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Lederen har ordet
Norge er i endring og vi er inne i en
omstillingstid. Kommunereform og fusjon
er to ord som vi trolig vil høre mye om i år.
Mediene har også stadige nye overskrifter
om nedgang i oljeindustrien, at arbeidsledigheten øker og vi må omstille oss til
det grønne skiftet. Ekspertene krangler
om nedgangen i oljeindustrien er varig,
eller om den bare er en del av naturlige
svingninger. Forskere melder også om at
hver fjerde jobb i dag vil om 20 år være
borte som følge av teknologisk utvikling.
Alle disse faktorene påvirker biblioteksektoren, for bibliotekene kan ikke leve i
et vakuum, men må fange opp trendene
og endringene i samfunnet rundt biblioteket – enten samfunnet er lokalmiljøet til
folkebiblioteket, eller det er universitetet,
høyskolen eller bedriften til fagbiblioteket.
Endringer i samfunnet gir endringer i brukernes behov.
Trender
I forrige Bibliotekaren listet Elsebeth
Tank opp 6 trender fra Danmark som har
satt folkebibliotekene under press der. I
følge henne er trendene: Økt konkurranse
om folks tid, forkjærlighet for eventkultur
og det spektakulære, omstillingen fra
analog til digital teknologi, press på offentlige finanser, sentralisering og fusjonering,

”

og fravær av nye levedyktige bibliotekfortellinger.
Jeg tror disse trendene ikke bare gjelder
danske folkebibliotek. Mange av de samme
trendene kan vi se i Norge. Ikke bare for
folkebibliotek, også fag- og forskningsbibliotek merker presset av de samme
trendene.
Bibliotekbruksundersøkelsen fra 2015
viser at bibliotekene kjemper om oppmerksomheten til brukerne. Rundt 4 av 10 har
besøkt et folkebibliotek det siste året, sa
undersøkelsen. Tidligere var det ikke like
mange tilbud som i dag. Nå er ikke bibliotekene alene om å tilby kunnskap, kultur
og opplevelser. Biblioteket kan ha flere i
nærmiljøet som tilbyr noe av det samme
som biblioteket, i tillegg finnes ”alt” på
nettet. Begge deler fører til at færre bruker
biblioteket. I tillegg er trenden at mange
av dagens brukere av biblioteket ikke bare
ønsker å motta passivt påfyll av fakta og
fiksjon på biblioteket, de vil være med å
skape. De vil være sin egen produsent, og
det er det ikke alltid biblioteket kan tilby.
Kjerneoppgave
Biblioteket må derfor endre seg i takt
med samfunnsutviklingen. Formidling
og arrangement har bibliotek alltid hatt,
men med endringen i bibliotekloven har

Jeg er ikke redd for bibliotekets eksistens
i fremtiden. Bibliotekets kjerneoppgave som
formidler av kunnskap, kultur og opplevelse til
folket forandrer seg ikke selv om samfunnet
endrer seg.

”

folkebibliotekene fått et klarere mandat.
Aktiv formidling, møteplass og arena for
offentlig samtale og debatt er stikkord for
andre måter å lokke brukerne til biblioteket.
Jeg er ikke redd for bibliotekets eksistens i fremtiden. Bibliotekets kjerneoppgave som formidler av kunnskap, kultur
og opplevelse til folket forandrer seg ikke
selv om samfunnet endrer seg.
Men jeg frykter at færre ser hvilken kompetanse bibliotekarer tilfører bibliotekene
når bibliotekets rolle endres. I dag er ca
45 % av alle ansatte i fag- og folkebibliotekene utdannete bibliotekarer. BF har ikke
som mål at alle bibliotekjobber skal være
forbeholdt bibliotekarer. Men en tendens
til at de fleste andre yrkesgrupper er bedre
egnet til å jobbe i fremtidens bibliotek er
jeg kritisk til.
Kompetanse
For det å være bibliotekar er ikke et
utdøende yrke, verken som følge av den
tekniske utviklingen eller som følge av
endring i bibliotekets tjenester. Ansatte i
fremtidens bibliotek må fortsatt ha bibliotekarkompetanse, selv om arrangement,
debatter, kunstig intelligens og roboter vil
påvirke arbeidsoppgavene våre.
Jeg vet at dagens bibliotekarer er omstillingsdyktige. Nye trender prøves ut.
Ikke minst blir ny teknologi ofte prøvd ut
av nysgjerrige bibliotekarer på biblioteket
for at alle skal ha tilgang det nye, uansett
om en er fattig eller rik. Samtidig vet bibliotekaren at teknologien ikke er målet,
men bare et verktøy for å nå målet: Lokke
folket til biblioteket – til kunnskapssenteret
som er en viktig del av grunnmuren i vårt
demokrati.

