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(Folke-)bibliotekaren ved en korsvei 
 
Etter at Oslo kommune lyste ut fem nye stillinger  
til det nye barne- og ungdomsbiblioteket på  
Tøyen, uten å nevne bibliotekarutdanning som  
ønskelig, har debatten rast. Dokvits ”grand old  
man” Niels Windfeld Lund beskriver hvilken 
korsvei han mener vi står ved, og hvilken vei  
som kan åpne seg videre.

God gammeldags floke

En statistikkglad bridgekamerat, en 
bygdefilial med to besøkende i uka, 
og hovedbiblioteket i OL-byen, som 
lykkes på tross av små midler. Fylkes- 
biblioteket i Oppland analyserte kom-
munenes biblioteksatsing over 20 år, 
og presenterer resultatene.

  22

Biblioteket som en Wikipedia 
og Wikipedia som et bibliotek?

Hva er egentlig en wiki? Hvem er det som 
skriver på Wikipedia og oppdaterer artikkelen  
om ny fredsprisvinner før det har ruk-
ket å komme på nyhetene?

 28
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Lederen har ordet
Oslo kommune satser stort på Tøyen 

gjennom Tøyensatsingen, en satsning som 
skal sikre bedre levekår for alle som bor 
der. Deichmanske bibliotek skal lage et nytt 
barne- og ungdomsbibliotek som en viktig 
del av dette løftet for Gamle Oslo. Det er 
veldig bra at det skal utvikles et nytt tilbud 
på Tøyen, for Tøyen trenger et løft – men 
hvem skal brukerne møte på biblioteket?

I begynnelsen av september kom stil-
lingsannonsen der Deichman søkte etter 
fem faste nye medarbeidere til det nye 
biblioteket på Tøyen. Utlysingen hadde tittel 
“Nytt bibliotek på Tøyen kun for barn og unge! 
Vi trenger deg som kan inspirere og løfte!”

Og fortsatte med: “Er du litteraturformidler 
og en kløpper på digitale medier og sosiale 
plattformer? Er du DIY-oppfinner med skaper-
trang og bakgrunn fra industridesign og it? 
Er du kokk eller kunstner som håndterer alle 
slags musikkinstrumenter og sceneteknikk? 
Eller har du en annen kombinasjon av erfaring 
og utdannelse på tvers av dette? Deichman 
lager nå et aktivitetsrom for frie drømmer og 
utforskende læring som skal overgå alt du 
har sett.”

Annonsen fortsetter med å liste opp 
arbeidsoppgaver og en rekke ønskende kva-
lifikasjoner til stillingen. Arbeidsoppgavene 
spenner vidt, og en god del av dem – for 
eksempel formidling, innkjøp og publikums-
arbeid – svarer til tradisjonelle oppgaver 
de fleste barne- og ungdomsbibliotekarer 
allerede gjør. Men én vesentlig ting mangler: 
Krav eller ønske om bibliotekarutdanning.

Ryggraden i arbeidsstokken
Alle vet at gode bibliotek trenger an-

satte med ulik utdanningsbakgrunn og 
kompetanse. Men bibliotekarer bør være 
ryggraden i arbeidsstokken i et bibliotek, 
og at annonsen til Deichman ikke nevner 
bibliotekarkompetanse med et ord har vi 
reagert på, fordi den etterlater et inntrykk 
av at landets største folkebibliotek ikke er 
ute etter bibliotekarer til tradisjonelle biblio-
tekaroppgaver. 

Inntrykket forsterkes dessverre av BFs 
gjennomgang av 28 utlyste jobber ved 
Deichman det siste drøye året, hvor bare 7 
stillinger fortrinnsvis krever bibliotekarut-
danning. Vi burde kanskje ikke være over-
rasket. Storbybibliotekene hadde i mai i fjor 
en felles uttalelse til kulturministeren hvor 
de sier ”Storbybibliotekene rekrutterer i dag 
annen kompetanse enn den tradisjonelle bi-
bliotekaren”. Denne nye rekrutteringspraksis 
ser det ut som vi nå kan se hos Deichman. 
Dette er også noe våre tillitsvalgte gir tilba-
kemelding på at de opplever. 

BF har prøvd å få svar på hvorfor en så 
kategorisk velger bort bibliotekarkompe-
tanse til oppgaver bibliotekarer er utdannet 
til. Tar storbybibliotekene utgangspunkt 
i den seiglivede myten om bibliotekaren 
som en sjenert, leseglad kvinne med knute 
i nakken, som ellers er opptatt av å hysje 
på folk, og derfor må en ha andre kompe-
tanser som høres mye morsommere ut? 
Vil det å ansatte en bibliotekar føre til at en 
ikke kan lage et spennende ”Fremtidens 

bibliotek” i tråd med ny formålsparagraf i 
bibliotekloven? 

Fagutdannede bibliotekarer har en spe-
sialkompetanse på bibliotek som de har 
fått gjennom en 3-årig høyskole-/universi-
tetsutdannelse. Minst 3 år har vi brukt for 
å få den skreddersydde kompetansen for 
å kunne jobbe i bibliotek, også i fremtidens 
bibliotek. Denne spesialkompetansen må 
verdsettes og ikke snakkes ned. 

Mange gode formidlere
Fremtidens bibliotek skal drive aktiv 

formidling i enda større grad enn i dag. 
Dette er en arbeidsoppgave som ofte trek-
kes fram som begrunnelse for å ha inn ny 
kompetanse i biblioteket. Det er utrolig synd 
at det begynner å spre seg et inntrykk av at 
bibliotekarer ikke kan formidle spennende 
og nytenkende. Jeg vet om utrolig mange 
gode formidlere blant fagutdannede biblio-
tekarer. De brenner for å snakke bøkene, 
filmene – ja, den gode opplevelsen ut av 
hylla. Enkelte gjør det så bra at de blir nor-
gesmester i det. Norgesmester i poesislam 
er bibliotekar, det samme var den første 
norgesmesteren i formidling.

Bibliotekarer er engasjerte og ønsker å 
utvikle fremtidens bibliotek sammen med 
kolleger med ulik utdanningsbakgrunn og 
kompetanse. Bibliotekarer favner de nye 
ideene, og ønsker å være de første til å 
prøve ut nye trender for å gi brukerne 
det beste tilbudet. Dessverre er dårlig 
økonomi til tider et hinder for å være enda 
mer framme for å utvikle nye løsninger og 
konsepter, men bibliotekarer må tørre å 
stå frem med den unike kompetansen vi 
har. For barna på Tøyen fortjener å møte 
flere dyktige bibliotekarer på biblioteket, 
ikke kokker.

Bibliotekarer er engasjerte og ønsker å utvikle 
fremtidens bibliotek sammen med kolleger med 
ulik utdanningsbakgrunn og kompetanse. ”
”

Margunn Haugland
Forbundsleder
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(Folke-)bibliotekaren ved en korsvei 
Etter at Oslo kommune lyste ut fem nye stillinger til det nye barne- og ungdomsbiblioteket 
på Tøyen, uten å nevne bibliotekarutdanning som ønskelig, har debatten rast. Både om 
kompetansekrav til stillinger i bibliotek, og om bibliotekarutdanningene. Her beskriver  
dokvits ”grand old man” Niels Windfeld Lund hvilken korsvei han mener vi står ved,  
og hvilken vei som kan åpne seg videre.

  Biblioteker, både folkebiblioteker og alle andre biblioteker vil 
fortsætte med at udvikle og forandre sig. Jeg tror, at der er 
behov for at man tager ”Tøyen-sagen” som en god anledning 
til at tænke nyt omkring hvad for kompetence og uddannel-
ser som biblioteker har brug for i dag. Som jeg tidligere har 
sagt, så synes jeg at man alvorligt skal overveje forestillingen 
om at bibliotekarer er nogen som har en særlig uddannelse 
fra en særlig institution og i stedet for bruge bibliotekar-titlen 
til at benævne dem som aktuelt arbejder på et bibliotek. 

Tekst: 
Niels Windfeld Lund
Professor emeritus 
Dokumentasjonsvitenskap
UIT Norges arktiske universitet

BIBLIOTEKARUTDANNING OG ARBEIDSMARKED

1. Udlysningstekster under forandring
Indtil omkring 2000 stod der i stil-

lingsannoncerne fra bibliotekerne, at 
man søgte efter en bibliotekar med ud-
dannelse fra Statens bibliotek- og infor-
masjonshøgskole i Oslo eller tilsvarende 
nordisk uddannelse. Så kom uddannelsen 
i Tromsø til i ’96 og studier dukkede op i 
Trondheim, Kristianssand og Bergen, og 
man fik så langsomt, men sikkert ændret 
uddannelseskravene i udlysningsteksten 
til : ”bibliotekfaglig utdanning på bachelor 
eller høyere nivå med minst 120 / 60 
studiepoeng bibliotekspecifikke studier”. 
Man begyndte også at få biblioteksledere i 
større folkebiblioteker, som ikke var biblio-

tekfaglig uddannede, med henvisning til 
at man havde tilstrækkelig bibliotekfaglig 
kompetence hos de faglig ansatte. 

I dag i 2015 har man så en udlysnings-
tekst fra Deichmanske bibliotek i Oslo, 
hvor man efterlyser kreative sjæle til ”Nyt 
bibliotek” : ”Er du litteraturformidler og 
en kløpper på digitale medier og sosiale 
plattformer ? Er du DIY-oppfinner med 
skapertrang og bakgrunn fra industride-
sign og it?  Er du kokk eller kunstner som 
håndterer alle slags musikkinstrumenter 
og sceneteknikk?  Eller har du en annen 
kombinasjon av erfaring og utdannelse 
på tvers av dette? Deichman lager nå et 
aktivitetsrom for frie drømmer og utfor-
skende læring som skal overgå alt du har 
sett.” og uddannelseskravet er bredt ud 
til ”Relevant høyere utdanning”. 

Denne meget åbne udlysning har ført 
til en større diskussion i bibliotekkredse 
om hvem som skal arbejde i biblioteket. 
Man kan spørge om man langsomt, men 
sikkert er på vej til en total opløsning af 

det bibliotekariske univers og i færd med 
at miste en stærk faglig kompetence i 
bibliotekerne ?

2. Kernen i biblioteket - mange 
    forskellige biblioteker

Man skal lave et nyt bibliotek i Tøyen 
med bl.a. en scene! Det er jo helt fint at 
have en scene for et bibliotek som skal 
fungere i et lokalsamfund med mange 
børn, men ikke hvis det f.eks. var et fors-
kningsbibliotek på et universitet eller et 
bibliotek på en industrivirksomhed, men 
måske på en skole. I den aktuelle diskus-
sion glemmes det at biblioteker er en 
mangfoldig størrelse, som ikke nødvendig-
vis har de samme behov for kompetence. 

 
3. Bibliotekarer er mange ting 

Selv bibliotekarer er ikke nogen entydig 
størrelse. På forskningsbiblioteker har man 
både forskningsbibliotekarer, som er ud-
dannet indenfor et bestemt fagområde og 
”bibliotekarer” som er uddannet indenfor 

”

”

 



5   Bibliotekaren  8/2015

Den åpne Tøyen-utlysninga har ført til disku-
sjon: - Er man langsomt, men sikkert på vej 
til en total opløsning af det bibliotekariske 
univers og i færd med at miste en stærk 
faglig kompetence i bibliotekerne, spør Niels 
Windfels Lund. (Foto: Erling Bergan)
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”bibliotekfag” og udfører bibliotektekniske 
opgaver. I skolebiblioteker har man lærere 
som har et kursus i skolebiblioteksarbejde. 
I folkebiblioteker har man bibliotekfag-
uddannede bibliotekarer, som gør det fag-
lige arbejde med at formidle information 
og kultur og biblioteksassistenter som 
udfører det bibliotektekniske arbejde. I 
små biblioteker har man bibliotekarer, 
som gør alt. 

4. Kernen i bibliotekarfaget 
Hvis folk skal passe ind i så mange for-

skellige sammenhænge kan man spørge 
om det er muligt at finde en fælles-
nævner, en fælles kerne og i så fald hvad 
er så kernen i bibliotekarfaget, som gør 
en i stand til at fungere kompetent og 
professionelt i så bredt et arbejdsfelt som 
det er i dag. Dette spørgsmål var til stor 
og ophidset diskussion da jeg startede 
som ung lærer ved Danmarks biblioteks-
skole i 1975 og er 40 år senere stadig til 
heftig debat både i Norge og Danmark 
og resten af verden. Det skyldes ikke 
mindst et konstant pres fra de forskellige 
dele af biblioteksverdenen, som ønsker 
at man i uddannelserne skal fokusere 
på netop deres særlige behov, men det 
hænger også sammen med den øgede 
videnskabeliggørelse af bibliotekfaget og 
dens institutioner. 

5. Bibliotek mellem videnskab 
    og profession

For at være en ordentlig videnskab må 
man kunne præcisere sit genstandsfelt 
og dens problemfelter i forhold til andre 
videnskabelige discipliner. Det har skabt 
nogen grundlæggende faglige skillelinier, 
ikke mindst mellem det informationsvi-
denskabelige felt og det humanistiske 
felt, mellem interesse for databaseop-
bygning og søgning af information og in-
teresse for kultur og formidling af kultur. 
Ind i mellem de to store felter, har man 
så også haft organisation og ledelse, det 
samfundsvidenskabelige spørgsmål om 
hvordan man styrer organisationerne. 
For alle tre felters vedkommende findes 

Annonsen som skapte debatt: Fem nye hele 
stillinger til nytt barne- og ungdomsbiblio-
tek på Tøyen i Oslo.

BIBLIOTEKARUTDANNING OG ARBEIDSMARKED
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der særlige faglige traditioner, miljøer, 
metoder, publikationskanaler etc. som 
hver især må følge for at blive anerkendt 
til bl.a. at drive forskeruddannelse. Der 
findes en biblioteks- og informationsvi-
denskab, som i princippet skulle omfatte 
alle tre felter, men det er ikke hidtil lyk-
kedes at omfavne alle tre felter på lige 
fod i et fælles veldefineret kernefelt.  Det 
skyldes ikke mangel på god vilje, men 
når man har informations-begrebet i det 
overordnede navn på faget, så betyder 
det, at såvel kultur som organisation har 
været underordnede temaer i selve den 
grundlæggende diskussion af hvad faget 
drejer sig om, rent videnskabeligt. Det 
kan være, at det er under forandring i 
og med at det nordiske fagtidsskrift 
for området hedder: Nordisk tidsskrift 
for informationsvidenskab og kultur-
formidling, dvs. sidestiller information 
med kultur.  

6. En særlig udfordring 
    for folkebiblioteker

I alle tilfælde, så er folkebibliotekerne 
noget andet end både fag- og fors-
kningsbiblioteker og skolebiblioteker. 
Mens fag- og forskningsbibliotekerne 
stort set koncentrerer sig om informa-
tionssøgning, så står folkebibliotekerne 
på mindst to ben, information og kultur, 
og har gjort det lige siden de blev opret-
tet for over 100 år siden. I Danmark 
havde man indtil 1985 to bibliotekarud-
dannelser, en for folkebiblioteker og en 
for fag- og forskningsbiblioteker. Måske 
skulle man genoplive denne løsning? 

