgangen på 
informasjon kom hun til at den nok 
hemmes, men selvstendigheten til 
bibliotekene i liten grad oppleves som 
svekket av biblioteksjefene. Innenfor de 

Mette Rysjedal presenterer sin mastergrad om biblioteksjefer og kommunesammenslåing. Rysjedal er blant de første studentene ved det erfaringsba-
serte masterstudiet i bibliotek – styring og ledelse som presenterte sine masteroppgaver 2. juni. Oppgavene ble levert 11. juni.

trange økonomiske rammene de har til 
rådighet har biblioteksjefene altså stor 
frihet, ifølge dem selv. 

Avslutningsvis ble det oppfordret til i 
større grad å bruke tilgjengelige politiske 
kanaler strategisk. Biblioteksjefen i Hal-
den tok ordet og snakket om å tre ut av 
komfortsonen sin og å bruke lokalpres-
sen mer aktivt. 

- Å være synlig gir politiske resultater, 
var beskjeden fra Hilde Ewart. 

– En begivenhet 
– Det føles som en viktig begivenhet 

at de første studentene ved det erfa-
ringsbaserte masterstudiet i «Bibliotek 
– styring og ledelse» har presentert sine 
masteroppgaver på et offentlig seminar 
der ”bibliotek-Norge” var invitert – og 
møtte opp med interessante spørsmål 
og kommentarer, sier professor ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus Svanhild 
Aabø.

Masteravhandlingene markerer slutten 
på tre års intenst arbeid med å kombi-
nere studier og jobb for det første kullet 
på studiet, forteller hun. 

– De har styrket lederkompetansen sin 
markant, og resultater fra deres master-
oppgaver kan være av interesse og til 
nytte for hele bibliotekfeltet.

Aabø har vært fagkoordinator for stu-
diet helt siden oppstarten i 2012.

– Det har vært veldig interessant å 
jobbe med dette studiet. Studentene 
kommer fra hele landet og møtes på 
samlinger. Det har vært moro å se hvor-
dan studentene har vist nysgjerrighet og 
pågangsmot ved å kombinere fag fra to 
institutt og arbeide med praksisnære 
problemstillinger. Fra i høst starter 4. 
kull av dette studiet, mens 2.kull starter 
sitt siste år med masteroppgavearbeid, 
sier hun. 

BIBLIOTEKARUTDANNING
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Forsker på digitale vaner 
og bibliotekenes nettsider
7 masterstudenter presenterte i år sine masteroppgaver innen bibliotek- og informasjons-
vitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Tekst & foto: 
Embret Rognerød

BIBLIOTEKARUTDANNING

Onsdag 3. juni – dagen etter at de 
første studentene på bibliotek, styring og 
ledelse presenterte sine masteroppga-
ver – hadde HiOA satt av en halv dag til 
heltids-masterstudentene sine. I fjor vår 
ble det presentert fire masteroppgaver 
på studiet, mens i år er det totalt sju som 
presenterer sine oppgaver, og sammen 
med de fire masteroppgavene som i år 
leveres inn innen bibliotekledelse, er det 
altså svært mange spennende bibliotek-
faglige tema som er blitt gjenstand for 
forskning.

Blant de mange interessante master-
oppgavene som leveres i år er Finn Runar 
Eggens oppgave ”Norsk helsepersonells 
valg av kilder - en studie basert på Helse-
bibliotekets brukere”. Helsepersonell slår 
ikke oftere opp i papirbøker enn nettres-
surser, erklærte Eggen, og masteroppga-

ven hans viser at kolleger, elektroniske 
oppslagsverk og Google nevnes som de 
tre fremste kildene til faglig informasjon 
blant brukerne av Helsebiblioteket. 

Papirbøker har dermed langt på vei tapt 
sin posisjon som kilde – under halvparten 
av brukerne oppgir at de ofte slår opp i 
papirbøker. Brukerne opplyste også at 
de får bedre utbytte av å søke i Google 
og i oppslagsverk enn ved å søke i refe-
ransedatabaser. 

– Enkelt å bruke har høy viktighet, og 
kortfattet informasjon foretrekkes, kom-
menterte Eggen under sitt foredrag. 