Margunn Haugland
Forbundsleder
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• Vibeke Oseth Gustavsen gir oss et sjeldent
innblikk i japanske fagbibliotek.
• Hun deltok i fjor høst på Japanese Art
Librarian (JAL) Project 2015.
• Både avansert 3D-teknologi og manglende
kassering gjorde inntrykk.

En bibliotekstudents førsteinntrykk

Utfordringer i japanske
spesialbibliotek
Bibliotekstudenten Vibeke Oseth Gustavsen har møtt japanske kunstbibliotekarer.
Med mastergrad i japansk var hun godt skodd til å suge kunnskap. Men hun følte
seg også avslørt som en rykende fersk, idealistisk og engasjert bibliotekstudent.
Her forteller hun hvorfor.
Tekst & foto:
Vibeke Oseth Gustavsen
Bibliotekstudent ved HiOA

I mai i år ble jeg gjort oppmerksom på
et to-ukers kurs/seminar i Japan, kalt Japanese Art Librarian (JAL) Project 2015,
via min nåværende deltidsjobb som
studentbetjent for HumSam-biblioteket
i Georg Sverdrups hus på Blindern. Jeg
er for tida bachelorstudent på andre året
i bibliotek- og informasjonsvitenskap og
har fra før en mastergrad i japansk, så
denne muligheten kunne jeg ikke la gå
fra meg uten kamp.
JAL Project inviterer, gir opplæring
til, og utveksler med, bibliotekarer,
kuratorer, arkivarer og japanologer
utenfor Japan som har japansk kunst i
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sitt fagområde. I år var det andre gang
kurset ble arrangert og det var første
gang at kursdeltagerne ikke kom fra
Japan. Arrangøren var nasjonalmuseet
for samtidskunst i Tokyo (The National
Museum of Modern Art, Tokyo). I løpet
av de to ukene kurset varte i november
dro vi på studieturer til museums- og
kunstbibliotek og forskningsinstitusjoner
i Tokyo, Nara, Kyoto og Fukuoka. De
arbeider alle med materiale relatert til
japansk kunst, og vi var blant annet med
på omvisninger og presentasjoner som
deres direktører, forskere og bibliotekarer stod for.
Knytte kontakter
Vi var totalt ni deltagere fra USA,
Korea, England, Irland, Tsjekkia og
Tyskland i tillegg til meg fra Norge. Jeg

var den minst erfarne av oss, i og med
at jeg fremdeles er temmelig fersk i
bibliotekverden. JAL var derfor en utfordring for meg. Alt foregikk på japansk
med sjargong fra arkiv-, bibliotek- og
museumssektoren. Men det var også
en unik mulighet for meg til å bli kjent
med det japanske og internasjonale bibliotekmiljøet, både generelt og innenfor
det særskilt kunstfaglige. Jeg sugde til
meg så mye jeg kunne av alt vi lærte.
Samtidig var kurset en anledning til å
knytte internasjonale kontakter og bygge
nettverk og å dra nytte av hverandres
kunnskap og erfaringer.
Mot slutten av kurset ble det holdt
en åpen workshop hvor vi som hadde
deltatt, skulle holde presentasjoner på
japansk. Først holdt vi hver vår 15-minutters Power Point-presentasjon om