7. Hvad gør man i Tromsø?
Den aktuelle diskussion har stort set 

kun omtalt uddannelsen på HIOA, men 
der findes jo stadig en uddannelse i 
Tromsø, som siden ’98 har leveret mange 
kandidater til biblioteksnorge. Vi har altid 
sagt, at vi uddanner ”dokvitere” som fint 
kan arbejde som bibliotekarer, specielt 
dem som har taget en årsenhed i bi-
bliotekskundskab med indbygget praktik. 
Tromsø-oplægget blev fra starten kaldt 
for dokumentationsvidenskab af hensyn 
til de nye dokument-typer som følge 
af den nye informationsteknologi, og 
derfor var det også naturligt, at man i 
2013 ændrede fagets navn til Medie- og 
dokumentationsvidenskab. 

Praksis har hele tiden været en central 
del af Tromsø-uddannelsen, og med 
praksis mener vi et projekt, som udfø-

res i praksis i dialog med det aktuelle 
bibliotek eller nu i forskellige medie- og 
dokumentinstitutioner. Praksis er ikke 
bare et spørgsmål om at komme ud 
og fornemme ”det virkelige liv”, men 
at lære at udvikle et sted i forhold til 
de vilkår, rammer og ønsker der er på 
det pågældende sted. I 2012-2014 var 
vi med i et større projekt i Troms fylke, 
”bibliotekrommet”, http://bibliotekrom.
tromsfylke.no som handlede om at 
udvikle et spændende, dynamisk og 
velfungerende biblioteksrum, uanset om 
det var i en lille bygd på Karlsøya, i en 
mindre by på Senja, i større byer som 
Harstad og Tromsø. Vi fik studenter ud 
i praktik efter at have haft besøg af en 
arkitekt, som var vant til at indrette biblio-
teker i mange forskellige lokalsamfund. 
Studenterne fandt på kreative løsninger, 
som kunne holdes indenfor små budget-
ter og samtidig udnytte de mange nye 
muligheder som digitale medier giver 
institutioner i selv små lokalsamfund. 
Medie- og Dokumentationsvidenskab, 
MDV, er ikke nævnt i udlysningsteksten 
fra Deichman, men MDVere vil være godt 
klædt på til at være med til at designe 
både scene og oplevelsesrum m.m. 
foruden at ordne både bøger og andre 
medier samt søge penge, styre regnskab 
etc. og sidst, men ikke mindst, gøre alt 

dette i samarbejde med mange andre 
faggrupper på biblioteket. 

8. Bibliotekarer har fremtiden 
    foran sig, hvis man tør!

Biblioteker, både folkebiblioteker og 
alle andre biblioteker vil fortsætte med 
at udvikle og forandre sig. Jeg tror, at der 
er behov for at man tager ”Tøyen-sagen” 
som en god anledning til at tænke nyt 
omkring hvad for kompetence og uddan-
nelser som biblioteker har brug for i dag. 
Som jeg tidligere har sagt, så synes jeg at 
man alvorligt skal overveje forestillingen 
om at bibliotekarer er nogen som har en 
særlig uddannelse fra en særlig institution 
og i stedet for bruge bibliotekar-titlen til 
at benævne dem som aktuelt arbejder 
på et bibliotek. Bibliotekarforbundet vil 
ikke nødvendigvis blive uden medlemmer, 
tværtimod så kan man få medlemmer fra 
alle mulige faggrupper og få nyt blod til 
biblioteksverdenen. Bibliotekar-uddannel-
serne vil såmænd heller ikke nødvendigvis 
miste studerende ved at droppe bibliote-
kar-titlen, men få mulighed for at udvikle 
sine studieprogrammer til at uddanne 
specialister på forskellige områder, som 
både vil gøre fyldest og gavn på mange 
biblioteker og mange andre steder som 
arbejder med information, kultur, medier 
og formidling. 

BIBLIOTEKARUTDANNING OG ARBEIDSMARKED

Utdannelsen i Tromsø har siden 1998 levert mange kandidater til biblioteknorge, påpeker Niels Windfeld 
Lund. - Vi har altid sagt, at vi uddanner ”dokvitere” som fint kan arbejde som bibliotekarer, specielt 
dem som har taget en årsenhed i bibliotekskundskab med indbygget praktik. (Foto: Erling Bergan)
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Til Deichmans nye barne- og ungdoms-
filial på Tøyen er det utlyst 5 hele faste 
stillinger, alle blottet for krav eller ønske 
om bibliotekarutdanning. 

”Vi trenger deg som kan inspirere og 
løfte!” heter det i overskriften på annon-
sen. De skal lage ”et unikt bibliotek”, de 
skal ”utvikle et helt nytt og viktig tilbud” 
og dette skal ”overgå alt du har sett”. 

For å nå et slikt mål har Deichman fun-
net det nødvendig i stillingsutlysningen å 
friste folk med alle slags mulige bakgrun-
ner og kompetanser som kan bidra til 

Bibliotekarkompetansen 
settes under press
- Bibliotekutdanningen er ikke tilpasset framtidas behov, sa biblioteksjefene 
i landets seks største kommuner i en felles uttalelse i fjor. Mente de alvor?

•	Deichmanske bibliotek skal lage en splitter ny barne-  
og ungdomsfilial på Tøyen. 

•	 I utlysninga av 5 nye stillinger var kokk erog industri- 
designere nevnt som spesielt interessante, men de med  
bibliotekarutdanning var ikke nevnt.

•	Kritikken mot uklart kompetansebehov og nedvurdering  
av bibiliotekarer kom i kjølvannet.

•	Men er bibliotekarene på vei ut av Deichman?

Tekst: 
Erling Bergan

BIBLIOTEKARKOMPETANSEN

dette nye. Alle mulige kompetanser er 
ikke nevnt i utlysningen, de har bare fått 
med et knippe. Men spesielt nevnt er kokk, 
industridesigner, gjør-det-selv-oppfinner 
og kunstner. Kjernekompetansen i et hvert 
bibliotek – bibliotekaren – er imidlertid 
ikke nevnt. Bibliotekarutdanning er verken 
nevnt som krav, ønske eller mulig alternativ 
når Oslos nyeste bibliotekavdeling skal 
bygges opp fra grunnen. 

Dette har ført til reaksjoner i bibliotek-
miljøet. Postlista biblioteknorge, facebook, 
twitter, blogger, det foregår diskusjoner 
om dette overalt. I Klassekampen bret-

}  

Forbundsleder Margunn Haugland i Klassekam-
pen: Bekymret etter Tøyen-utlysninga.
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tes saken ut over to sider under tittelen 
”Bibliotek søker kokker”. Og Morgenbladet 
intervjuer Oslos biblioteksjef Kristin Da-
nielsen under tittelen ”Kok en bokorm”. 
Diskusjonene veksler fra å dreie seg om 
den spesielle utlysninga på Tøyen til bi-
bliotekarutdanningas kvalitet og relevans 
for yrkeslivet.  

Det nye barne- og ungdomsbiblioteket 
på Tøyen framstilles som et spennende 
prosjekt, og det er vel ingen som ikke 
ønsker at befolkninga i Gamle Oslo skal 
få styrket kulturtilbudene i en noe ned-
prioritert bydel. 

Noe helt annet enn et bibliotek?
Det springende punkt i Tøyen-saken er 

likevel om Deichman-ledelsen prøver å 

bemanne eller bekvinne et bibliotek – eller 
noe helt annet enn et bibliotek?

For en del av kritikken retter seg mot at 
det nye tilbudet på Tøyen i stillingsannon-
sen framstilles mer som en ungdomsklubb 
enn et bibliotek. Bak kritikken ser det ut til 
å ligge en tanke om at bibliotek riktignok 
er i endring, og at det er positivt, men at 
det likevel ikke er fritt fram for et hvert 
påfunn. Det nye i bibliotekene dreier seg 
ikke minst om digitalisering og ebøker, og 
om pålegget i den nye formålsparagrafen 
om å være debattarena. Ellers er stadige 
nyvinninger i formidling av kunnskap og 
litteratur. Mye annet kan sikkert nevnes. 
Men i omtalen av ”det nye” biblioteket 
har kokkefag og industridesign ikke vært 
nevnt. Ikke før Tøyen-utlysninga. 

Noen antyder at det er profesjonskamp 
som foregår, at BF reagerer på at en viss 
mengde stillinger ikke er øremerket de 
med bibliotekarutdanning. Lengst gikk 
lederen av Kulturforbundet Lena Hillestad, 
som i Klassekampen 2. oktober under 
den noe selvrosende tittelen ”Vi må tørre 
å tenke kreativt, Haugland!” blant annet 
skriver at ”Hauglands uttalelser tyder på 
at hun ønsker å konservere bibliotekene 
slik de har vært gjennom lange tider…”. 
Les: Bibliotekarer er tilbakeskuende, mens 
”vi” – altså de med andre utdanninger – 
er kreative. Et kjent debattriks. De gode 
kreftene synes det er ”viktigere å ruste 
seg for framtidas behov enn å stirre seg 
blind på hvilke profesjonsgrupper som 
er nevnt i utlysningen.” I følge Hillestad. 

Bibliotekarutdanning har tradisjonelt vært 
regnet som relevant for å jobbe i bibliotek. Nå 
er det ikke så kosher lenger. For i utlysninga 
av fem nye stillinger for å bygge opp et nytt 
barne- og ungdomsbibliotek på Tøyen i Oslo, 
har Deichman funnet det rett å appellere til 
kokker, men ikke til bibliotekarer, når de lager 
biblioteket som skal ”overgå alt du har sett”. 
Ser vi en ny profesjon vokse fram?

BIBLIOTEKARKOMPETANSEN
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Spørsmålet er om profesjonskamp, 
en kamp der omgivelsene må forsvare 
seg mot en profesjons monopol, er riktig 
betegnelse på noe av det som skjer etter 
Tøyen-utlysninga. Mye tyder på at vi heller 
er vitne til en antiprofesjonskamp, som 
bibliotekarene prøver å forsvare seg mot. 
En del debattinnlegg kan oppfattes som 
”dissing” av en fagutdanning. De seks 
biblioteksjefene i ”storbybibliotekene” kan 
oppfattes å være del av en slik generell 
nedvurdering av bibliotekarutdanningen. I 
et innspill til kulturministeren i mai i fjor slo 
biblioteksjefene i Oslo, Bergen, Stavanger, 
Trondheim og Kristiansand fast at biblio-
tekarutdanningen ikke utdanner ansatte 
som er ”tilpasset framtidas behov”, og at 
de nå rekrutterer søkere med en annen 
kompetanse enn det ”den tradisjonelle 
bibliotekaren” representerer.

Formålsparagrafen  
Men det er grunn til å dvele et øyeblikk 

ved hva som regnes som ”det nye” i bi-
bliotekene. ”Nye tider krever nye tanker”, 
skriver Hillestad i Klassekampen, og leg-
ger til: ”Vridningen i stillingsutlysningene 
er en naturlig konsekvens av den nye 
bibliotekloven som kom i fjor.” Dette er 
en ganske oppsiktsvekkende forståelse av 
endringene i folkebiblioteklovens formåls-
paragraf. Den samlingen av løse ideer og 
påfunn som omtales i Tøyen-utlysninga, 
kan neppe begrunnes i Lov om folkebiblio-
tek. Den kan nok begrunnes i Oslo kom-
munes behov for tiltak på Tøyen, men ikke 
i endringene i biblioteklovens paragraf 1. 

Debatten om Tøyen-utlysninga bør 

derfor føre til en oppklaringsdebatt om bi-
bliotekenes samfunnsoppdrag, hva som er 
bibliotekfeltets felles forståelse av paragraf 
1 i Lov om folkebibliotek. 

Deichman ingen versting
Nå var det stillingsutlysninga på Deich-

mans nye Tøyen-filial som startet debatten. 
Og det er flere som mener å se en rød tråd 
her. For var det ikke nettopp Deichman som 
ansatte en ikke-bibliotekar som toppsjef for 
et par år siden, med etterfølgende kvass 
kritikk fra to velkvalifiserte bibliotekarer 
som søkte og ikke ble innstilt? Er Oslo 
en spydspiss i dissing av bibliotekarers 
kompetanse?

Vi har sett på noen tall, for om mulig å 
finne spor av en slik holdning fra Deich-
mans side. 

Av Nils Johan Ringdals Deichman-historie 
”By, bok og borger” (1985), går det fram 
at biblioteket i 1914 hadde 25 ansatte, 
hvorav 15 – eller 60 % – var bibliotekarer. 
I 1950-årene var det 50 bibliotekarer av 
de totalt 170 ansatte, altså 29 %. Og i 
1980-årene (Ringdal oppgir tallene slik, for 
tiårene under ett) var det 120 bibliotekarer 
av totalt 230 ansatte, altså 52 %.  

Hopper vi fram til den nasjonale biblio-
tekstatistikken for 2005, ser vi at 117 av 
227 Deichman-ansatte var bibliotekarer 
for ti år siden. Altså 52 % bibliotekarer, 
akkurat som på 1980-tallet. 

I 2014 viser bibliotekstatistikken at 126 
av 211 Deichman-ansatte var fagutdan-
nede bibliotekarer, en andel på 60 %. Tal-
lenes tale er tydelig. Deichman har fram til 
nå ikke redusert andelen bibliotekarer blant 

sitt personale. Tvert imot. Siden 80-tallet 
er det totale antallet ansatte i Deichman-
systemet redusert fra 230 til 211, altså 19 
færre ansatte. Men i den samme perioden 
er antallet bibliotekarer gått fra 120 til 126, 
en økning på 6 bibliotekarer. 

Hva med de andre 
storbybibliotekene?

I 2014 hadde Bergen offentlige bibliotek 
i alt 116 ansatte, hvorav 48 var fagutdan-
nede bibliotekarer, altså 41 %. Langt lavere 
enn Oslo. Bergen offentlige bibliotek ledes 
av en fagutdannet bibliotekar. I Trondheim 
var det 25 bibliotekarer blant de 55 
ansatte, en andel på 45 %. Trondheim 
folkebibliotek ledes av en som ikke er 
fagutdannet bibliotekar. Det gjelder også 
Bærum, som har en bibliotekarandel på 60 
%, 37 av 62. I Stavanger og Kristiansand, 
begge ledet av fagutdannede bibliotekarer, 
er andelene henholdsvis 35 % og 42 %. 

I de seks ”storbybibliotekene” sett under 
ett er ganske nøyaktig 50 % av de ansatte 
fagutdannede bibliotekarer. 

Samlet sett, for alle landets folkebiblio-
tek, er det 2418 ansatte totalt. Av disse er 
det 1110 fagutdannede bibliotekarer. De 
utgjør dermed 46 % av alle ansatte. 

Ettersom bibliotekarer i større grad har 
hele stillinger eller høyere stillingsprosent 
enn andre ansatte, er andelen av de totale 
årsverkene i norske folkebibliotek høyere. 
Bibliotekarer gjorde i fjor 55 % av de 
1776 årsverkene som ble utført i norske 
folkebibliotek.

På bakgrunn av disse tallene er det ingen 
grunn til å hevde at Deichmanske bibliotek 

BIBLIOTEKARKOMPETANSEN

Biblioteksjef Haakon Nyhuus med et samlet 
Deichman-personale anno 1908. Seks år seinere 
var det 15 fagutdannede bibliotekarer av de 
totalt 25 ansatte. Det var altså 60 % biblio-
tekarer ved Deichman for hundre år siden. Og 
det er samme andel i dag. (Foto: Deichmanske 
biblioteks fotoarkiv)
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har unnlatt å ansette bibliotekarer de siste 
årene. Snarere tvert imot, kan det se ut til. 

Annen relevant høyere utdanning
Vi har også bedt Finn.no sende oss 

alle stillingsutlysninger fra Oslo kommune 
– Kulturetaten for noen år bakover. Vi 
har sett på utlysningene hittil i 2015 for 
stillinger som er innenfor bibliotekvirksom-
heten i Kulturetaten, bortsett fra stillinger 
som åpenbart er av administrativ art eller 
ellers ikke er naturlig å regne inn i denne 
sammenheng. 