Masteroppgaven hans er også opp-
løftende for Helsebibliotekets del: Over 
halvparten av de forespurte svarte at de 
bruker sidene ukentlig eller ofte. Men de 
mente også at tjenesten kan bli bedre på 
både gjenfinning og navigasjon. 

Studenter foretrekker papir
Et litt annet blikk på digitale vaner kom 

til syne i Hilde Søgnes master om Ph.d.-

studenters bruk av e-bøker. Hvordan 
bruker Ph.d-studenter ved HiOA ebøker 
i studie- og forskningssammenheng? 
spurte Søgne, og det korte svaret er at 
de bruker dem på andre måter enn papir-
bøker. I likhet med tidligere forskning om 
studenters ebok-vaner viser også Søgnes 
oppgave at flertallet foretrekker papir.

Spørreundersøkelsen Søgne baserte 
seg på, ble sendt ut til alle Ph.d.-studenter 
ved HiOA, og ca. halvparten av dem 
svarte. 69 prosent av dem har brukt 
ebøker, men bare 15 prosent har brukt 
formatet mange ganger. De er altså 
gjennomgående konservative – ebøker 
brukes til research, men Ph.d.-studentene 
leser sjelden hele bøker digitalt. Og de 
aller fleste mener at papirformatet er 
overlegent – med mindre ventetiden på 
bøkene blir for lang. 

Småbybibliotek og nett
Under hvilke rammebetingelser utvikles 

småbybibliotekenes nettsider og hvor-

•	3. juni presenterte studentene som tar master i bibliotekfag  
på heltid sine oppgaver. 

•	 I fjor vår ble det presentert fire masteroppgaver på studiet, 
mens i år er det totalt sju som presenterer sine oppgaver. 

•	Valg av kilder og digitale vaner var tema for noen. 
•	Bibliotekenes egne nettsider var tema for andre. 
•	 I tillegg var det oppgaver om mapping og sak/arkiv-system.
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dan opplever bibliotekene dem? spør 
Christel Marie Huva i sin masteroppgave. 
Mange av nettsidene informantene hen-
nes jobbet med har et stort fokus på 
arrangementer. Bibliotekene som var 
representert ser positivt på å samar-
beide om tekniske løsninger, men flere 
av informantene hennes mener også at 
nettsidene deres er for «gammeldagse» 
og statiske. 

Arbeidstid, økonomi og kompetanse 
nevnes som hindre for å utvikle bedre 
bibliotek-nettsider. Ingen av dem som var 
spurt, og som jobber med bibliotekenes 
nettsider, hadde formell kompetanse 
innen webutvikling. Et annet poeng som 
kom frem var at bibliotekene som bruker 
kommunens egen tekniske løsning gjerne 
ikke har satt av egne midler til arbeid på 
nett, mens de som utvikler egne nettsider 
på sin side gjør alt selv innenfor de ram-
mene de har til rådighet. Alle de aktuelle 
bibliotekene har opprettet Facebook-
sider – og de opplever at nettsidene og 
Facebook utfyller hverandre.

Oppgaven ga ingen svar på hvilken 
status det har å jobbe med nettsider. 
Men en informant peker særlig på at det 
trengs mer informasjon om hva biblio-
tekbrukerne ønsker seg av bibliotekenes 
nettsider, noe Huva også la vekt på i sin 
konklusjon. 

Biblioteket som integreringsportal 
Marianne Mittun Kvilekval så på biblio-

tekets bruk av egne nettsider fra et gan-
ske annet perspektiv i «En portal til det 
norske samfunnet: Hvordan kan norske 
folkebiblioteks nettsteder fungere som 
informasjonsportaler for minoritetsspråk-
lige grupper?». Kvilekval hadde laget en 
tredelt undersøkelse, som baserte seg 
på både intervjuer, spørreundersøkelse 
og gruppesamtaler.