Vibeke Oseth Gustavsen har mastergrad i japansk og er nå i ferd med å gjennomføre bibliotekarutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I fjor høst
var hun på Japanese Art Librarian (JAL) Project 2015, et to-ukers seminar med besøk til Tokyo, Nara, Kyoto og Fukuoka.

oss selv, vår studie-/jobbstatus og om
biblioteksituasjonen i våre hjemland/ved
vår hjeminstitusjon. Denne presentasjonen ble forberedt i forkant av kurset. Vi
holdt også en gruppepresentasjon som
vi forberedte i løpet av kurset. Arrangørene av JAL Project ønsket å lære mer
om hvordan japanske bibliotek best kan
drive informasjons- og kunnskapsformidling om japansk kunst. De ønsket derfor
deltagernes perspektiv og erfaringer fra
hjemlandet/hjeminstitusjonen.
Generalister på årsvikariat
I løpet av kurset ble jeg bedre kjent
med de japanske spesialbibliotekenes
utfordringer innenfor blant annet Open
Access, copyright og mer brukervennlige søkesystemer. Dette er åpenbare og
universelle utfordringer for biblioteksek-

toren, men jeg fant også ut at å vurdere
Japans biblioteksituasjon byr på flere
utfordringer enn disse.
For det første arbeider japanske
bibliotekarer i et profesjonelt regime
særegent for Japan. Det vil si at de
ofte har et årsvikariat som noen ganger
fornyes. Kunstbibliotekene er avhengig
av frivillige som kan hjelpe til med den
daglige driften. Japanske bibliotekarer
jobber altså med den systematiske for-

”

ventningen at de skal forbli generalister
gjennom hyppig jobbrotasjon. Dermed
får de langt færre muligheter til å utvide
ferdigheter som spesialister innenfor
ulike felt og fagreferenter finnes knapt i
spesial-/fag-/forskningsbibliotek i Japan.
Romaji og kanji
For det andre byr japansk språk på
vanskeligheter for utenlandske brukere,
gjerne forskere og studenter, fordi man 

Japanske bibliotekarer jobber med den
systematiske forventningen at de skal forbli
generalister gjennom hyppig jobbrotasjon.

”
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 ofte ikke kan anvende det latinske alfa-

betet for å skrive japansk (på japansk
kalles dette romaji) når man søker i
databasene. Det vil si, man kan som
oftest søke i romaji, men antallet verk
man får opp i trefflista er veldig begrenset. Derfor foretrekkes i stor grad søk
med kanji (meningsbærende japanske
tegn, samt et av de tre japanske skriftspråkene). En måte å finne informasjon
om japanske navn, ulike stavemåter og
skrivemåter, psevdonym til kunstnere
og så videre, kan være å søke i VIAF
(Virtual International Authority File) via
Japans nasjonalbibliotek, the National
Diet Library (NDL).
En annen måte er å søke i databasen
JapanKnowledge for hjelp til eldre leseog skrivemåter av gamle kanji. Selv om
VIAF og JapanKnowledge er nyttige
hjelpemidler, er det en forholdsvis tungvint og lite brukervennlig prosess når
brukeren kun ønsker å gjøre et enkelt
søk i en database. De japanske kunstbibliotekene vi besøkte og representanter
fra bibliotekene som kom på seminarets
workshop var klar over disse utfordringene og pekte samtidig på et problem
den andre veien, nemlig vanskeligheten
av å søke opp japanskspråklige verk
i utenlandske databaser der japanske
tegn ofte ikke kan vises.

Mangelfull samlingsutvikling
For det tredje, fikk jeg et generelt
inntrykk av at bibliotekene vi besøkte,
hadde en tendens til å arkivere og bevare heller enn å kassere. Om dette kun

”

Tsubouchi Memorial Theatre Museum
mener at spredningen av 3D-utskriftsteknologi
vil gjøre at bruken av 3D-data også vil øke og
at digitale arkiver etter hvert vil bli en standard
i kunstbibliotekene.