Av de 28 Deichman-utlysningene 
som i varierende grad kan regnes som 
bibliotekar-relevante i 2015, fant vi mange 
ulike formuleringer på kvalifikasjonskrav. 
Vi kan regne 19 av dem som ganske 
likeartede, hvor ønske om bachelor i 
bibliotekfag var framtredende. Vanlig 
formulering var ”Bachelor i bibliotekfag, 
litteraturfag eller annen relevant høyere 
utdanning”, eller ”Fortrinnsvis bachelor 
i bibliotekfag. Annen relevant utdanning 
kan vurderes” eller ”Minimum bachelor 
med fag fra bibliotek/litteratur/kulturfeltet”. 
De 9 øvrige utlysningene hadde alle krav 
om høgskoleutdanning, og i 4 av disse 
var kultur og litteratur spesielt nevnt. 
De 5 siste henviste til ”relevant høyere 
utdanning” uten å spesifisere, men der 
relevansen må tolkes i forhold til øvrige 
deler av utlysningsteksten. Vi fant ingen 
utlysninger hvor det var utvetydig krav om 
bibliotekarutdanning.

Det er vanskelig å si om årets stillings-
utlysninger ved Deichman er uttrykk for 
en endring. På den ene siden kan åpen-

heten i kvalifikasjonskravene tolkes som 
at bibliotekarene mister terreng. På den 
annen side kan det tolkes som at mange 
stillingers innhold krever kvalifikasjoner 
som ingen utdanning samsvarer helt med, 
og at bibliotekarer i større grad må vise 
seg relevante ved kvaliteter ut over bare 
grunnutdanninga. Uansett er det for tidlig å 
si at Deichman-utlysningene generelt ikke 
yter bibliotekarene rettferdighet.

Overgår alt vi har sett
Tøyen-utlysninga skiller seg markant ut i 

gjennomgangen av Deichman-utlysninger. 
Noen av utlysningene har formuleringer 
som ”Trives du med en hektisk og engasje-
rende arbeidsdag hvor fremtidens bibliotek 
skapes nå?” eller ”…søker vi deg som har 
tanker om bibliotekets nye rolle i samfun-
net”. Men det er et langt skritt fra dette til 
Tøyen-utlysninga, som proklamerer at de 
skal lage ”et aktivitetsrom for frie drømmer 
og utforskende læring som skal overgå alt 
du har sett”, uten å nevne bibliotekarkom-
petanse som ønskelig. 

Like etter at søknadsfristen var gått ut 
for denne utlysninga, var det kommet inn 
over 600 søkere. Et så høyt tall burde 
jo få varselklokkene til å ringe: Kanskje 
utlysninga var i åpneste laget? 

Men å bruke Tøyen-utlysninga som 
representativt eksempel på Deichmans 
rekrutteringspolitikk, er det altså ikke 
grunnlag for pr i dag. 

Det samlede inntrykket av storbybibliote-
kenes uttalelse fra i fjor, Tøyen-utlysninga, 
og uttalelser til media fra biblioteksjefene 
i Oslo og Bergen den siste måneden, gir 

imidlertid grunn til bekymring. Er det noe 
galt med bibliotekarutdanningene, med 
oss bibliotekarer eller med storbybiblio-
teksjefene? Det er spørsmålet som ligger 
i luften. 

Debattene som kommer
Debatter om bibliotekarutdanningene 

er i gang, og flere vil komme. Er det store 
endringsbehov, eller er det yrkeslivet som 
ikke er oppdatert nok på endringer som 
allerede er gjort? 

Debatter om rekruttering til bibliotekar-
studiene burde komme. De har vi sett lite 
til så langt, både fra Bibliotekarforbundet 
og andre sin side. 

Debatter om rekrutteringspolitikken og 
kompetansebehovene i bibliotekene er i 
gang. Disse debattene må bli bedre, tydeli-
gere og mer faktabasert enn henvisning til 
honnørord som ”framtidsrettet”, grobunn 
for innovasjon”, ”moderne”, ”tenke krea-
tivt”, ”inspirere og løfte”.  

Debattene som BF hadde før siste lands-
møte, om hva som skal til for å kunne være 
medlem av Bibliotekarforbundet, har fått 
næring til å blusse opp igjen. For Tøyen-
utlysninga har ført til debatter ikke bare 
om begreper, men om alvorlige realiteter 
for bibliotekarer i Norge. 

BIBLIOTEKARKOMPETANSEN

Biblioteksjef Kristin Danielsen i Oslo intervjues 
i Morgenbladet etter en uke med kritikk mot 
Tøyen-utlysninga: - Vi må tenke kunnskapsfor-
midling på en annen måte. 

 

På neste side kan du se hva den 
nasjonale bibliotekstatstikken sier 
om forskjeller i kommune-Norge 
når det gjelder andel fagutdan-
nede bibliotekarer. 
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Kommune

Befolkn.
totalt 1. 
januar
2014

Fag-
utd.
bib.
sjef?

Antall
ansatte

Antall
fagutd.
biblio-
tekarer

Fagutd.
bibl. i % 

av
ansatte

Personale
med annen 
høyere utd. 

Annen
høyere

utd i % av 
ansatte

Antall
årsverk

Fagutd.
biblio-

tekarer,
årsverk

Fagutd
bibl. i % 

av årsverk

Oslo kommune 634 463 Nei 211 126 60 % 47 22 % 189,0 116,0 61 %
Bergen 271 949 Ja 116 48 41 % 30 26 % 91,4 44,1 48 %
Trondheim 182 035 Nei 55 25 45 % 14 25 % 47,6 22,2 47 %
Stavanger 130 754 Ja 74 26 35 % 30 41 % 57,9 23,8 41 %
Bærum 118 588 Nei 62 37 60 % 0 0 % 48,9 32,2 66 %
Kristiansand 85 983 Ja 52 22 42 % 12 23 % 36,2 19,0 52 %
Fredrikstad 77 591 Ja 26 15 58 % 1 4 % 22,9 14,3 62 %
Sandnes 71 900 Ja 18 8 44 % 10 56 % 16,2 8,0 49 %
Tromsø 71 590 Nei 28 16 57 % 12 43 % 24,4 14,8 61 %
Drammen 66 214 Ja 29 17 59 % 7 24 % 26,3 15,4 59 %
Tønsberg og Nøtterøy 62 953 Ja 29 14 48 % 1 3 % 26,5 13,1 50 %
Asker 58 338 Ja 26 19 73 % 2 8 % 24,7 18,5 75 %
Sarpsborg 54 059 Ja 19 11 58 % 0 0 % 15,6 10,8 69 %
Skien 53 439 Nei 27 10 37 % 0 0 % 20,8 9,3 45 %
Skedsmo 51 188 Ja 14 8 57 % 1 7 % 13,2 7,4 56 %
Bodø 49 731 Nei 19 11 58 % 3 16 % 15,1 9,1 60 %
Ålesund 45 747 Ja 16 12 75 % 1 6 % 15,7 11,7 75 %
Sandefjord 44 976 Ja 20 10 50 % 0 0 % 17,1 9,3 54 %
Arendal 43 841 Ja 18 11 61 % 1 6 % 16,2 10,2 63 %
Larvik 43 258 Ja 21 12 57 % 2 10 % 17,7 11,3 64 %
Karmøy 41 753 Ja 12 4 33 % 4 33 % 11,5 4,0 35 %
Haugesund 36 099 Ja 15 8 53 % 0 0 % 12,5 7,5 60 %
Porsgrunn 35 516 Ja 15 9 60 % 2 13 % 13,4 8,0 60 %
Lørenskog 34 697 Ja 19 9 47 % 0 0 % 11,9 6,7 56 %
Ringsaker 33 463 Ja 12 7 58 % 5 42 % 10,7 6,9 65 %
Ullensaker 32 438 Ja 12 10 83 % 1 8 % 10,2 8,4 82 %
Moss 31 308 Ja 12 9 75 % 0 0 % 10,7 8,2 77 %
Halden 30 132 Ja 10 5 50 % 0 0 % 7,6 4,7 62 %
Gjøvik 29 668 Ja 11 6 55 % 4 36 % 8,7 5,5 63 %
Ringerike 29 624 Ja 10 7 70 % 0 0 % 8,0 6,4 80 %
Ski 29 542 Ja 11 8 73 % 1 9 % 9,8 7,0 71 %
Hamar 29 520 Ja 17 9 53 % 1 6 % 13,8 8,4 61 %
Askøy 27 346 Nei 6 1 17 % 3 50 % 4,4 1,0 23 %
Lillehammer 27 028 Ja 11 7 64 % 1 9 % 9,4 6,3 67 %
Horten 26 751 Ja 13 10 77 % 1 8 % 11,2 9,3 83 %
Kongsberg 26 406 Ja 13 9 69 % 0 0 % 9,4 6,7 71 %
Oppegård 26 255 Ja 13 8 62 % 5 38 % 9,3 6,3 68 %
Molde 26 048 Ja 10 6 60 % 0 0 % 8,2 6,0 74 %
Rana 25 943 Ja 13 8 62 % 5 38 % 10,7 7,0 65 %
Lier 25 175 Ja 8 6 75 % 0 0 % 6,5 5,5 85 %
Sola 25 083 Ja 9 3 33 % 6 67 % 8,6 3,0 35 %
Harstad 24 441 Ja 9 6 67 % 3 33 % 8,0 6,0 75 %
Kristiansund 24 395 Ja 8 5 63 % 0 0 % 7,3 4,8 66 %
Fjell 23 852 Ja 5 1 20 % 1 20 % 5,0 1,0 20 %
Nedre Eiker 23 811 Ja 6 4 67 % 0 0 % 5,6 4,0 71 %
Eidsvoll 22 689 Ja 8 4 50 % 0 0 % 5,3 4,0 76 %
Stjørdal 22 683 Ja 8 4 50 % 0 0 % 6,1 3,0 50 %
Nittedal 22 385 Ja 4 3 75 % 0 0 % 4,0 3,0 75 %
Grimstad 21 783 Ja 8 5 63 % 3 38 % 6,9 4,8 69 %
Steinkjer 21 555 Ja 8 5 63 % 3 38 % 6,3 4,4 70 %

Personale - antall Personale - årsverk

Bibliotekarkompetansen under press - hva sier 
statstikken om forskjellen mellom kommuner?
Tallene er fra den nasjonale bibliotekstatstikken for 2014. Prosentregningen er gjort 
av redaksjonen. Tabellen viser de femti største kommunene etter innbyggertall.
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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.

En god tilbakemelding
Om det er ros eller konstruktiv kritikk: de fleste av oss har behov for tilbakemeldinger. Et 
signal fra omgivelsene, en korreksjon, en bekreftelse på at vi ikke er helt på villstrå, enten 
det gjelder jobb eller studier.

KONSTRUKTIV KRITIKK

Å gi tilbakemeldinger er noe mange 
gjør i jobbsammenheng. Som forsker 
har jeg etter hvert lært meg å ta imot 
tilbakemeldinger på arbeidet mitt, uten 
å egentlig tenke på det som kritikk. Det 
er tips, korreksjoner, ønsker om klarhet, 
presiseringer, utdypinger og så videre. 
Uten slike tilbakemeldinger ville arbeidet 
mitt vært vesentlig dårligere. Som lærere 
gjør vi jevnlige evalueringer, og får på den 
måten innspill fra studentene om hvordan 
de opplever et fag. Noen ganger peker 
studentene på ting vi kjenner til – men 
får bekreftet. Noen ganger kommer kom-
mentarer som overrasker oss. Vi får både 
ros og mer eller mindre konstruktiv kritikk.

En ting er å ta imot tilbakemeldinger – 
en annen ting er å gi dem. Det er en van-
skelig øvelse – enten innholdet er positivt 
eller negativt. Som de fleste ferdigheter 
krever det trening. Enn så lenge kan 
jeg altså skylde på manglende erfaring 
dersom mine tilbakemeldinger oppfattes 
som uklare, men samtidig ønsker jeg jo 
å gjøre en best mulig jobb. Det hender 
jeg ber studenter om tilbakemeldinger på 
tilbakemeldingene! 

Tilbakemeldinger er arbeidskrevende
Jeg vet at studenter ønsker flere 

tilbakemeldinger: en karakter sier noe 
om nivået på et arbeid, men ingenting 
om forbedringspotensialet, hva som var 
godt eller hva som var mindre bra. Men 
å gi en ordentlig tilbakemelding er veldig 
arbeidskrevende. I et fag med over 100 
studenter sier det seg selv at skriftlige 
tilbakemeldinger kun kan gis unntaksvis. 
Derfor er det viktig at de man tross alt 
gir, for eksempel gjennom veiledninger, 
er konstruktive, prosessorienterte og 
nyttige. Men er tilbakemeldingene vi gir 
gode?

Går man til forskningen – og det kan 
være et godt utgangspunkt – fins det 
mye om ”feedback”, ”assessment” i 
forbindelse med læring. Nicol & Macfar-
lane (2006) er blant de mest siterte på 
området, og angir sju prinsipper for gode 
tilbakemeldinger. De

•	klargjør forventningene til godt arbeid 
eller et godt resultat (mål, kriterier, 
standard)

•	 legger til rette for egenvurdering (reflek-

sjon) rundt læring
•	gir god informasjon til studentene om 

læring
•	oppmuntrer til dialog om læring mellom 

studenter og lærer 
•	oppmuntrer til en positiv, motiverende 

holdning og god selvfølelse
•	gir mulighet til å minske avstanden mel-

lom nåværende og ønsket arbeidsresultat
•	gir lærerne informasjon som kan brukes 

til å utvikle undervisning

Jeg tror disse prinsippene peker på 
flere sentrale element. For at en tilba-
kemelding skal være hensiktsmessig, er 
en viktig del av prosessen at man har 
angitt noen forventninger: Det å spe-
sifisere kvalitet er klargjørende. Hvilke 
elementer, hva som er bestanddelene 
i en god fagtekst, en god presentasjon 
eller en annen type arbeid. Å ta for gitt 
at alle er innforstått med hva som er 
”godt” eller ”dårlig”, tror jeg er ganske 
vanlig. Selvsagt kan det være morsomt 
å vise eksempler på hva man i hvert fall 
ikke skal gjøre, men pedagogisk er ikke 
det spesielt nyttig. Det å vise gode ek-
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sempler er derimot fornuftig. Da blir det 
dessuten lettere å begrunne en senere 
karakter eller et arbeidsresultat.  

Hva gjør en tekst god?
Når jeg leser en skikkelig god tekst, 

enten det er en artikkel i Aftenposten, en 
roman eller et studentarbeid blir jeg først 
litt overveldet, og det er slett ikke alltid 
jeg greier å peke på hva det er jeg liker. 
Heldigvis slipper jeg å sende journalisten 
kommentarer. Studentarbeid evaluerer 
jeg derimot jevnlig, og i motsetning til hva 
mange tror kan det være vanskeligere å 
si noe fornuftig om en god tekst enn en 
svak. Det er da man må stille spørsmål 
som: Hva er det ved denne teksten som er 
så bra? Er det språket? Er det strukturen? 
Er det argumentasjonen? En student som 
skriver gode oppgaver har også krav på 
og behov for en tilbakemelding som kan 
være til hjelp for videre læring og utvikling. 