Innvandrerne som bruker tilbudet er ty-
pisk 20-50 år, av begge kjønn, og det er 
stor variasjon med hensyn til utdanning, 
språkkunnskaper og øvrig bakgrunn. 
Ifølge oppgaven til Kvilekval etterspør 
innvandrerne særlig jobbinformasjon, 
nettbank, legetjenester og hjelp til å 
orientere seg i lokalsamfunnet. Språk, 
regelverk og sosiale utfordringer skaper 
barrierer som biblioteket kan bidra til å 
bygge ned. 

Deltakere ved tre av språkkafeene som 
finner sted på Deichman er inkludert i 
undersøkelsen til Kvilekval. Blant hoved-
funnene er at det oppleves som lett å 

finne informasjon, men vanskelig å forstå 
den. Informasjonen må derfor forklares 
lettfattelig, og ved hjelp av ulike begreper. 
Det trengs også informasjon om alle sider 
av livet som innvandrer i Norge – ikke 
bare startfasen. 

– Jeg fikk høre at NAV-kontorer sen-
der brukere til biblioteket for veiledning 
om NAV, sa Kvilekval, noe som førte til 
oppfølgingsspørsmål fra salen etter at 
presentasjonen hennes var ferdig. 

I tillegg til de fire omtalte oppgavene, 
ble følgende tre masteroppgaver pre-

sentert: Matteo Antoniazzi ”Mapping the 
TORCH ontology to Schema.org”, Heidi 
Kristiansen ”Brukernes forhold til sak/ar-
kivsystemet. En casestudie i Hamar kom-
mune”, og Kristine Aalrust Kristoffersen 
”Mapping med mening - utfordringer ved 
mapping av indekseringsspråk”. Ferdig 
innleverte masteroppgaver ved HiOA blir 
gjort tilgjengelige i HiOAs åpne digitale 
arkiv ODA. 

Blant de mange interessante masteroppgavene som leveres i år er Finn Runar Eggens oppgave ”Norsk 
helsepersonells valg av kilder - en studie basert på Helsebibliotekets brukere”. (Illustrasjonsfoto: 
Colourbox)
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Å lære for livet 
I Norge regner vi med at om lag 220 000 mennesker har nedsatt arbeidsevne. 
Blant dem kan forekomsten av lese- og skrivevansker være så høy som 40 prosent, 
i følge Rune Kvarme.

•	Det er viktig å ha en forforståelse av det man skal lære. 
•	Til det hører også hyppigheten av gode leseopplevelser  

med tekster på riktig nivå. 
•	Hvis man har lest tekster av forskjellig art og i form 

av opplevelser vil ny kunnskap lettere bli realisert. 
•	Dette er noe bibliotekarene kan, og som vi jobber med  

til daglig.

Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring: 
Femten nyttige studiepoeng for folk i skolen.

Tekst: 
Elise Thomassen, skolebibliotekar
Lakselv videregående skole

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr det 
samlingsbaserte studiet ”Digitale lære- 
og hjelpemidler i tilpasset opplæring”. 
Jeg mener det er et relevant studium 
for bibliotekarer som jobber i skolen. 
Studiet er i utgangspunktet en etter- og 
videreutdanning for lærere, spesialpe-
dagoger, rådgivere i PPT og Statped. 
Andre med undervisningspraksis, eller 
veiledererfaring på feltet språk-, lese- og 
skrivevansker, kan tas opp etter realkom-
petansevurdering. 

Det er nettopp i møtet og krysnings-
punktet mellom flere fagområder og 
kompetanser i skolen jeg som bibliotekar 
har hatt nytte av studiet. Jeg har fått for-
malisert kompetanse jeg allerede har hatt 
i mitt arbeid og fått lært noe nytt som er 
aktuelt i forhold til skolens kjernevirksom-
het, nemlig elevenes læring.  Studiet er 
svært relevant der skolebibliotekar kan 
samarbeide med lærere, spesialpedagog 
og IKT-pedagog om blant annet valg av 

læremidler, programvare for læring og 
skrive- og leseverktøy. I oppdraget vårt 
ligger også biblioteket som støttefunksjon 
til å gjennomføre målsettingen om å kunne 
lese i alle fag.