”

gjelder for kunstbibliotekene, som jo har
et spesielt ansvar for kunstpreservering
og -konservering, eller om det er typisk
for japanske bibliotek i sin alminnelighet,
vet jeg ikke. Det var uansett interessant
å observere alle permene, mappene og
kassene som inneholdt diverse utstyr
fra kunstnere og tidligere utstillinger:
personlige eiendeler som fotografier,
dagboknotater, postkort og lignende,
effekter fra tidligere utstillinger som
plakater, annonsemateriell, bokmerker,
brosjyrer og avisutklipp av anmeldelser
og intervjuer. Til og med hele aviser i
fysisk format ble arkivert i stabler, på
enkelte bibliotek hadde de aviser tilbake
til midten av 1800-tallet. Fysisk lagringsplass i arkivene var et åpenbart problem.
Mye av materialet visste ikke bibliotekene hvor de skulle gjøre av, og en
utfordring flere institusjoner hadde
var hvorvidt en kunstners personlige
eiendeler og småeffekter fra tidligere
utstillinger tilhørte et bibliotek eller et
museum, og eventuelt hva som burde

Tsubouchi Memorial Theatre Museums nye 3D-database gjør det mulig å se 109 unike teatermasker
fra Japan, Korea, Kina, Tibet og Indonesia gjennom en nettleser. En 3D-transformasjonsteknikk
kjent som fotografisk kartlegging gjør det mulig å ikke bare gjengi 3D-dataene til en gjenstand,
men også å gjenskape gjenstandens teksturer og farger med et høyt nivå av detaljer. På bildet
kommer virkningen på ansiktsuttrykket av å se den samme japanske noh-masken fra tre vinkler
tydelig fram. (Foto: Wmpearl-CC)
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kasseres. Flere steder manglet arkivarer
og de fortalte at selv om de ønsket å
få digitalisert alt materialet i arkivene,
stoppet økonomien dem.
Økende bruk av 3D-data
Selv om vi underveis i seminaret
fokuserte på problemområdene og
utfordringene til de ulike institusjonene,
var det så klart også mye positiv utvikling og nytenkning. Flere institusjoner
brukte mye ressurser på ny teknologi
og hvordan de kunne utvikle og utnytte
teknologien til fordel for både ansatte
og brukere.
Tsubouchi Memorial Theatre Museum
som er tilknyttet Waseda University i
Tokyo, var en av institusjonene vi besøkte. De hadde en imponerende nyhet
å vise oss. Museets nye 3D-database
gjør det mulig å se 109 unike teatermasker fra Japan, Korea, Kina, Tibet og
Indonesia gjennom en nettleser og de
jobber også for å forbedre og videreutvikle databasen til smarttelefoner og
nettbrett. En 3D-transformasjonsteknikk
kjent som fotografisk kartlegging gjør
det mulig å ikke bare gjengi 3D-dataene
til en gjenstand, men også å gjenskape
gjenstandens teksturer og farger med et
høyt nivå av detaljer. Museet mener at
spredningen av 3D-utskriftsteknologi vil
gjøre at bruken av 3D-data også vil øke
og at digitale arkiver etter hvert vil bli en
standard i kunstbibliotekene.
Helt siden det ødeleggende jordskjelvet og tsunamien traff Tohoku-regionen i
mars 2011 har digitale arkiver blitt veldig
viktige i Japan på grunn av evnen de har
til å bevare dyrebare materialer og til å
gi folk fra hele verden mulighet til å se
japanske kunstverk og kulturminner.
Fri kopiering og scanning
Vi besøkte også International Research Institute for Japanese Studies, et 