Hva med studentene, da? Skal ikke de 
også lære å gi tilbakemeldinger på en 
konstruktiv måte? Jo, selvsagt. Å kunne si 
noe meningsfullt om arbeidet til en med-
student er i høyeste grad en overførbar 

ferdighet, ikke minst hvis man velger å bli 
leder. Selv har jeg aldri vært sjef, men som 
ansatt er det uvurderlig å få konstruktive 
tilbakemeldinger, både fra kolleger og 
sjefer. Det er også noe vi noen ganger 
ber studentene om å gjøre, og jeg tror at 
det ofte kan være like motiverende å få 
tilbakemeldinger fra medstudenter som 
fra lærere – kanskje til og med litt lettere 
å tolke.

En god tilbakemelding er altså ikke 
nødvendigvis ros. En god tilbakemelding 
er kvalitativ, gir innsikt, læring og rom for 
forbedring. Men den gis på en konstruktiv 
måte, oppmuntrende og meningsfull. 

Tid en begrensende faktor
Å ha en dialog om læring og tilbake-

meldinger kan i aller høyeste grad være 
nyttig. Dessverre er tid gjerne en be-
grensende faktor, og ikke minst kan det 
være vanskelig å få til en god diskusjon 
i et auditorium med 50-100 studenter. 
For hva skjer hvis studentene ikke forstår 
tilbakemeldingene? Det å se seg blind på 
sitt eget stammespråk er nok noe som 
gjelder flere enn bare lærere. Eksempelet 

fra Nicol & Macfarlane er det klassiske kra-
vet om å styrke diskusjonen: ”this essay 
is not analytical enough” (s. 205). Det er 
vel og bra, men om studenten skal styrke 
analysen fordrer det at han eller hun vet 
hvordan man gjør nettopp det. 

Så jeg trenger også tilbakemeldinger! 
Jeg blir glad når studenter spør ”hva er 
det du mener?”. For det første får jeg 
mulighet til å forklare dem det, og for det 
andre kan jeg til neste gang huske å ut-
trykke meg tydeligere. 

Dette handler om undervisning og 
læring. Men – som med det meste av 
annen kunnskap er dette overførbart til 
andre situasjoner, ikke minst når det gjel-
der tilbakemeldinger man gir og får, for 
eksempel i en arbeidssituasjon. 

Referanser
Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. 

(2006). Formative assessment and self-
regulated learning: A model and seven 
principles of good feedback practice. 
Studies in higher education, 31(2), 199-
218.

Dialog om læring og tilbakemeldinger kan i aller høyeste grad være nyttig, men dessverre er tid gjerne en begrensende faktor, og ikke minst kan det 
være vanskelig å få til en god diskusjon i et auditorium med 50-100 studenter, skriver Sunniva Evjen. (Foto: Colourbox) 

KONSTRUKTIV KRITIKK
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For første gang inviterer Bibliotekarforbundet i høst til en egen 
konferanse for tillitsvalgte i Trondheim 12.-13. november. Meld deg på nå!

BF arrangerer tillitsvalgtkonferanse

– Vi ønsker å gi grunnmuren i 
BF, de tillitsvalgte, noe ekstra. Ved 
å ha en egen tillitsvalgtkonferanse 
gir vi våre tillitsvalgte faglig påfyll, 
både som bibliotekarer og som til-
litsvalgte. Og å ha gode tillitsvalgte 
er alfa og omega for et forbund, sier 
forbundsleder Margunn Haugland.

Konferansen foregår over to 
dager, fra 12.-13. november, og den 
blir holdt på Britannia hotel i Trond-
heim. Den er rettet utelukkende 
mot tillitsvalgte i organisasjonen, 
og i likhet med alle BFs kurs og 

konferanser er det gratis å delta for 
våre tillitsvalgte.

Tillitsvalgte og ytringsfrihet
Den ene konferansedagen er viet 

temaet tillitsvalgte og ytringsfrihet. 
Dette er et viktig tema for Bibliote-
karforbundet, som i høst oppretter 
sitt eget ytringsfrihetsutvalg.

Store deler av programmet er nå 
ferdig, og vi har blant annet fått 
bekreftet tre eksterne foredragshol-
dere til konferansen:
•	Forfatter og blogger Ida Jackson 

holder foredrag om hvordan man 
skaper engasjement om en sak i 
sosiale medier.

•	Forsker Sissel C. Trygstad pre-
senterer forskning på ytringsfrihet 
og de tillitsvalgtes posisjon i det 
offentlige.

•	Forsker Bitten Nordrik holder 
foredrag om ytringsfrihet og  ny-
liberale ledelsesformer.

Påmelding
Du finner påmeldingsskjema på BFs 

nettsider (bibforb.no). 

Om foredragsholderne:

Bitten Nordrik er utdannet cand.polit. ved Universitetet i Oslo og jobber til daglig som 
forsker i ved AFI – Arbeidsforskningsinstituttet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning. 
Hun har også utgitt boken Psykososial arbeidsmiljøkartlegging – en trojansk hest?

Ida Jackson er forfatter, blogger og samfunnsdebattant. Hun har jobbet som kommunika-
sjonssjef i Store Norske Leksikon (snl.no) og er nå innholdsrådgiver i byrået Netlife Research. 
For boken Morfar, Hitler og jeg (2014) ble Jackson nominert til Brageprisen, Kritikerprisen 
for beste sakprosabok og Bokbloggerprisen 2014.

Sissel C. Trygstad er forskningssjef ved forskningsstiftelsen Fafo. Trygstad er utdannet Dr. 
polit. i sosiologi fra NTNU, og hun har gjennomført flere forskningsprosjekter om endringer 
i offentlig sektor. Hun har særlig kompetanse på temaer som arbeidstakeres medvirkning 
og innflytelse, arbeidsorganisering og New Public Management.

VÅR EGEN ORGANISASJON



AXIELL NORGE A/S 

NY NORSK LEVERANDØR 
TIL BIBLIOTEKSYSTEMER 
OG RFID-LØSNINGER
Vi har i mer enn 3 år levert RFID-løsninger for norske bibliotek fra 
vårt danske selskap Axiell Danmark A/S. Det har vært tre veldig 
spennende år og etter å ha levert over 100 RFID-løsninger i Norge, 
har vi fått god erfaring med norske bibliotek. Vi har også bidratt til 
å innføre løsningen “Meråpent Bibliotek” på det norske markedet. 

Nå er tiden inne for å bli et ekte norsk selskap. Vi er derfor stolte av 
å kunne kalle oss Axiell Norge A/S. 

Foruten våre RFID-løsninger, leverer vi også biblioteksystemer for 
alle typer bibliotek – et område hvor vi har stor kompetanse. Du vil 
få mer informasjon om dette i nær fremtid.

www.axiell.no | axiellno@axiell.com | facebook.com/axiellscandinavia

ny_norsk_2.indd   1 30-09-2015   14:04:02
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Har jeg nevnt at jeg elsker det faktum at mer og mer blir 
streamet? Det betydde nemlig at jeg kunne spise lunsj i Horten, og 
likevel følge med da kulturministeren lanserte bibliotekstrategien. 
kanskje jeg var ganske gira da jeg så det, men da det var over satt 
jeg igjen med en god følelse. Etterhvert som tiden gikk landet jeg, 
og så begynte det å dukke opp ting jeg ikke var like fornøyd med. 
Hvorfor er det kun folkebibliotek det skal handle om? Jeg er jo i et 
folkebibliotek selv, så jeg burde jo sånn sett ikke klage. Men jeg 
gjør det likevel. Spill blir nevnt, men Nasjonalbiblioteket skal ikke 
ta på seg ansvaret for arbeidet med lisenser og rettigheter. Den 
store jobben blir lagt på bibliotekene og Biblioteksentralen. Helt 
feil i mine øyne. Så jeg er ikke fornøyd med alt. Mange andre har 
skrevet om ting de ikke heller er fornøyde med. Og det er viktig at 
vi gir uttrykk for de manglene vi ser, hvordan vil ellers de høyere 
opp få det med seg?

Likevel: Dette er bibliotekstrategien vi har fått. Jeg vet ikke hvor-
dan ting vil bli i praksis, ei heller om innspillene som nå kommer 
vil endre noe. Derfor har jeg bestemt meg for at jeg skal gjøre det 
aller beste jeg kan ut i fra det vi har blitt gitt. Noe annet vil være 
dumt for brukerne våre, og det er jo egentlig det punktet som bør 
være viktigst for oss.

Større digital satsing, flere ting blir gjort tilgjengelige for flere 
folk. Nettopp det at det blir arbeidet hardere fra sentralt hold med 
tilgjengeliggjøring av digitale ressurser tror jeg er veldig viktig. Å 
få tilgang til digitale ressurser har ikke vært så lett frem til nå, men 
Nasjonalbiblioteket har gjort en god jobb så langt. Da går jeg ut i 
fra at det kan bare bli bedre også! 

Alt som kan gjøres felles for alle bibliotek er ting jeg aplauderer 
høyt for. Bare se hvor utrolig kjekt det er med det felles lånekortet? 
Norgeskortet, og muligheten til å låne overalt og levere over alt, er 
blant de nyvinningene jeg har hørt mest ros om fra lånerne. Mye 
av det andre er kanskje ikke like synlig for publikum, men for oss 
som arbeider merkes det bedre. 

Strategien og meg, eller 
“How i learned to stop worrying 
and love the strategy”
Tittelen er kanskje en overdrivelse. Men når det er denne strategien vi har fått, 
er det denne vi må jobbe ut i fra.

NASJONAL BIBLIOTEKSTRATEGI

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.

Til sist kommer jeg til det som flest har lagt merke til. Nemlig den 
økte potten med prosjektmidler, og det at man nå kan søke om 
midler til andre ting enn vi har kunnet til nå. Elsk det eller hat det, 
prosjekter vil være den viktigste måten vi har bibliotekutvikling i 
overskuelig fremtid. At det skal dukke opp midler som er øremerket 
bibliotekene kan vi se langt etter. Selvfølgelig håper jeg at jeg tar 
feil, men har ikke tenkt å holde pusten. Så det vil nå bli viktig å øke 
kompetansen når det gjelder prosjekter, alt fra hvordan skrive gode 
søknader til hvordan arbeide med dem! Kanskje det kan være en ide 
for vår utdannelse å ta med prosjektmetoden i pensum? For det er 
ingen som sier at dette er en metode man får til helt uten videre.

Forresten, første spalte jeg skrev for Bibliotekaren het “Biblio-
tekprosjekter.no?” og handlet om at jeg skulle ønske vi hadde en 
base hvor alle de kule og spennende prosjektene var samlet. Nå 
skal Nasjonalbiblioteket utvikle en prosjektbase hvor rapporter osv. 
skal gjøres tilgjengelig. Tok bare fem år! Jeg har skrevet om flere 
andre ting jeg ønsker også, så får vi se om noen av de dukker opp 
om en fem års tid da. 
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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!

*

- Vi statsansatte har ikke vært flinke til 
å fortelle hva vi jobber med. Det skal 
vi gjøre noe med! Kampanjen #jeger-
statsansatt organiseres av YS Stats 
medlemsforbund. Sammen viser vi hva 
statsansatte jobber for og bidrar med i 
samfunnet. 

Jeg er statsansatt!

Slik presenterer YS sin nye kampanje for å vise hva de stats-
ansatte gjør. Inngangsporten er en video der statsansatte, blant 
annet bibliotekar og BF-medlem Eli Frisvold, selv leser opp 
fordomsfulle utsagn om statsansatte. Det hele er tilgjengelig 
på Jegerstatsansatt.no, der Frisvold også er intervjuet.

Se kampanjevideoen på BFs nettsider www.bibforb.no 

}  

Har du fått endret lønna di i det siste? 
Har du fått ny lønn etter lokale forhand-
linger? Eller har du kanskje også skiftet 
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?

Meld inn ny lønn!

Alt dette vil vi gjerne at BF-medlemmer gjør på nettet. 
Gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdater 
medlemsinformasjon” under ”Medlemskap” i menyen. Da får 
du  opp et skjema å fylle ut. Velger du yrkesstatus ”Yrkes-
aktiv” og deretter hvilken sektor du er i, får du anledning til 
å fylle inn årslønn, eller lønnstrinn. 

Er du tillitsvalgt, er det fint om du ber BF-medlemmene på 
din arbeidsplass om å gjøre det samme. Opplysningene vi 
har om deg, brukes på en rekke områder: Til lønnsstatistikk 
som tillitsvalgte 
kan bruke når 
de forbereder 
forhandlinger. 
Til adresselister 
for utsending 
av Bibliotekaren 
og Nyhetsbrev. 

Takk for hjel-
pen! 
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Inviterer til ledersamling i desember
BF arrangerer i år en egen ledersamling i desember. - Vi har mange ledere blant medlemmene 
våre, og vi ønsker å utvikle våre tjenester overfor disse, sier forhandlingsleder Monica Deildok.

Ledersamlingen arrangeres i Oslo 10.-
11. desember, og det er gratis å delta for 
våre medlemmer.

– BFs ledersamling skal gi våre ledere 
faglig påfyll, kunnskap om aktuelle temaer 
og muligheter for erfaringsutveksling og 
nettverksbygging med andre ledere i 
biblioteksektoren, sier forhandlingsleder 
Monica Deildok, som er ansvarlig for 
samlingen.

Inspirasjon til å reflektere
– Vi har satt sammen et program som 

vi mener er både spennende og nyttig, og 
som vi håper vil kunne gi svar på konkrete 
utfordringer i lederhverdagen og inspira-
sjon til å reflektere rundt egen lederrolle.

– Hvorfor satser BF på et eget leder-
seminar?

– Bibliotekarforbundet har mange 
ledere blant medlemmene, og vi ønsker 
å utvikle våre tjenester overfor disse. Vi 
vet at gode ledere er svært viktig for 
utvikling av gode bibliotektjenester, for 
et godt arbeidsmiljø og fornøyde med-
arbeidere. Samtidig er det å være leder 
ofte en ensom rolle, der en må løse ulike 
personalmessige og juridiske utfordringer 
uten å kunne støtte seg på et kollegium på 
egen arbeidsplass. Mange av våre ledere 
bruker BF aktivt som rådgiver i konkrete 
spørsmål om regelverket i arbeidslivet, 
og det er bra.

Tekst: 
Embret Rognerød

På lederseminaret ønsker Deildok å 
sette fokus på en del sentrale emner som 
kan gi bibliotekledere enda bedre verktøy 
for god ledelse.

– En viktig bieffekt av ledersamlingen 
vil også være anledningen til erfaringsut-
veksling og nettverksbygging med andre 
ledere i biblioteksektoren, sier Deildok.

Røper smakebiter fra programmet
Deildok har invitert flere eksterne fore-

dragsholdere. På programmet står blant 

annet styringsrett.
– Vi har satt sammen et spennende 

og variert program,  der det blant annet 
er satt av en del tid til konkrete juridiske 
emner som for eksempel arbeidsgivers 
styringsrett og rammene for denne, an-
settelser, fortrinnsrett og midlertidighet. 
Det er advokat Hanne Torkildsen som 
kommer for å foredra om disse emnene. 
Hun vil også sette av tid til en «Åpen post» 
der problemstillinger som deltakerne kan 
sende inn på forhånd blir belyst juridisk.

Deildok nevner også to andre  smake-
biter fra programmet:
•	Fra Høgskolen i Hedmark kommer 

høgskolelektor Åsa Storhaug Hole for 
å foredra om de relasjonelle sidene ved 
personalledelse. Storhaug Hole har vært 
redaktør for boka: ”Personalledelse i et 
kunnskapsbasert  arbeidsliv”, som nylig 
er utgitt.

•	Monica Skybakmoen og Anita Bunes vil 
presentere sin masteroppgave ”Posi-
sjonering eller passivitet? Om makt og 
innflytelse i lederrollen i norske folkebi-
bliotek”. 