Lesing = avkoding x forståelse
Delemner i studiet var teori om lesing, 

avsporing i leseutvikling og metoder for 
lesetrening. Vi fikk også kjennskap til pe-
dagogisk programvare som understøtter 
og øver opp leseferdigheter (ASKI RASKI, 
Relemo repetert lesing og Tempolex).

Det er viktig å ha en forforståelse av 
det man skal lære. Til det hører også 
hyppigheten av gode leseopplevelser 
med tekster på riktig nivå. Hvis man har 
lest tekster av forskjellig art og i form av 
opplevelser vil ny kunnskap lettere bli 
realisert. Dette er noe bibliotekarene kan, 
og som vi jobber med til daglig.

Gammel og ny kompetanse
Jeg har jobbet et kvart århundre i sko-

leverket. I fjor høst satte jeg meg på sko-
lebenken og fikk virkelig kjent på hvordan 
det er å skulle lære noe helt nytt.

Med gammel mobiltelefon og nyinn-
kjøpt Ipad reiste jeg på studiesamling til 

Campus Kjeller ved Lillestrøm. Studiet har 
fire samlinger á to dager. Vi skulle prøve 
ut programvare og arbeidsmåter både på 
samlinger og på arbeidsplassen.

Praksisutøvelse ble dokumentert med 
refleksjonsnotat og eksamensoppgave 
var å produsere en sammensatt tekst som 
dokumenterte et gjennomført undervis-
ningsopplegg drøftet opp mot teori og 
mulighet for videreføring av tiltak.

Egen praksis i læring
I hovedsak jobbet jeg med tre forskjel-

lige tiltak: utprøving av leseverktøy for 
PC, læringsstrategi i bruk av Smartbok 
og bruk av elektronisk læringsplattform 
for å lage undervisningsopplegg. På 
samlingene ble forskjellige apper til læ-
ringsformål demonstrert og prøvd ut. Jeg 
fikk i mindre grad gått i dybden på disse, 
men har likevel hatt utbytte av dette. Nå 
har jeg kunnskap om hvor nyttig, motive-
rende og morsomt Ipad som redskap kan 
være for elever. Til høsten skal to klasser 
ved skolen jeg jobber på ta i bruk Ipad og 
jeg vil være med i prosjektgruppen rundt 
innføring og bruk av brett i undervisnin-
gen. For de som er interessert anbefaler 
jeg nettsidene til Statped for oversikt 

SKOLEBIBLIOTEK
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over ressurser for lesing, leseteknologi 
og apper. 

Flere kompetanser
Jeg har jobbet som skolebibliotekar i 

videregående skole siden 1990. Arbei-
det har gradvis endret seg både med 
hensyn til ressurssituasjon og innholdet 
i stillingen.

 I Finnmark ble det tidlig på 90-tallet 
satset på bibliotek i videregående skole. 
Det var allerede noen og det ble opprettet 
stillinger i hundre prosent på alle de vide-
regående skolene i fylkeskommunen og 
på de to statlige videregående skolene.  I 
dag, med strammere budsjetter og politisk 
pålegg om innsparinger, er bibliotekarer 
i skolene i en litt vanskeligere situasjon 
siden bibliotek ikke er lovpålagt i samme 
grad som organisasjonen vi skal serve og 
er en del av.

Bibliotekarstillingen er delvis en følge av 
at det er blitt tillagt flere funksjoner. Den 
er blitt sammensatt med arbeidsfelt som 
dreier seg om mer enn den fysiske bibliot-
eksamlingen, utlån av fag- og skjønnlitte-
ratur og formidling av litteratur. Vi arbeider 
også med informasjonskompetanse og 
ved mange av skolene har bibliotekaren 

ansvar for skolens nettside. Bibliotekarene 
har ansvar for logistikken rundt gratis 
læremidler og for mitt vedkommende vil 
det også si digitale læremidler og lisenser 
med utlån og demonstrasjon og opplæ-
ring i bruk av alternative leseformat av 
lærebøker(Daisy-lydbøker og Smartbok). 
Elever med dysleksi eller andre lese- og 
skrivevansker har rett til tilrettelegging og 
skal få tilbud om lese- og skriveverktøy 
for å kompensere for vanskene. Som bi-
bliotekar er det derfor hensiktsmessig og 
nærliggende å kunne formidle bruk også 
av disse. Vi driver jo med formidling av 
fag- og skjønnlitteratur. For noen vil det 
vi formidler ikke være tilgjengelig uten 
alternative leseverktøy. 