FAGBIBLIOTEK

Biblioteket ved International Research Institute for Japanese Studies tilbyr brukerne å kopiere og scanne fritt, noe som er sjelden i Japan. Biblioteket
har også en betydelig samling av audiovisuelt materiale med et høyteknologisk mediarom som var åpent tilgjengelig for brukerne.
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 forskningssenter som ligger et godt

stykke utenfor sentrum av Kyoto. Plasseringen gjør at de sliter med å få folk til
å besøke biblioteket der til tross for de
ypperlige ressursene de har tilgjengelig
på forskning om japansk kultur på flere
språk. Selv om instituttet i hovedsak
retter seg mot forskere, kan besøkende
gjester bruke biblioteket i den hensikt
å gjennomføre undersøkelser eller
forskning.
Biblioteket tilbød en sjelden bru-

kerservice: fri kopiering og scanning.
I Japan må vanligvis dette gjøres av
bibliotekpersonalet, en tjeneste som
har strenge begrensninger på mengde.
Biblioteket hadde også en betydelig
samling av audiovisuelt materiale med
et høyteknologisk mediarom som var
åpent tilgjengelig for brukerne.
Språklige utfordringer
For meg er det viktig å få fram at
selv om vi som deltok, hadde en viss

japanskspråklig kompetanse, anså vi
det som problematisk av arrangørene
å avholde et seminar hvor all kommunikasjon måtte foregå på japansk
og der formålet til institusjonene var å
få hjelp til å forbedre og effektivisere
formidlingen av japansk kunst-relatert
materiale. For oss deltagere var dette
et tydelig forbedringspotensial: om
man ønsker internasjonale perspektiv
fra internasjonale deltagere, er det en
fordel å avholde seminaret på et språk
deltagerne er mer fortrolig med enn
japansk. Vi følte oss ikke språkkompetente nok til å kunne kommentere slik vi
ville eller til å holde presentasjoner som
formidlet inntrykk, tanker og argumenter
presist nok.
Får folk til å holde seg våkne
Det var en bratt læringskurve for meg
med intense og hektiske dager i de to
ukene seminaret varte. Jeg sitter igjen
med mange nye erfaringer og ny kjennskap til kunst- og museumsbibliotek. På
workshopen snakket jeg om viktigheten
av åpen tilgang til ressurser og databaser, viktigheten av brukerorienterte
tjenester og at biblioteket når fram til
brukerne i nye formidlingskanaler som
sosiale medier. Jeg snakket om hvordan
de stadige endringene i biblioteksektoren som følge av ny teknologi gjør at
bibliotekstudiet og ikke minst bibliotekaryrket, er i stadig endring og at det
derfor er så viktig med internasjonale,
tverrfaglige kunnskapsutvekslingsseminarer som JAL Project.
Etter presentasjonen innså jeg at
ordene mine avslørte meg som den
rykende ferske, smått idealistiske og
veldig engasjerte bibliotekstudenten
fra Norge som jeg jo faktisk er, og jeg
følte at jeg måtte ytre mine beklagelser
til en eldre mann som kom bort til meg
for å utveksle visittkort, en vanlig (og
veldig nyttig) forretningsgest i Japan.
Dette var svaret han gav meg, ikke
uten snev av humor: ”Dette har vært
en lang dag, men jeg ble veldig rørt av
presentasjonen din. Den gav meg håp.
Du må fortsette å være idealistisk, du
må fortsette å være engasjert. Det får
folk til å holde seg våkne og så hører
de bedre etter. Jeg vet hva jeg snakker
om, jeg holdt på å sovne flere ganger,
men gjorde det ikke.”