– Bibliotekarforbundet har mange ledere blant medlemmene, og vi ønsker å utvikle våre tjenester 
overfor disse, sier BFs forhandlingsleder Monica Deildok. (Foto: Erling Bergan)

Høgskolelektor Åsa Storhaug Hole (t.v.) skal foredra om de relasjonelle sidene ved personalledelse under 
BFs ledersamling i desember. Monica Skybakmoen og Anita Bunes skal presentere sin masteroppgave 
”Posisjonering eller passivitet? Om makt og innflytelse i lederrollen i norske folkebibliotek”.

SJEFENE VÅRE
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Med hjerte for drift
Høy oppetid og god driftsstabilitet er to av Bibliofi ls kjennetegn. I tillegg til et stabilt 

og veltilpasset operativsystem og maskinvare med god kvalitet og kapasitet, er utvikling av 
feiltolerant og stabil programvare en avgjørende forutsetning for god driftsstabilitet.

1. Vi har kildekode til alle 
verktøy vi bruker.

2. Vi har all programmerings-
kompetanse vi trenger på 
huset.

3. Vi har utviklingsprosedyrer 
med omfattende automa-
tiske tester av programme-
ne vi utvikler.

4. Bibliofi l fi nnes i bare én 
versjon, den nyeste og mest 
funksjonsrike. Kun én ver-
sjon skal vedlikeholdes.

5. Bibliofi l utvikles kontinuer-
lig, med hyppig oppdatering 
slik at ny funksjonalitet og 
feilrettinger kommer kun-
dene raskt til gode.

6. Omfattende logger og 
automatisk rapportering 
av avvik i drift av Bibliofi l, 
gjør oss i stand til å komme 
med tiltak tidlig, noe som 
er en naturlig prioritering 
for oss som har et ekstra 
hjerte for drift.
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God, gammeldags floke  
En statistikkglad bridgekamerat, en bygdefilial med to besøkende i uka, 
og hovedbiblioteket i OL-byen, som lykkes på tross av små midler. 
Fylkesbiblioteket i Oppland analyserte kommunenes biblioteksatsing 
over 20 år, og presenterte resultatene for biblioteksjefene.

•	 Rådgiver Øystein Stabell ved Oppland fylkesbibliotek har sam-
menlignet kommunene i Oppland over en periode på 20 år.

•	 Søndre Land stående igjen som selve versting-kommunen. 
•	 Utlånet stupte fra 7,1 til 2,6 utlån per innbygger i løpet av 20 år.
•	 Kommunen som kommer best ut i rapporten er Vang, med  

11,9 besøk per innbygger.
•	 I denne artikkelen ser vi også på Lillehammer bibliotek.

Tekst & foto: 
Embret Rognerød

BIBLIOTEKØKONOMI OG BIBLIOTEKBRUK

Ved Hov, inntil Randsfjorden, i et tids-
typisk, kommunalt kombinasjonsbygg 
fra sekstitallet, har innbyggerne i Søndre 
Land hovedbiblioteket sitt. Omgivelsene 
er av det naturskjønne slaget: et inn-
landslandskap, med den store, blå fjor-
den, skogkledde åser, og noen spredte 
gårdsbruk langs riksveien. 

Biblioteksjefen Signe Fløystad Aune 
møter oss på formiddagen, noen timer før 
biblioteket åpner. For to år siden flyttet 
hun fra Oslo og jobben som ungdoms-
bibliotekar ved Deichman på Nordtvet, 
til Søndre Land for å overta biblioteket. 

- I blant lurer jeg på hvor det blir av brå-
ket og alle ungene. Det første jeg gjorde 
her var å ta ned ”vær stille”-plakatene, 
sier Fløystad Aune.  

Både veien til jobben og arbeidsda-
gene er noe annet enn hverdagene på 
Deichman. Fløystad Aune skiller skarpt 

mellom reiseavstand på vinter- og som-
merføre. 

- Elgen står bak trærne og venter på å 
kunne hoppe ut i veibanen foran bilen på 
vinterstid. Og rådyra, sier hun og smiler. 
 
Sammenlignet Opplandskommunene 

Da fylkesbiblioteket i fjor sammenlignet 
kommunene i Oppland over en periode 
på 20 år, ble Søndre Land stående igjen 
som selve versting-kommunen. Utlånet 
har stupt fra 7,1 utlån per innbygger til 
2,6 i løpet av 20 år. 

Fløystad Aune har under halvparten av 
de pengene hun ville hatt til rådighet på 
mediebudsjettet dersom hun var biblio-
teksjef i 1993. 

- Søndre Land var en kommune som 
satset og brukte veldig mye penger på 
bibliotek, og som i 1993 hadde et for-
holdsvis høyt budsjett. Men da pengene 
ble borte, forsvant også bruken. Når det 
går den veien, så ender det opp med en 
tjeneste som nesten ikke blir brukt, sier 
opphavsmannen til rapporten, rådgiver 
ved fylkesbiblioteket Øystein Stabell.

Hver innbygger i Søndre Land gikk to 
ganger på biblioteket i 2013. I den kom-
munen som kommer best ut i rapporten, 
nemlig Vang, er antall besøk per innbyg-
ger til sammenligning på hele 11,9. 

- Når du får med disse tallene og tids-
spennet, da ser du ser hvor dramatisk 
utviklingen er, sier Stabell.

Snur på hver krone
Biblioteksjef Fløystad Aune var forbe-

redt på at budsjettet var stramt. Men ikke 
at det var så stramt.

- Vi må vende og vri på hver krone, og 
vurdere hver eneste bok. Når jeg er på 
samlinger med de andre biblioteksjefene 
og det er snakk om rapporten, rekker 
jeg til slutt bare opp hånda, og sier at ja, 
det er meg.

Arbeiderpartiet har styrt Søndre Land 
kommune i hele den tjueårsperioden fyl-
kesbiblioteket har sett på. Lenge hadde 
partiet en oppslutning på over 50 prosent. 
Men forutsetningene har endret seg. 

- Før var Søndre Land en ganske rik 
kommune. Men Hov Dokka og industrien 
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ble lagt ned. Og da HVPU-reformen kom, 
ble mange av institusjonene nedlagt, sier 
Fløystad Aune.

 
Ordføreren svar skyldig

Til tross for en viss nedgang, sam-
menlignet med glansperioden der partiet 
nøt en oppslutning på over 50 prosent, 
ble det en oppskriftsmessig seier også 
i høstens kommunevalg for Ap-ordfører 
Terje Odden.

- Jeg tror det er et bra bibliotektilbud 
i Søndre Land, svarte ordføreren da 
NRK ringte og konfronterte ham med 
fylkesbibliotekets tall.  

Arbeiderpartiet har hatt hovedansvaret 
for biblioteket i godt over 20 år. Ordfø-
reren hadde ikke hørt noen klager på 
bibliotektilbudet. Han varslet likevel “en 
oppjustering av biblioteket”.

- Dette er et resultat av at biblioteket 
er et gratistilbud. Innbyggerne i Søndre 
Land svarer gjerne i undersøkelser at de 
er like godt fornøyd som dem i Lom eller 
Lillehammer, selv om bruken og utlånet 
er veldig, veldig lavt i kommunen de bor 

Fylkesbiblioteket i Oppland 
publiserte i fjor biblioteksta-
tistikken bundet sammen med 
en sammenligning kom-
munenes biblioteksatsing 
over 20 år (1993-2013). 

Hovedfunnene var:
•	Kun 7 av 26 kommuner 

har økt mediebudsjettet. 
•	Flere av kommunene har i 

løpet av de siste 20 årene 
halvert pengene de bruker  
på medieinnkjøp. 

•	De fleste kommunene bruker 
mindre enn før. Men de kom-
munene som satser får til  
gjengjeld flere besøkende. 

Fakta:
 
  
 
 
  

Bibliotekstatistikken 2013 
folkebibliotekene i Oppland 

Hele denne artikkelen er lagt ut på BFs nettsider, under ”Del din kunnskap”. 
Der finner du også lenken til Oppland fylkesbiblioteks 2013-statistikk.

Rådgiver på fylkesbiblioteket Øystein Stabell har utarbeidet rapporten om Opplandkommunenes biblioteksatsing. Den viser at forskjellene øker. 
(Foto: Oppland fylkesbibliotek)
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i, kommenterer Øystein Stabell.  
Og den lovede biblioteksatsingen har 

biblioteksjefen sett fint lite til. Biblio-
teksjefen er ikke i tvil om at mangelen 
på ressurser fører til at færre bruker 
biblioteket. Det lave mediebudsjettet 
fører i dag blant annet til at biblioteket 
er svært avhengig av kulturfondbøkene. 

- Det tar et halvt år før vi får mange 
av de mest populære bøkene. Og vi har 
nesten aldri råd til flere eksemplarer. Vi 
har ikke lørdagsåpent. Og ubemannet 
åpningstid hadde vært genialt, men det 
er urealistisk å få til uten mer penger.

Fløystad Aune drømmer om å kunne 
pusse opp lokalene på hovedbibliote-
ket i Hov. Men hun vil ikke gjøre det 
for enhver pris. Fløystad Aune mener 
det er usunt å basere seg for mye på 
dugnadsinnsats.

- Det man gjør skal synes og loggfø-
res, så det blir tydelig hva det koster å 
drive et bibliotek. 

Idet vi går rundt i bibliotekrommet 
på Søndre Land, med biblioteksjefens 
trofaste bokser på slep, bedyrer hun at 
hun liker å jobbe i biblioteket.

- Jeg trives med arbeidet, men jeg 
har blitt litt skremt. Du blir sliten av å 
snu og vende på hver krone. Jeg vil 
gjerne tilby innbyggerne det beste, sier 
Fløystad Aune.
 
To lånere i uka

For å kunne gjøre det håper hun å 
satse alt på ett hovedbibliotek. Kjører 
du noen få kilometer langs riksveien 
fra hovedbiblioteket på Hov, finner 
du Søndre Lands filial på Odnes – et 
kombinasjonsbibliotek, som i praksis 
brukes som et skolebibliotek, ifølge 
biblioteksjefen. 

Bruken her er svært lav, og Fløystad 
Aune mener at kommunen bør legge 
ned filialen. 

- Jeg synes to lånere i uka er lite. Men 
hvis vi skal legge ned, vil politikerne vite 
hva vi vil bruke de midlene til. 

Til tross for at kommunen er en biblio-
tekversting i Oppland, fungerer biblio-
teket på Hov likevel som en møteplass: 
I september arrangerte Fløystad Aune 
valgdebatt for over 100 tilskuere. 

Hun ser seg nødt til å ta inngangs-
penger på de fleste arrangementer, men 
ønsker ikke å ta betalt for debatter. Det 
straffer seg i regnskapet. 

- Uten å ta betalt har vi egentlig ikke 
råd. Vi har null kroner, en smultring, til 

 

- Jeg er lei av at politikerne forteller folk hvor viktig bibliotekene var for dem da de var barn, sier 
biblioteksjefen i Søndre Land Signe Fløystad Aune, som etterlyser mer penger og mindre prat.

Hver innbygger i Søndre Land gikk to ganger på biblioteket sitt (bildet) i 2013. Opplands beste 
kommune var Vang, med 11,9 besøk per innbygger. 

Biblioteksjef på Lillehammer Berit Strømshoved (t.v.), med daværende BF-leder Monica Deildok under 
Litteraturfestivalen i 2014. Samarbeid med festivalen nevnes som en av suksessårsakene til biblioteket.
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arrangementer i budsjettet. Hvis det 
kommer færre enn det arrangementet 
koster, går vi i minus. Med valgdebat-
ten ble det med andre ord overskudd i 
omtale og underskudd rent økonomisk, 
sier Fløystad Aune. 
 
Bibliotekarer og tall

Det er få – om noen – eksempler på at 
fylkesbibliotek har publisert statistikken 
på den måten Oppland valgte å gjøre i 
fjor. Men kanskje kommer flere til å se til 
Oppland, som med fasit i hånd ga folke-
bibliotekene i fylket et soleklart argument 
i kampen om budsjettkronene: 

- De bibliotekene som får mest penger 
blir mest brukt, kunne fylkesbiblioteksjef 
Tone Nysæter slå fast til NRK da rapporten 
ble offentliggjort.

Opphavsmannen, rådgiver ved fylkesbi-
blioteket Øystein Stabell, mener det meste 
lå til rette for å utarbeide en grundig sta-
tistisk analyse i fylket: Folkebibliotekene 
har levert solid statistikk i mange år. Og 
i 2013 var det like mange kommuner i 
Oppland som i 1993. 

Som statistiker er Stabell selvlært. Han 
har ingen formell bakgrunn med statistisk 
metode.

- Du blir ikke bibliotekar fordi du liker 
tall. Jeg har en bridgemakker som jobber 
med statistikk, og jeg har brukt ham en 
god del. Men ingenting av det jeg har 
gjort er avansert. 

Tall kan være et veldig godt verktøy – 
også i biblioteksektoren, mener Stabell. 

- Men bruker du statistikk, må du være 
beredt på endring.

Ville gi biblioteksjefene 
gode argumenter

Fylkesbiblioteket i Oppland ønsket å 
skaffe seg et mer solid faktagrunnlag. Det 
underliggende spørsmålet var: Hvor viktig 
er økonomi?

- Det som interesserer meg er: Går det 
an å tallfeste og se om det er en sam-
menheng mellom bruken av biblioteket 
og økonomien? Da må man se bort fra 
husleie, slik at man står igjen med medi-
ebudsjett og lønnsbudsjett, sier Stabell. 

Det aller viktigste ved rapporten var å 
gi biblioteksjefene noen gode argumenter, 
mener han. 

- De har nå fått et verktøy for å argu-
mentere bedre ut fra hvordan biblioteket 
deres ligger an. Og til å se til de bibliote-
kene der bruken er høyere enn hva bud-
sjettet skulle tilsi. 

Ett år etterpå mener Stabell at rapporten 
har fått en viss gjennomslagskraft. 

- Jeg tror alle biblioteksjefene i Oppland 
er seg bevisst rapporten. Det er blitt let-
tere å sammenligne seg med de andre 
kommunene. 

Stabell håper også at bibliotekets eiere 
– kommunene – har fått noen bedre vir-
kemidler når de skal bedømme nivået på 
biblioteksatsingen. 

- De kan si at - ja, vi bevilger mer pen-
ger, men da forventer vi også at biblioteket 
blir mer brukt. 

 

Økonomien avgjør 
Når man ser på fylkesbibliotekets rap-

port, er det påfallende hvor stor innvirk-
ning økonomien har på bibliotekbruken. 
Antall besøk per innbygger varierte langt 
mindre kommunene mellom i 1993 enn 
hva tilfellet er i dag. 

Også nivået på budsjettene varierer 
kraftig: I Vang kommune får nå hver inn-
bygger et mediebudsjett tilsvarende 126 
kroner. I Søndre Land er mediebudsjettet 
per innbygger på skarve 31 kroner. 

- Hvilket bibliotektilbud du får er nå 

Biblioteksjefens trofaste bokser Emma von Bullenbeiser følger sin eier på jobb. 
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veldig avhengig av hvor du bor, sier 
Stabell.

27 bibliotekavdelinger er også lagt 
ned i løpet av 20-årsperioden som 
fylkesbiblioteket har sett på. Men ned-
leggelsene har ikke gått ut over bruken 
– snarere tvert i mot. 

- Det er blitt lagt ned en haug med 
filialer, men både besøk og utlån er høy-
ere, sier Stabell. 
 