Tilgjengelighet skaper 
samfunnsdeltagelse

Caroline Solem, Norsk dysleksiforbund 
sier i artikkelen ”PC er bærebjelken i 
tilpasset opplæring”:

”Tilfredsstillende lese- og skriveferdig-
heter er helt nødvendig for å klare seg i 
dagens skriftbaserte informasjonssam-
funn. Tilgjengelighet skaper samfunnsdel-
tagelse, et sentralt demokratisk prinsipp. 
Vi har et ansvar for å hjelpe dagens 

skoleelever, studenter og voksne med å 
komme til et tilfredsstillende nivå og vi har 
et ansvar for å tilpasse samfunnet for å 
imøtekomme deres behov.”

For meg er dette sitatet fra pensumet i 
studiet essensen i hva skolebibliotekarene 
skal bidra med i skolen. 

Takker Bibliotekarforbundet for stipend 
og med det å ha bidratt til ny kunnskap 
på arbeidsplassen.

Kilder:
•	Digitale lære- og hjelpemidler i tilpas-

set opplæring. (http://www.hioa.no/
Studier-og-kurs/LU/Evu/digital)

•	Kvarme, Rune J. (2012) Overhyppighet 
av lese- og skrivevansker ved nedsatt 
arbeidsevne. I: Nordens Välfärdscen-
ter. Fokus på lese- og skrivevansker, 
Temahefte, s.44-45. http://www.nordic-
welfare.org/Publications/Temahaften/
Fokus-pa-lese--og-skrivevansker/

•	Solem,C.(2012) PC er bærebjelken i 
tilpasset opplæring. I: Nordens Väl-
färdscenter. Fokus på lese- og skrive-
vansker, Temahefte, s. 50-51. http://
www.nordicwelfare.org/Publications/
Temahaften/Fokus-pa-lese--og-skrive-
vansker. 
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Du kan ikke forsvare offentlige bibliotek 
- og samtidig bekjempe fildeling
- Vi har bygget det mest forbløffende offentlige biblioteket noensinne, skriver Rick 
Falkvinge om ressursene på internett. Han hevder her at bibliotek og fildeling ikke er 
prinsipielt forskjellige, bare i skala og effektivitet.

Formålet med offentlige bibliotek er 
nøyaktig det samme som resultatet av 
fildeling. Du kan ikke være tilhenger av 
det ene og samtidig være motstander 
av det andre.

Offentlige bibliotek begynte å dukke 
opp på midten av 1800-tallet. Den gan-
gen gikk utgiverne fullstendig berserk: 
De hadde lobbyert for at det skulle være 
forbudt å låne ut bøker, fordi det å lese 
en bok uten å betale for det først var 
”tyveri”, påstod de. Som en konsekvens 
så de på datidens private bibliotek som 
sentre for kriminalitet og ran. (Disse 
bibliotekene var såkalte ”abonnements-
bibliotek”, så de ble også påstått å være 
kommersielle.)

Uenig med opphavsrettsindustrien
I motsetning til politikerne idag var det 

britiske parlamentet den gangen kloke 
nok til å være uenige med utgiverindus-
triens lobby – datidens opphavsrettsin-
dustri. De så en økonomisk verdi i å ha 
en velutdannet og kulturelt oppegående 
befolkning, og vedtok i 1850 en lov som 
tillater gratis offentlige bibliotek, slik at 
det ble bygd lokale bibliotek over hele 
Storbritannia der publikum kunne ta del 
i kunnskap og kultur gratis.

Med andre ord, de gjorde eksplisitte 
unntak fra opphavsrettsmonopolet til 
fordel for offentlig tilgang til kultur og 
kunnskap. I de fleste av dagens lovverk 
om opphavsrettsmonopoler sies det 
eksplisitt at monopolhaverne ikke har 
noen rett til å motsette seg at verkene 
deres blir vist frem, lest og lånt ut via 
offentlige bibliotek. Dette går tilbake til 
innsiktene fra 1850.

Utdanner millioner
Så hvordan er dette forskjellig fra 

fildeling? Fra å lage dine egne kopier av 
kunnskap og kultur fra andre kilder? Er 
det noen forskjell i det hele tatt?

Ja, det er forskjellig. Det er mer ef-
fektivt. Mens offentlige bibliotek kan 
utdanne én borger av gangen med et 

originalt eksemplar av et verk, har filde-
ling potensiale til å utdanne millioner av 
gangen med tilsvarende innsats.

Ikke direkte kompensasjon
Bibliotek og fildeling er ikke forskjellig 

med hensyn til betaling til opphavsretts-
monopolhavere. Du kan ofte få høre 
at forfattere får utbetalt royalties når 
bøkene deres blir lånt ut fra biblioteket.

Det stemmer ikke. Forfattere i de fleste 
europeiske land får derimot penger fra 
et fond, og utbetalingene er basert på 
statistikk fra bibliotekene, men det er 
altså ikke en direkte kompensasjon per 
bruk. Denne forskjellen er vesentlig.

Penger ”fra bibliotekbruk” er heller en 
form for ensidig kulturelt legat eller sti-
pend som tilfeldigvis bruker biblioteksta-
tistikk som rådata. Det stemmer ikke at 
forfattere får penger når bøkene deres 
blir lånt ut fra biblioteket. Av og til får de 
det, men det er som regel tilfeldig. Når 
f.eks. Harry Potter på norsk blir lånt ut fra 
et norsk bibliotek så får ikke J. K. Rowling 
en eneste krone for det. (Men det gjør 
oversetteren. På grunn av et fond for å 
fremme tilgjengeligheten av kultur på 
lokalspråket, og ikke for å belønne forfat-
teren.) Så den påståtte ekvivalensen eller 
direkte sammenhengen mellom utlån og 
kompensasjon er altså lett å motbevise 
gjennom eksempler.
 
Forskjell i skala og effektivitet

Bibliotek og fildeling er altså ikke prin-
sipielt forskjellige. Formålet med biblio-
tek var, og er, å gjøre kultur og kunnskap 
tilgjengelig for så mange som mulig, så 
effektivt som mulig, gratis – rett og slett 
på grunn av det større sosioøkonomiske 
godet ved å ha en velutdannet og kultu-
relt oppegående befolkning. På hvilken 
måte er dette ikke fildeling?

Så vi kan observere at offentlige biblio-

Tekst: 
Rickard Falkvinge
Spaltist i TorrentFreak og 
tidligere leder i det svenske Piratpartiet
Oversettelse:
Thomas Gramstad

Rick Falkvinge er en 43 år 
gammet IT-entreprenør, for-
fatter, skribent, blogger og 
evangelist for piratbevegelsen. 
Han grunnla det svenske (og 
verdens første) Piratpartiet i 
2006.  Han er fast spaltist på 
nettstedet TorrentFreak og 
reiser nå rundt i verden for å 
snakke og skrive om informa-
sjonspolitikk.

Forfatteren

NETT OG OPPHAVSRETT
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tek og fildeling er forskjellig i skala og ef-
fektivitet – og bare i skala og effektivitet. 
Nokså mye, til og med. Men det er en 
kvantitativ forskjell, ikke en kvalitativ for-
skjell. Jeg hører av og til folk som prøver 
å forsvare opphavsrettsmonopolet ved 
å si at fildeling gjør offentlige bibliotek 
for effektive, og derfor ikke kan tillates.

Jeg kan ikke gjøre annet enn å riste på 
hodet over det.

Dette må være noe nytt i en offentlig 
debatt: Krever disse menneskene virkelig 
at offentlige tjenester, som for eksempel 
offentlige bibliotek, skal gjøres mindre 
effektive, slik at vi får mindre igjen for 
skattepengene som brukes på dem?

Nei. Det henger ikke på greip i det hele 
tatt. Og de må få høre det, høre den ab-
solutte dumheten i deres eget argument.