God, gammeldags floke

I 1994 runget ”OL-floka” over lydanleg-
get i Lysegårdsbakken på Lillehammer. I 
OL-byen er det fortsatt folksomt, i hvert 
fall på biblioteket, når jeg kommer innom 
en sen tirsdag formiddag i september. 

I 2013 var antall besøk her på nesten 
200.000.  Lillehammer kommune får 
mye mer igjen for hver krone enn de 
andre kommunene i Oppland: Politikerne 
bruker bare 31,1 kroner i mediebudsjett 
per innbygger. Likevel besøkte en gjen-
nomsnittlig lillehamring biblioteket 8 
ganger i 2013. 

Lillehammer utgjør dermed et paradoks 
i rapporten, som ellers viser en tydelig 
sammenheng mellom bibliotekkroner og 
bruk. Øystein Stabell nevner samlokali-
sering med Litteraturfestivalen, og sam-
arbeid med Høgskolen på Lillehammer 
og Nansenskolen som mulige årsaker til 
populariteten.

- Det er mange flere enn bare kommu-

nen som er involvert i biblioteket. Det kan 
være en suksessfaktor andre bør tenke 
på, sier Stabell. 

- Vi har en veldig god beliggenhet i 
byen. Vi har jobbet målbevisst med å 
være synlige og markedsføre oss. Vi har 
Litteraturhuset, vi har mange arrange-
ment og vi har litteraturfestivalen. Jeg tror 
også at det er mange som føler eierskap 
til biblioteket og bibliotekrommet. I til-
legg har vi studenter fra høgskolen, sier 
biblioteksjef Berit Strømshoved. 

De fleste bibliotekene i Oppland har 
fortsatt et høyere utlån enn besøk per 
i dag. Men på Lillehammer er det om-
vendt, her er utlånet omtrent halvparten 
av besøket. Dette følger også utviklingen 
på landsbasis, og Strømshoved er ikke 
overrasket over tallene. 

- Da jeg begynte lå besøk og utlån 
ganske likt. Nå har utlånet gått ned og 
besøket har gått mye opp, sier biblio-
teksjefen, som begynte i jobben i 2007.

- Lever dere greit med at besøket er 
høyere enn utlånet? 

- Ja, men vi skulle gjerne hatt høyere 
utlån også. 

- Dette er kommune-Norge
Men for biblioteksjefen på Lilleham-

mer innebærer også fylkesbibliotekets 
rapport et politisk paradoks. Hvordan 
argumenterer man for større bevilgninger 
når man klarer seg godt med relativt lite 

ressurser? 
- Tallene sa noe om at Lillehammer ikke 

bruker mye penger på biblioteket. At vi 
får mye bibliotek for pengene bør være 
et argument for ikke å kutte ytterligere, 
svarer Strømshoved.

Men hun legger til at ”dette er kom-
mune-Norge”, og at tilgangen på res-
surser alltid er knapp. 

- Vi føler at vi er skvisa nok som det er. 
Lillehammer liker å kalle seg en kulturby, 
og det er masse aktivitet her, men kom-
munen bruker ikke mye penger på kultur. 
 
Prosjektmidler

Den viktigste pengekilden for fol-
kebibliotekene utover kommunenes 
bevilgninger er Nasjonalbibliotekets 
utviklingsmidler. NBs egen undersøkelse 
om effekten av prosjektmidlene, som ble 
offentliggjort tidligere i år, viste positive 
resultater. Men rapporten fastslo også 
at de små bibliotekene i mindre grad tar 
del i utviklingen. 

Fløystad Aune i Søndre Land mener 
det er for tidkrevende å utvikle prosjekter 
med 1,6 ansatt fordelt på to filialer, selv 
om hun understreker at de søker. 

- For det første er ofte prosjektmidlene 
spisset. Man må utvikle en god idé. I 
tillegg skal du skrive søknaden. Og den 
skal skrives bra, sier hun. 

Hun møter forståelse fra biblioteksjef-
kollegaen på Lillehammer. 

- For oss har prosjektmidler vært et 
positivt bidrag. Vi hadde ikke hatt et 
litteraturhus på beina på Lillehammer 
uten den muligheten. Men jeg har også 
jobbet i et lite bibliotek, og da hadde jeg 
rett og slett opplevelsen av at det ble 
helt uoverkommelig. Man kan bli sliten 
av prosjektjobbing og søknadsskriving, 
sier Strømshoved. 

Øystein Stabell mener små bibliotek 
bør prioritere søknadsarbeid selv om 
arbeidstiden ofte ikke strekker til. 

- Det blir en viktig jobb for oss på 
fylkesbiblioteket å hjelpe til med søk-
nadsskriving. Nasjonalbiblioteket og Fritt 
Ord lyser ut forholdsvis store midler til 
prosjekter i bibliotekene, sier han. 
 
Ønsker politisk kontakt

I Oppland er Lillehammer bibliotek et 
av de store. Men Norge sett under ett 
finnes det mange bibliotek som er større, 
og Strømshoved mener bibliotek-Norge 
har en tendens til å fremheve nettopp 
store, nye bibliotek.  

Lillehammer bibliotek utgjør et paradoks i Oppland fylkesbiblioteks rapport, som ellers viser en 
tydelig sammenheng mellom bibliotekkroner og bruk. Øystein Stabell nevner samlokalisering med 
Litteraturfestivalen som en mulig forklaring. Her fra et arrangement i Lillehammer bibliotek under 
Litteraturfestivalen i 2009. (Foto: Erling Bergan)
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- Innbyggerne i Søndre Land svarer gjerne i undersøkelser at de er like godt fornøyd som dem i Lom eller Lillehammer, selv om bruken og utlånet er 
veldig, veldig lavt i kommunen de bor i, sier Øystein Stabell, som ser dette i lys av at biblioteket er gratistilbud. (Foto: Oppland fylkesbibliotek)

Søndre Land var en kommune som satset og 
brukte veldig mye penger på bibliotek, og som i 
1993 hadde et forholdsvis høyt budsjett. Men da 
pengene ble borte, forsvant også bruken. Når det 
går den veien, så ender det opp med en tjeneste 
som nesten ikke blir brukt. ”

”

Rådgiver ved Oppland fylkesbibliotek Øystein Stabell

- Norge består mest av små bibliotek. 
Når du sitter i Etnedal og hører om Dram-
mensbiblioteket, som selvfølgelig er et 
kjempeflott bibliotek, så er det likevel 
ikke sikkert det er så relevant, sier hun. 

Samtidig har Strømshoved merket seg 

at det har blitt mer omtale av bibliotekene 
de siste årene, noe hun også mener gir 
utslag lokalt. 

- Rett etter jeg kom tilbake fra ferien 
kom det en interpellasjon om ubemannede 
bibliotek til ordføreren, som var sendt inn 

fra en sentral politiker i Arbeiderpartiet.
Hun etterlyser noen klarere politiske 

kjøreregler for biblioteksjefer. Mer politisk 
kontakt kunne også gitt større muligheter 
til å benytte rapporter som den fylkesbi-
blioteket i Oppland utarbeidet i fjor. 

- Vi er lite i dialog med politikerne i 
rollen som bibliotekledere.

Hun ønsker ikke å drive direkte lob-
byvirksomhet, men vil gjerne ha bedre 
mulighet til å kommunisere opp mot det 
politiske nivået.

- Vi må være litt modigere. Det har vi 
vært de siste årene. Og det tror jeg har 
gavnet oss. 

Arbeiderparti-ordfører i Søndre Land Terje 
Odden har fått tilbud om å kommentere 
denne saken innen deadline, men Odden 
har ikke benyttet seg av anledningen til 
å besvare ”Bibliotekarens” henvendelser.
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Biblioteket som en Wikipedia 
og Wikipedia som et bibliotek?

WIKI OG BIBLIOTEKENE

Tekst: 
Johan Jørgensen (t.v.) er bachelorstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved HiOA og 
hadde praksis hos Wikimedia i mai. Astrid Carlsen jobber i Wikimedia Norge, en støtteor-
ganisasjon for de ulike Wiki-prosjektene. Lars Jynge Alvik (t.h.) jobber i Nasjonalbiblioteket. 

For å finne svaret på hva en wiki er, 
må vi selvsagt sjekke på Wikipedia. Der 
finner vi denne artikkelen: 

Wikiteknologien er også kalt ”to-veis-
web”. Et viktig prinsipp er at hvem som 
helst, når som helst kan redigere sider. 
Derfor har heller ingen eierskap til sidene. 
Konseptet er slik fordi man utvikler den 
bestemte tekstsamlingen sammen, noe 
som gjør arbeidet mer effektivt enn om 
alle hadde sittet og skrevet på hver 
sin tekstsamling eller nettside. Ved å 
gjøre nettpublikasjon enkelt og gi denne 
muligheten til alle, åpner wiki for to-veis-
kommunikasjon og samarbeid på nett.

Wikipedia er altså en wiki. Det finnes 
Wikipediaer på 291 forskjellige språk. 
Alle disse 291 Wikipediane er knyttet 
sammen, det er et spindelvev av kunn-

skap på mange språk som også er til-
knyttet andre Wikimedia-prosjekter, som 
for eksempel bildedatabasen Wikimedia 
Commons. 

Biblioteket og Wikipedia er begge 
opptatt av å bevare og dele kunn-
skap. Bibliotekene samler og formidler 
nedskrevet kunnskap, mens Wikipedia 
samler og formidler den kollektive 
kunnskapen. Det kan virke som to kon-
kurrerende målsetninger, men Wikipedia 
skal kun formidle andrehånds kunnskap, 
alt det som allerede er nedskrevet i 
andre kilder. Dette betyr at biblioteket er 
Wikipedias beste kilde til etterprøvbare 
artikler med gode referanser, og ar-
beidsflyten G.W.R (Google > Wikipedia 
> References) er svært mye brukt hos 
blant annet studenter. Bidragsytere på 
Wikipedia er også blant de mest entu-
siastiske bibliotekbrukerne. De er ikke 

bare interesserte i de trykte kildene, 
som bøker og tidsskrifter, men de er 
også spesielt interesserte i digitaliserte 
kilder som avisarkiv, digitaliserte bøker 
og bilder. 

Hvordan har Nasjonalbiblioteket 
åpnet samlingen sin for Wikipedia?

For å møte disse entusiastiske bi-
blioteksbrukerne har Nasjonalbiblioteket 
gjennomført både små og store grep. 
Alle grepene de har gjort handler om 
at biblioteket ønsker å gjøre sin samling 
mest mulig tilgjengelig og legge til rette 
for gjenbruk og deling, om det så gjelder 
kilder, bildesamlinger, postkort eller kart. 

I april 2015 arrangerte Wikimedia 
Norge Wikipedia-akademiet 2015 på 
Universitetet i Tromsø. Overskriften for 
arrangementet var Wikipedia som det 
utvida bibliotek. Arrangementet hadde 
som mål å bringe sammen bidragsytere 
på Wikipedia, forskere og alle som er 
interessert i Wikipedias rolle i det nye 
kunnskapssamfunnet. Hege Stensrud 
Høsøien fra Nasjonalbiblioteket var en av 

•	Wikipedia er et leksikon på  
nett som alle kan bidra til  
og redigere i.

•	Det er en bokmål Wikipedia, 
en nynorsk Wikipedia og 
en nordsamisk Wikipedia

•	Wikipedia (bokmål) har 16  
klikk i sekundet.

Om Wikipedia:

Hva er egentlig en wiki? Hvem er det som skriver på Wikipedia  
og oppdaterer artikkelen om ny fredsprisvinner før det har 
rukket å komme på nyhetene? I denne artikkelen skal vi 
forsøke å svare på dette og fortelle om hvorfor bidrags-
ytere på Wikipedia og bibliotekarer ofte liker hverandre 
veldig godt! Faktisk så godt at den ene forfatterne av denne 
artikkelen, Johan, har intervjuet flere bibliotekarer som også 
er ivrige bidragsytere på Wikipedia.
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innlederne, og fra hennes presentasjon 
har vi stjålet dette Dag Solstad-sitatet: 

-Jeg nevner dette her fordi det er et 
problem som vi bibliotekarer har svært 
mye befatning med, sa Singer, for vi re-
gistrerer bøker etter stedet de er trykket, 
og årstallet. En bok utgitt av en boktryk-
ker i det som nå heter Oslo i året 1874, 
registreres på Chra, mens en bok utgitt 
av den samme boktrykker sju år senere, 
altså i 1881, registreres på Kra, så det 
gjelder å holde hodet kaldt når man skal 
lete seg fram til bøker trykket i Kristiania, 
med Ch eller K, i det forrige århundret, 
smilte Singer.

-Hm, interessant, interessant, sa Adam 
Eyde, det får du sannelig fortelle meg mer 
om siden, under middagen.

Sitatet fra boka T. Singer  illustrerer 
mye av rollen til bibliotekarer som for-
midlere og veivisere og hvordan en bibli-
oteksamling kan være lukket eller åpen. 
I forordet til Nasjonal bibliotekstrategi 
2015-2018 kan vi lese at: “Informasjon, 
kunnskap og kulturarv skal gjøres tilgjen-
gelig for alle, både på fysiske og digitale 
plattformer.” Men hva har så Nasjonal-
biblioteket gjort for å åpne sin samling?

I Bokhylla har de laget en løsning som 
gjør det enklere å sitere fra digitaliserte 
bøker. Alle bøker i Bokhylla har en au-
tomatisk generert Wikipedia-kildemal 
som kan klippes og limes som referanse 
i en Wikipedia-artikkel. Kildemalen tar 
ikke bare med seg henvisning til boka, 
men også metadata knyttet til boka. 
Bidragsytere på Wikipedia som sitter i 
utlandet (man har bare tilgang til Bok-
hylla fra en norsk IP-adresse) kan søke 
om å få tilgang til Wikipedia på lik linje 
med forskere. 

Nasjonalbiblioteket har delt en bety-
delig del av egen bildesamling på Wiki-
media Commons. Dette er bilder som 
har falt i det fri, blant annet Nansens 

bildesamling. I september 2015 hadde 
Nasjonalbiblioteket lastet opp 16 500 
bilder fra egen samling og 3000 bilder 
på vegne av andre institusjoner. Disse 
bildene står vi alle fritt til å bruke, på 
Wikipedia, eller på alle andre plattformer. 

Et eksempel på de mer uventede re-
sultatene av bildedelingen er bildet av 
Sir John Benjamin Stone, borgermester 
av Sutton Coldfield og amatørfotograf. 
Visittkortbildet av han kom til det da-
værende Universitetsbiblioteket i Oslo 
sammen med resten av Fridtjof Nansen 
sitt arkiv. Bildet har vært en del av 
Nansensamlingen siden, sammen med 
polarbilder og hungersnødbilder fra 
Russland. Sannsynligheten for at akkurat 
det bildet ville blitt videreformidlet fra 
Nansensamlingen var forholdsvis liten. 
Ikke mange ville lett etter Sir John der. 
Men to uker etter at bildet ble lastet opp 
på Wikimedia Commons var det blitt 

beskåret og lagt inn som illustrasjon i 
den engelske Wikipediaartikkelen om 
borgermesteren fra Sutton Coldfield 
(utenfor Birmingham).

Nasjonalbiblioteket er i godt selskap 
når det gjelder å dele sin bildesamling. 
Andre institusjoner som også deler sine 
bildesamlinger på Wikimedia Commons 
er Norsk Folkemuseum, Riksarkivet, 
Riksantikvaren, Nordlandsmuseet, Tek-
nisk museum og mange flere. De fire 
første institusjonene har også i perioder 
ansatt huswikipedianere, altså en bi-
dragsyter på Wikipedia som i en periode 
kan gi opplæring om Wikipedia, samt 
hjelpe institusjoner med å åpne og dele 
sine samlinger på Wikipedia. 