Ett og samme fenomen
Du kan simpelthen ikke samtidig for-

svare offentlige bibliotek og gå imot fil-

deling. De er ett og samme fenomen. Det 
ene av dem er bare mye mer effektivt.

I et sitat fra 1850-tallet som kom inn 
i informasjonsstrømmen min i februar 
2009, merket jeg meg at en utgiver den 
gang argumenterte, parafrasert, med at 
”du kan slett ikke tillate folk å lese bøker 
gratis! Dersom denne loven blir vedtatt 
vil ingen forfatter tjene en eneste krone 
på bøker noensinne igjen! Ikke en eneste 
bok vil bli skrevet dersom denne loven 
blir vedtatt!”

(Dessverre har jeg mistet kilden til 
dette sitatet. Dersom noen gjenkjenner 
det og vet kilden, vil jeg gjerne oppgi 
kildehenvisningen.)

Kun fordeler
Ja visst, ingen bok har blitt skrevet etter 

1850. Og ingen film eller musikkstykke 
har blitt skapt etter at fildeling i stor skala 
via internett startet rundt 1999. Enten 
det – eller så er disse argumentene bare 

tull, og det er kun fordeler ved å legge til 
rette for det største bibliotek som noen 
gang er skapt.

Historien gjentar seg virkelig. I likhet 
med folk som prøver å forsvare foreldete 
laugslignende privilegier, til og med over 
århundrer.

Vi har bygget det mest forbløffende 
offentlige bibliotek noensinne. Hele 
menneskeheten kan få tilgang til den 
kollektive kunnskapen og kulturen til 
hele menneskeheten, 24/7, og i tillegg 
kan alle bidra til denne fellesressursen. 
Alle verktøyene er allerede på plass, all 
infrastrukturen er rullet ut, all kursingen 
og opplæringen er klargjort. Ikke en 
eneste skattekrone behøver å brukes på 
det. Det eneste vi trenger å gjøre er å 
fjerne forbudet mot å bruke det.

Hvorfor lar vi en karikatur av en industri 
stå i veien for dette? 

Rick Falkvinge omtaler internett som det mest forbløffende offentlige bibliotek noensinne. Han argumenterer mot opphavsrettsmonopol og for fildeling 
på internett. (Foto: Helena Augustsson)

NETT OG OPPHAVSRETT
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

Xxxx

EKSTERIØR OG INTERIØR

Maranello er en by i Emilia-Romagna distriktet nord i Italia. Byen ligger 18km fra Modena, og er 
kanskje mest kjent for å være sportsbilprodusenten Ferrari sitt hjemsted. Biblioteket er bygget i 
2011 og designet av Arata Isozaki, med buede glassvegger og gjennomgående bruk av hvite 
farger. 
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Kompetanseutvikling  
i bibliotekene

Bibliotheca Nova
1-2015

Vi deler kompetanse!

Nasjonalbibliotekets skriftserie 

Bibliotheca Nova
Kompetanseutvikling i bibliotekene

Hva er kompetansebehovene 
for bibliotekene i framtida?
Ny kompetanse etterspørres, 
hvordan imøtekommer
bibliotekene denne 
utfordringen?

I dette heftet svarer blant annet 
Høgskolen i Oslo og Akershus, 
Nasjonalbiblioteket og fylkes-
bibliotekene på hva slags 
kompetanse bibliotekene 
trenger i tida som kommer.

Bibliotheca Nova sendes 
til bibliotek i hele landet.
Heftene kan bestilles fra magasintjenesten@nb.no

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 bibliotek-
bransjen. Forbundsstyret skal ha kortfattet 
rapport om hvilket utbytte man hadde av  
deltakelsen.

Søknad sendes:  bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan 
sendes hele året.  

Har du spørsmål, ring BFs sekretariat:  
48 02 09 00.

Stipend til 
student-
medlemmer

BF-brosjyren 
er her
Bestill nå!
Til bruk i verving eller 
når BF skal presenteres. 