Bibliotekar og Wikipedianer
Hvilke sammenhenger kan det være 

mellom bibliotekarers bruk av Wikipe-
dia og bibliotekarbeid? Vi har snakket 
med 5 bibliotekarer som også er aktive 
bidragsytere på Wikipedia.  Vi antok i 
forkant at biblioteket og Wikipedia hadde 
sammenfallende interesser, men også 
forskjellene mellom kunnskapsarenaene 
ble tatt opp, som dette sitatet fra ett av 
intervjuene oppsummerer bra: 

”[…] bibliotekene har en evne til å 
ivareta en kvalitetskultur på en annen 
måte enn Wikipedia. Det tar kortere tid 
å bygge opp en gjensidig fellesforståelse 
for kvalitet i et bibliotek og bibliotekmiljø 
fordi man har ledelsesstrukturer, man 
har en felles utdanningsbasis, man har 
en definert korpskultur. Mens WP er en 
sammenslutning av frivillige som har ulik 
bakgrunn og ulik filosofi rundt dette, og 
hvor tilstrømningen og avskallingen er 
vanskeligere å organisere” (informant).

Intervjuobjektene vi snakket med kom 
fra ulike bibliotek: høgskolebibliotek, 
universitetsbibliotek og fylkesbibliotek. 
Alle intervjuobjektene var, ikke over-
raskende, positive til Wikipedia som 
verktøy i sitt virke. Wikipedia ble blant 
annet brukt som en ressurs under ka-
talogisering, men også til innhenting av 
statistikk eller formidling av bibliotekets 
referansesamlinger. Et interessant poeng 
var at bibliotekets tradisjonelle refe-
ransetjeneste muligens nå ble mindre 
brukt på grunn av at Wikipedia er en 

Bilde av Sir John hentes frem - immigrasjon av 
bilder etter opplasting til Wikimedia Commons

Skjermdump fra Bokhylla som viser kildemalen 
til bruk på Wikipedia

WIKI OG BIBLIOTEKENE
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lett tilgjengelig kilde. Viktigheten av å 
utøve kildekritikk var et tema som gikk 
igjen i intervjuene, og dette poenget 
ble satt i sammenheng med hvordan en 
bibliotekkatalog også kan inneholde feil 
og mangler, på lik linje med Wikipediaar-
tikler og alle andre tekster. 

Når noen redigerer mye på Wikipedia 
blir man gjerne kalt en wikipedianer. 
Bibliotekarene som ble intervjuet og 
karakteriserte seg som wikipedianere, 
hadde et tydelig bilde av rolleforståel-
sen som bibliotekar på den ene siden 
og wikipedianer på den andre. Den 
profesjonelle rollen som bibliotekar ble 
satt opp mot den private rollen som 
wikipedianer. Ofte gled disse to rollene 
over i hverandre og for intervjuobjektene 
var det da viktig å trekke klare skillelinjer 
mellom hva de kunne tillate seg i den ene 
eller andre rollen.  

Et annet poeng som ble fremhevet 
av bibliotekarene var om man hadde 
støtte fra ledelsen til Wikipedia-arbeid i 
bibliotekets regi. For å fremme bibliote-
kets tilstedeværelse på Wikipedia vil det 
være sentralt med støtte fra ledere og 
en uttrykt strategi. En sa det slik: 

[…] selv i dag definerer sjefen min 
det å jobbe på Wikipedia som en del av 
det vi gjør. Og de Wikipedia-artiklene 
jeg har skrevet om [XXX], nevnes i vår 
årsmelding.  

Den personlige rolleforståelsen kan 
være en motivasjon for den enkelte 
bibliotekar, og slik kan man utvikle en 
interessant kunnskapsarena for det 
enkelte bibliotek.

Hvordan kan ditt bibliotek 
dele sin samling på Wikipedia?

Nasjonalbiblioteket har det siste året 
fungert som en møteplass for wiki-
pedianere og ulike wikiverksteder har 
blitt avholdt. Deltakerne har både vært 
nybegynnere og wikipedianere med lang 
erfaring. Uansett publikum og tema for 
verkstedene, har ansatte ved biblioteket 
i forkant funnet frem nødvendig kildelit-
teratur når vi har bedt om det. Nasjonal-
biblioteket har videreformidlet kontakt 
med fagpersoner, men aller viktigst har 
det vært at de har stilt lokaler til rådig-
het for oss, om vi har vært en liten eller 
stor gruppe. 

Kanskje kan et wikiverksted med tema 
knyttet til nærmiljøet være en innfallsvin-

kel for et, eller jevnlige, arrangement om 
Wikipedia-redigering? Kanskje finnes det 
en lokalhistorisk forening å samarbeide 
med, et arkiv med fotosamlinger, eller et 
Husflidslag, et museum, et galleri eller, 
eller … Det er mange innfallsvinkler.  
Trenger dere noen som kan holde en 
kort innføring i hvordan man redigerer 
på Wikipedia? Wikimedia Norge kan 
formidle kontakt, se faktaboks. Det fin-
nes aktive, dyktige, ivrige og tålmodige 
wikipedianere over hele landet!

Tekst og bilder lever sitt eget liv på 
Wikipedia, et liv som styres av utallige iv-
rige bidragsytere, heller enn én forfatter. 
Tekst blir skrevet, oppdatert, oversatt, 
korrekturlest, diskutert (ofte heftig!) og 
lest av oss alle. Bilder, som det av Sir 
John Benjamin Stone kan hentes frem 
fra en arkivskuff og bli brukt i nye sam-
menhenger på Wikipedia. 

Wikipedia sin kvalitet er summen 
av kunnskap og redigeringer gjort av 
bidragsytere fra hele verden. Wikipedia 
er summen av alles kunnskap. 

Videre lesing
•	 Wikimedia Norge er en frivillig orga-

nisasjon som støtter opp om de ulike 
Wikimedia-prosjektene, hvor Wikipe-
dia er det mest kjente.

•	https://no.wikimedia.org/wiki/Hoved-
side 

•	Kontakt: astrid@wikimedia.no

•	 Wikimedia Commons er et av wikime-
dia-prosjektene, hvor Wikipedia er et 
annet. Commons er en bildedatabase 
med 28 001 253 mediafiler som er 
delt under fri lisens. 

•	https://commons.wikimedia.org/wiki/
Main_Page

•	 Creative Commons er et interna-
sjonalt nettverk som tilbyr lisenser 
tilpasset nasjonal lovgivning, språk og 
kultur for bruk på nett og andre steder 
der det er behov for fleksible lisenser.

•	http://creativecommons.no

•	 Bokhylla er Nasjonalbiblioteket sin 
løsning for digitaliserte bøker som 
fortsatt er beskyttet av opphavsrett. 
250 000 bøker skal innen 2017 bli 
digitalisert og ligge tilgjengelig for 
alle i Bokhylla. 

•	http://www.nb.no/Tilbud/Samlingen/
Samlingen/Boeker/Bokhylla.no 

WIKI OG BIBLIOTEKENE
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Til Norges bibliotekarer –
uten dere forsvinner landet vårt!

Børre Haugstad har nylig gitt ut boka ”KRIG, KUNST og KOLLAPS - Reder-kapitalen og Na-
sjonalgalleriet. Del 1”, med følgende dedikasjon i starten av boka:

I forordet til boka ”KRIG, KUNST og 
KOLLAPS - Reder-kapitalen og Nasjonal-
galleriet. Del 1” kommer  Børre Haugstad 
med en solid anerkjennelse av biblioteka-
rene som har hjulpet ham:

”Det hadde neppe blitt noe av denne 
boka, hadde det ikke vært for de dyktige 
fagfolkene ved Nasjonalmuseets bibliotek 
og arkiv, og ditto ved Oslo Byarkiv, Na-
sjonalbiblioteket og Sandefjord Bibliotek. 
Våre bibliotek er en gullgruve. Dette er 
også en hyllest til landets bibliotekarer! ”

Boka er første del av en trilogi om 
Nasjonalgalleriet og reder-kapitalen. Den 
starter under 1. verdenskrig og shipping-
boomen da en rekke skipsredere tjente så 
mye penger at de ga store gaver til vårt 
nasjonale museum, som for første gang 

fikk Picasso, Renoir og Manet. Museet 
har ikke siden fått så viktige kunstverk, 
som de fikk i denne perioden for hundre 
- 100 - år siden. Kanskje høydepunktet i 
museets historie.

For å dokumentere dette har jeg i 
mange måneder lest i ligningsprotokol-
ler fra Kristiania i perioden 1914 - 1927 
i Oslo Byarkiv, samt gått gjennom mye 
arkivmateriale i Nasjonalmuseet. 

Boken inneholder derfor bare ny og 
original statistikk - over 20 store tabel-
ler - fra denne perioden i den norske 
hovedstadens historie, som blant annet 
dokumenterer utviklingen av inntekt og 
formue til blant annet skipsrederne, som 
ikke er dokumentert før.

Denne jobben kunne jeg ikke gjort uten 

de dyktige bibliotekarenes jobb hver dag 
for å hjelpe meg til å finne fram arkivma-
teriale, fra ligningsprotokoller til brev og 
regnskap. 
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

EKSTERIØR OG INTERIØR

Universitetsbiblioteket ved Brandenburgische Technische Universität i Cottbus fikk sin nåværende 
bygning i 2004. I 2006 ble det kåret til ”Årets bibliotek” i Tyskland, vel så mye for for kvaliteten 
på tjenestene som for selve bygningen. The Cultural Scope of Chromatic Spaces - The Building of the ICMC/IKMZ Cottbus 

The staircase and the reading room of the 2nd floor 

http://liber.library.uu.nl/ Volume 16  Issue 2  2006 

The Cultural Scope of Chromatic Spaces - The Building of the ICMC/IKMZ Cottbus 

An important precondition for the supply structure in the new building is the network based access system. This is a 
modern, high capacity system based on a complete glass fiber infrastructure from the center to the individual 
workstations. The active technology used, the ‘Motor of the Network’, has a maximum transfer rate of 2x70 million 
data packets per second in routing processes or, in other words, 256 Gbit/s backplane bandwidth. The modular and fail 
safe chassis has enough space and performance reserves to supply the server for the library and multimedia center and 
the numerous workstations and research computers. It can activate and supply ca. 920 ports (connections), each with 
10/100 Mbit/s, or 420 ports, each with 1Gbit/s. Built upon experience in the area of authentication and authorization in 
the campus network, a developed logon system, with modern security, is used in the cable-connected, as well as the 
wireless areas (wireless-LAN) in the ICMC/ IKMZ building for students, members of the university and external 
visitors.

THE BIGGER PICTURE FOR SERVICE 

The integration approach will be carried through on both the technical and organizational levels (Degkwitz, 2005, 
2006). The technical integration is related particularly to archiving and back-up, homogeneity of the basic data of 
university staff and students, mail and web services and unification of the use of operating systems and software. In 
this way - within the limits of what is technically possible and maintainable - redundancies in the hardware and 
software areas, as well as data storage, will be avoided and, at the same time, a long-lasting standardization of the 
basic services will be aimed at. The organizational integration will embrace services in which individual activity areas 
intersect and/or in which at least two activity areas participate such as authentication and authorization serves, filing 
and storage services, as well as production and publication services. 

The main objective is to make available to the user and target groups of the ICMC/IKMZ the most homogeneous 
working environment possible as a ‘work-flow based’ service. In this connection, the analysis of the core processes in 
research, teaching and administration as well as the related support processes offered by ICMC/IKMZ are of great 
importance. In this way the service provision for education and research will be fulfilled more comprehensively and 
with more efficiency than by the many different initiatives of several service providers. Thereby, a converged 
institution like the ICMC/IKMZ has to act with a high level of flexibility to provide the benefits expected by the 
university and the faculties. With the further development of the ICMC/IKMZ there are good opportunities and 
conditions to establish an efficient e-learning resource center for the university and for the whole region (Degkwitz, 
2005).

The lending desk 

However, the integration approach is also given by the building and its spaces, which invite students and researchers to 
work singly and/or in groups. On the 6th floor there are 18 cabins (carrels) for graduate students. The group areas, 
which are located in the 1st underground level and in the multimedia center, are very well equipped to offer computer 

http://liber.library.uu.nl/ Volume 16  Issue 2  2006 
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Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend. 

Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde 
etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studie-
turer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i stats-
sektoren oppfordres spesielt 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/Del din kunnskap kan være en del 
av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer

Her er jobben for deg som vil leie arbeidet med bibliotek-
utvikling i eit mangfaldig og utfordrande fylke - med 36 
kommunar, 23 vidaregåande skolar og 2 fagskolar! 

Fylkesbiblioteket ligg sentralt plassert i vakre Ålesund, og er 
ein regional utviklingsaktør og fylkeskommunen sitt kompe-
tansesenter på bibliotekområdet.

Gjennom satsing i fylkesplanen er det skapt ny driv og 
utvikling innan bibliotekfeltet i fylket, og bibliotekområdet er 

prioritert mellom anna med regionale utviklingsmidlar.

Ny fylkesbiblioteksjef skal saman med sentrale samarbeids-
partnarar utarbeide og forankre ny fagplan bibliotek for dei 
komande åra.

Fullstendig utlysingstekst og elektronisk 
søknadsskjema: mrfylke.no/jobb 

Søknadsfrist: 01.11.2015

FRAMTID?
Vil du vere med å forme biblioteka si

Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga søker FYLKESBIBLIOTEKSJEF frå 01.02.2016 
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Brukerne kan bruke biblioteket 
når det passer dem
Meråpent bibliotek, Det Åpne bibliotek, Utvidet åpningstid, Døgnbiblioteket, Åpent bibliotek 
– kjært barn har mange navn.

MERÅPNE BIBLIOTEK

I en rapport fra et utvalg i det danske 
kulturdepartementet ”Folkebibliotekerne 
i vidensamfundet” fra 2010, anbefalte 
utvalget ”meråpne biblioteker” som 
første prioritet og skriver bl.a.: ”Utvalget 
anbefaler at det løpende utvikles nye 
konsepter for det fysiske biblioteksrom-
met. Begrepet ‘meråpne biblioteker’ 
brukes til å understreke at det nye 
bibliotek-konseptet legger opp til at 
bibliotekene i fremtiden øker graden av 
tilgjengelighet og mer systematisk job-
ber på å sikre at biblioteket er et tilbud 
til hele befolkningen. Her tenker man 
både på lange åpningstider, gjerne med 
differensiert betjening, og på en innby-
dende innredning av biblioteksrommet”.

Med bakgrunn i denne rapporten 
oppfordret Axiell vår mangeårige sam-
arbeidspartner Bibliotheca til å utvikle 
et konsept, da vi kunne se at det her 
var et stort potensial for et nytt område 
og en stor interesse hos både borgere, 
politikere og biblioteker – hvis det ble 
innført som et servicetilbud for borgerne, 
og ikke som en besparelse.

Da styret for Bibliotek og Medier 
etterfølgende ga tilskudd til de første 
bibliotekene ble det virkelig satt fart 
på tingene, og i slutten av 2015 vil det 
være mer enn 300 meråpne biblioteker 
i Danmark.

Utlånet stiger
Det har vist seg at tallet på besøkende 

er steget i en svært positiv retning, noe 
som selvfølgelig har hatt en smittende 
effekt på antall utlån. Brukerne får lettere 
adgang til bibliotekets materialer – og 
de har langt bedre mulighet til å hente 
reservert materiale når det passer dem. I 
en nylig offentliggjort pressemelding fra 
Kulturstyrelsen i Danmark er meldingen 
ut at ”Biblioteket er mer levende enn 
noen gang før”. Fra pressemeldingen: 
”Enklere adgang – de siste årene er 
det blitt lettere å bruke biblioteket fordi 
det døgnet rundt er mulig å bestille og 
laste ned bøker og artikler fra PC-en 
eller fra smartphone. Samtidig er det 
i stigende grad blitt mulig å bruke de 
fysiske bibliotekene utenfor personalets 
arbeidstid. På 260 av landets i alt 484 
folkebiblioteker var det ved utgangen 
av 2014 mulighet for selv å låse seg 
inn fra tidlig morgen til sent på kvelden. 
Åpningstiden uten betjening utgjorde 
dermed godt og vel halvparten av 
bibliotekenes samlede åpningstid, og 
besøkstallet lå i 2014 uendret høyt, på 
ca. 36 millioner”.

Mer enn utlån
Det handler ikke om å effektivisere 

for å spare penger, men om å bruke 

Tekst: 
Carsten Scheel 
Axiell

Opprinnelig startet det som et forsøk 
på Silkeborg Bibliotekerne i Danmark i 
2009 med tilskudd fra den danske Bi-
blioteksstyrelsen. På det tidspunktet var 
det ikke snakk om et konsept, men et 
forsøk – og forsøket ble en stor suksess!

•	 I slutten av 2015 vil det være mer enn 300  
meråpne bibliotek i Danmark.

•	Også i Norge er det allerede en del bibliotek  
som tilbyr åpent fra tidlig morgen til sein kveld.

•	Meråpent bibliotek er fremtiden for biblioteket og 
brukerne, sier Carsten Scheel, som representerer  
en av utstyrsleverandørene til meråpne løsninger.
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teknologien til å bruke ressursene 
bedre. Det er vår erfaring at brukerne 
ser de meråpne bibliotekene som en 
virkelig god service – biblioteket er til 
for brukerne og kan brukes til mange 
formål, hvor det ikke trenger å være 
personale tilstede. I Danmark har vi 
sett at bibliotekene blir benyttet av 
lokale leseklubber, strikkeklubber eller 
spillekvelder, hvor brukerne selv tar 
med seg spill. Så brukerne kommer 
ikke bare for å låne materialer – men 
de benytter biblioteket som et opp-
holdssted, et rom hvor de kan møtes. 
Erfaringen viser at brukerne av de 
meråpne bibliotekene tar eierskap, og 
det er ytterst sjeldent at vi har hørt om 
hærverk og andre ubehagelige ting. 
Brukerne passer på biblioteket – og 
på hverandre.  

Nye brukere på biblioteket
Som et ekstra pluss appellerer de mer-

åpne bibliotekene med økt tilgjengelighet 
og lengre åpningstider til andre målgrup-
per enn de vante bibliotek-brukerne – og 
kan på denne måten gjøre nye lånere 
oppmerksomme på bibliotekets mange 
spennende tilbud. Flere biblioteker har 
f.eks. konstatert at det kommer flere 
nye mannlige brukere i de selvbetjente 
kveldstimene.

Også Norsk Bibliotekforening ønsker 
meråpne bibliotek velkommen

I Norge er det allerede en del biblio-
teker i kommuner, skoler, fag- og fors-
kningsinstitusjoner som tilbyr meråpent 
bibliotek med åpningstider fra tidlig om 
morgenen til sent på kvelden. De gir 
brukerne adgang til biblioteket, til bøker, 
aviser, leseplasser og møtelokaler – og 
vi ser med glede at f.eks. Deichmanske 
bibliotek har gitt adgang til lånere helt 
ned til 15 år, og at flere biblioteker vur-
derer å holde åpent 24 timer i døgnet. 

”Å gjøre biblioteket meråpent betyr at 
det er tilgjengelig for brukerne også når 
biblioteket er uten bemanning. Et godt 
bibliotektilbud er avhengig av et kom-
petent bibliotekpersonale som har nok 
ressurser til å ha gode, betjente åpnings-
tider, aktuelle samlinger og interessante 
tilbud til lånerne. Tilgang til fellesressur-
sene utenom betjent åpningstid er en 
ekstra service til brukere, men kan ikke 
erstatte det betjente bibliotektilbudet og 
heller ikke kompensere for manglende 
biblioteksatsning” sier Mariann Schjeide, 
leder i Norsk Bibliotekforening.

Flere meråpne biblioteker på vei
Bare i Oslo sentrum er 7 biblioteker på 

vei til å få meråpent bibliotek, og langt 
de fleste bibliotekene vi snakker med er 

svært interessert i løsningen, og i å høre 
hvordan man kommer i gang. Hvor skal 
man starte? Tar det lang tid? Og hvem 
skal gjøre hva og når? Akkurat nå bruker 
vi nemlig mye tid på rådgivningsbesøk 
på biblioteker rundt i Norge.

I september hadde vi i København 
besøk av flere biblioteker fra Norge, som 
med stor interesse opplevede hvordan 
meråpne biblioteker i Danmark er tatt i 
bruk med stort engasjement, også fra 
personalets side. En ting er å høre om 
det og lese en brosjyre – det er noe helt 
annet å selv oppleve løsningen ”live” og 
å snakke med dem som har hatt mer-
åpne biblioteker i mange år.

Den første tanken er at det ikke er 
lett å gi slipp og overdra nøkkelen til 
ens ”eget bibliotek”, men med det vi 
hører og ser på de danske bibliotekene, 
om hvordan brukerne aktivt tar del i å 
få løsningen til å fungere optimalt og 
føler et stort medeierskap for de nye 
forholdene på biblioteket, er det ingen 
tvil – meråpent bibliotek er fremtiden for 
biblioteket og brukerne. 

Products in the Nordic region distributed exclusively by Axiell
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Hvad kræver det?

• Et kontrolmodul til adgangskontrol, som styrer tyverialarm samt lys og lyd med hensyn til, hvornår biblioteket 
skal lukke. Der gives en meddelelse via bibliotekets lydanlæg, og signaler afsendes herefter til nedlukning af 
pc’ere, slukning af lys og igangsætning af bibliotekets tyverialarm.

• Et administrationsmodul til styring af bl.a. kalenderfunktion, hvor åbningstider m.v. indtastes. Her opsamles 
tillige logfiler med video/billeder fra ”hændelser” på det ubemandede bibliotek.

• Et web-konfigurations-modul, som bl.a. håndterer opstart og nedlukning, samt et video-modul med 
videokameraer og software til opsamling af hændelser.

• Løsningen kan styres centralt fra en af bibliotekets eller kommunens servere eller kører lokalt direkte på det 
enkelte bibliotek.

Vi forsøger altid at sikre, at oplysningerne i databladet er korrekte på udgivelsestidspunktet, men det sker at specifikationer og funktioner ændres med tiden. Bibliotheca kan derfor 
ikke gøres ansvarlig for korrektheden af informationerne i dette dokument.

MERÅPNE BIBLIOTEK
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Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend for studentmedlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen 
biblioteksektoren.

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. 

Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/seminarer i inneværende semester.

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

Søknad sendes til bf@bibforb.no

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

Stipend til studentmedlemmer

Kurs!
Bibliotekarforbundet tilbyr kurs for med-
lemmer og tillitsvalgte. I høst samarbei-
der vi med studentforeninga Alexandria 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, om et 
seminar om den nye arbeidsmiljølova. det 
går av stabelen 19. oktober. Og dagen 
etter er det introkurs for nye tillitsvalgte, 
et dagskurs vi håper vil dekke et viktig 
behov. 12.-13. november går vår store 

tillitsvalgtkonferanse av stabelen i Trond-
heim. Og 10.-11. desember arrangerer vi 
lederkurs. 

På BFs nettsider bibforb.no finner du 
oppdatert informasjon om kurstilbudene 
våre. Påmelding gjør du også på nett-
sidene. Har du ytterligere spørsmål,  
tar du kontakt med BFs sekretariat på 
bf@bibforb.no eller 48 02 09 00.

VÅR EGEN ORGANISASJON



Barn på flukt trenger 
din hjelp NÅ

Send FLUKT til 2454 og gi kr 200,- 

Send FADDER til 2454 og gi 250,- pr. måned
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Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom 
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste 
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no
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BF-brosjyren 
er her
Bestill nå!
Til bruk i verving eller 
når BF skal presenteres. 

Kontakt BF-sekretariatet 
og få tilsendt en bunke. 

De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)
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Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     jorunn.johansen@loppa.kommune.no

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

Nordland
Anne Woje
Universitetsbiblioteket i Nordland
Telefon:    91 67 59 79
E-post:     anne.cathrine.woje@uin.no

Trøndelag
Morten Olsen Haugen
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      bokmorten@gmail.com

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 93 44 65 92
E-post:  vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

Sogn og Fjordane
Sindre Hovland Søreide
Fjaler bibliotek
Telefon:   48 26 25 61
Epost:     sindrehsoereide@gmail.com

Forbundsleder:  Margunn Haugland
Kontorleder:   Petter Bruce
Forhandlingsleder: Monica Deildok
Rådgiver:   Kari Lifjell
Rådgiver:   Embret Rognerød
Redaktør:   Erling Bergan

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

Rogaland
Kari Nilssen Hølland
Sandnes bibliotek
Telefon: 41 12 96 81
Epost:       kari.n.hoelland@sandnes.kommune.noz

Agder
Beate Bjørklund
Søgne folkebibliotek
Telefon: 97 59 44 05
E-post:  beate.bjorklund@sogne.kommune.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.no

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  41 85 46 59
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   90 77 85 46
E-post:    bror.krogh@skole.bfk.no

Leder  
Margunn Haugland
Mobil:     99 01 44 19
E-post:     margunn.haugland@bibforb.no

Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek
Mobil: 97 61 68 88
Epost: veronicha.a.bergli@vadso.kommune.no

Hedmark og Oppland
Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon:   97 75 02 68
Epost:      Vegard.Gundersen@lillehammer.kommune.no

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    97 70 10 20
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Akershus
Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon:    99 01 15 32
E-post:     helene.nyen@asker.kommune.no

Oslo/Akershus
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon:    93 43 11 05
E-post:     siri.iversen@lokalhistorie.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Monica Roos, Høgskolen i Bergen
Anne Husøy, Molde bibliotek
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold

Varamedlemmer
Linda Rasten, Ås bibliotek 
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Kari Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø
Jan Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek 
Marthe Rislå Torkildsen, Kristiansand folkebibliotek 

Forbundsstyret

Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
  (øverst i Tollbugata)

Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
Nettside:  www.bibforb.no
Facebook:  /Bibliotekarene
Twitter:  @Bibliotekarene

Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no. 
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-
utdanning som vedlegg. 
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat: 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



Sitatet

”Jobbene er ikke så ulike hverandre. Jeg 
finner noen knagger fra biblioteket også. 
Det handler om å hjelpe folk å finne det 
de trenger og ønsker. Vi skal ha peiling 
på hva vi snakker om. Det har jeg jo 
ikke helt ennå, men jeg får veldig god 
opplæring, blant annet kurs.”   

Thea Kathrine Johannessen til TV 
Haugaland 27. september. Thea er 
utdannet bibliotekar, med mange 
års fartstid fra både Bergen Of-
fentlige Bibliotek og Haugesund 
folkebibliotek. Fra 15. oktober 
er hun sjef for Vinmonopolet på 
Oasen Storsenter i Karmsund. 

Flere biblioteksjefer i Danmark har de siste 
årene etterlyst en samlet nasjonal biblio-
tekstrategi, som kan binde sammen den den 
lokale innsatsen med den nasjonale, skriver 
Elsebeth Tank i en artikkel i siste nummer av 
det danske BFs tidsskrift Perspektiv. Siste 
gang de fikk en slik strategi i Danmark var i 
2010, da med tittelen ”Bibliotekerne i Viden-
samfundet”. Det har skjedd store endringer i 
vilkår og muligheter på de fem årene, hevder 
Tank, som tidligere har vært både leder av 
Bibliotekarforbundet i Danmark og bibliotek-
sjef i Malmø. 

Hun ser at bibliotekene har vært flinke til å 
realisere den forrige strategien, blant annet 
med stor utbredelse av meråpne bibliotek og 
tallrike partnerskap. Men gjentatte fusjoner, 
sparerunder, frivillige som erstatter lønnet 
personale, massive selvbetjeningskonsepter, 
sammenslåing med borgerservice og turist-
byråer, flytting av fokus fra oppbygging av 
samlinger til utvikling av relasjoner og tallrike 
nye prosjekt med like mange nye partnere, - 
alt dette har ført til en form for eksistensiell 
usikkerhet mange steder, sier hun. 

Man kan lese dette blant av en hovedopp-
gave om bibliotekidentiteter, fra bibliotekar-
utdanningen ved IVA i København: 

”Fortællingen (i personalet) om kerney-
delsen kommer til at stå over for ledelsens 
fortælling om forandringer for at ruste sig til 
fremtiden. Sidstnævnte fortælling har størst 
legitimitet udadtil, men førstnævnte lever i 
højeste grad blandt bibliotekarerne, som på 
denne måde indirekte påvirker udviklingen 
af biblioteket.” 

Elsebeth Tank mener dette er et naturlig 
utgangspunkt for å utarbeide en ny nasjonal 
bibliotekstrategi, og legger selv fram seks 
poeng hun mener er viktige i denne sam-
menheng.

Og det aller første punktet hun trekker fram 
til strategiarbeidet, handler om Identitet og 
image. Ikke først og fremst bildet vi skaper 
utad, iscenesettelsen av oss selv. Hun er 
mer opptatt av å rydde opp i ide- og ver-
digrunnlaget. Alle endringene bibliotekene 

Eksistensiell usikkerhet
har vært utsatt for har reist de grunnleg-
gende spørsmål om hvem vi er i ferd med 
å bli og hvem vi vil være, skriver Tank, og 
fortsetter: ”Der har været mange forsøg på 
at redefinere bibliotekernes kerneopgaver. 
Et næste frisættende skridt kunne være 
at genopdage bibliotekernes oprindelige 
værdi- og idegrundlag og herfra identificere 
fremtidsvision og strategier. Der er inspiration 
at hente til identitetsarbejdet – for eksempel 
hos LEGO, der har gennemført omfattende 
udforskningsprocesser omkring værdier og 
identiteter og brugt opdagelserne som afsæt 
for en ny, vellykket vision og strategi.”

Jeg kjenner ikke identitetsarbeidet til Lego. 
Men jeg kjenner igjen en gryende usikkerhet 
om verdigrunnlaget også i norske bibliotek. Vi 
har ikke hatt noen bølge av sammenslåinger 
mellom bibliotek og servicesenter eller omfat-
tende fusjoner. Men økonomiske kutt er vi alt 
for godt kjent med, og vi ser at ikke alle leser 
den nye formålsparagrafen i folkebiblioteklova 
likt. Nå sist i stillingsutlysninga for det nye 
barne- og ungdomsbiblioteket på Tøyen, og 
i debattinnlegg om denne saken.  

Vi har nettopp fått en nasjonal biblio-
tekstrategi i Norge, så det er det ingen grunn 
til å etterlyse dette her. Men bibliotekenes 
identitet, formål, eksistensberettigelse, sam-
funnsoppdrag – kjært barn har mange navn, 
det trenger vi noen gode debattrunder om 
her på berget også. 

De øvrige fem punktene som Elsebeth Tank 
anbefaler inn i en dansk bibliotekstrategi? Les 
selv. Artikkelen ligger åpent på http://bf.dk/
FagmagasinetPerspektiv/ 
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0103 Oslo
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