Kontakt BF-sekretariatet 
og få tilsendt en bunke. 
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Sitatet

”De har gjort en annen ting i Danmark 
som jeg er skeptisk til - å tallfeste 6 
milliarder. Vi burde ikke spille på den 
banehalvdelen, det er ingen som har 
bedt oss om det. Verdien er mye, mye 
større!”   

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira 
Myhre i paneldebatten ”Biblio- 
tekløft?” under Litteraturfestiva-
len på Lillehammer 28. mai i år.

Regjeringa vil før høstens kommunevalg 
legge fram sin satsing på landets bibliotek. 
Det ser ut til at torsdag 13. august blir dagen 
for å offentliggjøre den nasjonale strategien 
for folkebibliotek i Norge. Og det er fristende 
å se for at dette vil skje i Arendal, der pressa 
allerede er og kultur – til en viss grad – kan 
stå i fokus. Da kan kulturministeren og nasjo-
nalbibliotekaren stå sammen i blitzregnet og 
oppleve bibliotekenes fem minutters berøm-
melse. Dagen etter kan Torhild Widvey rekke 
statsråd på Slottet og Aslak Sira Myhre kan 
rekke IFLA-møtet i Cape Town. 

Skulle noen savne bibliotekforkjempere 
under resten av Arendalsuka, når disse to har 
reist, kommer kanskje kronprinsessen tøffende 
med sitt bibliotektog. Det har vi etter hvert 
vendt oss til som en del av det bibliotekpolitiske 
landskapet. Kanskje det vil vise seg å være 
en del av Widveys strategi. Privat initiativ er jo 
bra. Og kulturtiltak sponset av de pengesterke 
snakkes alltid opp av kulturministeren. På den 
annen side, vi kan jo håpe at kronprinsessen har 
fått andre interesser i løpet av sommeren, og 
gleder samferdselspolitikere med for eksempel 
å reise rundt og sette opp midtdelere på E39 
i stedet. Det er også en god sak.

Men tilbake til den nasjonale strategien for 
folkebibliotek. Widvey antyder at den er taimet 
for å bli en del av kommunevalgkampen fram 
mot valget i september. – Hvis dette blir en 
valgkampsak, er vi kjempefornøyde, sier BF-
leder Margunn Haugland til NRK.

Det har hun rett i. Men hva slags valgkamp-
sak er det vi snakker om her? Selve strategien 
er ferdigsnakka når den legges fram. Ingen 
politisk behandling, ingen høring, ingen runde 
i Stortinget. Som kommunikasjonssjef Hanne 
Gjørtz i Kulturdepartementet skriver til Biblio-
tekaren: - Nasjonal bibliotekstrategi vil bli satt 
ut i livet når den er lagt fram. Dette vil være 
Regjeringens strategi. Strategien vil angi sta-
tens ansvar og bidrag for å styrke folkebiblio-
tekene. Den skal ikke på høring eller behandles 
i Stortinget.”

De som fristes til å drøfte for og imot de 
enkelte elementene i regjeringens bibliotekstra-

Biblioteksatsing i valgkampen?

tegi, vil altså kaste bort tiden i valgkampen. Den 
statlige bibliotekstrategien for folkebibliotek-
området vil være hogd i stein etter sommeren.

Men det kan finnes spillerom, der regjerin-
gen ikke har angitt veivalg. Og – kanskje aller 
viktigst – strategien vil avslutte alle diskusjoner 
om øremerking og peke på kommunenes og 
fylkeskommunenes ansvar. Hvis strategien skal 
bli en del av årets kommunevalgkamp, må den 
altså ikke diskuteres i seg selv, men brukes 
for det den er verdt. Hvis strategien påpeker 
viktighet av kommunal satsing på bibliotek, 
må vi ikke gå på autopilot og rope: ”Det følger 
jo ikke med noen penger!” Vi må heller møte 
lokalpolitikere som står på valg, og utfordre 
dem til å si om de vil bevilge pengene som gir 
en satsing på bibliotek. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan

NRKs oppslag om at regjeringens biblioteksat-
sing kan bli valgkampsak. Dette inngikk i medias 
forhåndsomtale av bibliotekseminaret under Lit-
teraturfestivalen på Lillehammer