National Art Center i Tokyo var ett av stedene artikkelforfatteren besøkte. Arkitekturen imponerer.
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Fremtidsrettet
og trygt
Bibliofil, med aner tilbake til 1980-tallet, har
en lang og spennende historie. Fokus har har
hele tiden vært på stabil drift og fornyelse.
Bibliofil har alltid vært ledende i utviklingen av
nye løsninger for bibliotekene i Norge. Dette
har vi fått til bl.a. fordi vi har kreative kunder
som utfordrer oss, kunder som stadig er på jakt
etter løsninger som kan forenkle arbeidshverdagen, løsninger som kan gi bedre service til
lånerne samt spare tid og ressurser.
Dette har resultert i velutviklede løsninger for
det enkelte bibliotek og for samarbeid bibliotekene i mellom. Det har gitt stadig bedre nettjenester og apper for mobile enheter.
Vi fortsetter videreutviklingen av Bibliofil med
nye funksjoner og med ytterligere fokus på sikkerhet og stabil drift. 2016 vil by på spennende
nyheter i Bibliofil.

Bibliotek-Systemer As | Postboks 2093 | 3255 Larvik
Tlf: 33 11 68 00 | firmapost@bibsyst.no | www.bibsyst.no
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MASTER I BIBLIOTEKFAG

”Alle skolene i undersøkelsen har utdannet skolebibliotekar,
så forskjellen i satsing går på bruk av tid til lesing på skolen,
lærernes interesse for elevenes lesing og om elevene opplevde at de fikk litteraturveiledning. Jeg mener dette viser
at det er viktig med en felles holdning på skolen og at det
ikke holder å la satsingen være opp til hver enkelt lærer.”
Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap Karin Bjerkås

”Jeg leser bare hvis jeg må”
God litteraturveiledning kan avgjøre hvilke lesevaner og holdninger til lesning elevene utvikler i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen. Dette er en av konklusjonene i masteroppgaven til skolebibliotekar Karin Bjerkås.

– Hovedfunnet i oppgaven er at holdningene ikke forandrer seg så mye fra 7.
til 10. trinn, men at elevene leser mye
mindre på ungdomsskolen. Mens det er 40
prosent av elevene på ungdomsskolen og
50 prosent av elevene på barneskolen som
uttrykker positive holdninger til lesning,
er det bare 30 prosent av ungdomsskoleelevene som leser ofte, mot 75 prosent
på barneskolen. Et annet og overraskende
funn er at det var liten forskjell mellom guttenes og jentenes lesevaner, sier Bjerkås.
– Leseferdigheter er et hett skolepolitisk stridstema. Samtidig sultefores
skolebibliotekene, og skolebibliotekprosjektet oppnådde ikke de målsetningene som man ønsket seg. Var
dette en medvirkende årsak til at du
valgte å skrive om dette temaet?
– Ja, jeg tror at kunnskap er viktig, og
dette er også en grunn til at jeg har valgt
å skrive om dette temaet. Men hovedgrun-
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nen er misforholdet mellom det jeg ser på
min arbeidsplass på Eiksmarka barneskole,
nemlig at mange leser og er ivrige, og det
som står i avisene om ungdom som leser
for dårlig. Det fikk meg til å lure på hva
som skjer på veien, og ga meg lyst til å
sette i gang med dette masterprosjektet.
– Hvor stor rolle spiller skolenes
satsing?
– Jeg hadde ventet å finne systematiske
forskjeller mellom barne- og ungdomstrinnet, men det jeg fant var store forskjeller
mellom de enkelte skolene på hvert trinn.
Av de seks skolene jeg sammenlignet i
oppgaven, var det en ungdomsskole og
en barneskole der lesesatsingen åpenbart
var satt i system, og her fant jeg både mer
positive holdninger til lesing og flere elever
som leste ofte enn på de øvrige skolene.
Skolenes vilje til å satse har altså stor be-

FAKTA

Tekst:
Embret Rognerød

tydning. Alle skolene i undersøkelsen har
utdannet skolebibliotekar, så forskjellen
i satsing går på bruk av tid til lesing på
skolen, lærernes interesse for elevenes
lesing og om elevene opplevde at de fikk
litteraturveiledning. Jeg mener dette viser
at det er viktig med en felles holdning på
skolen og at det ikke holder å la satsingen
være opp til hver enkelt lærer.
– Du nevnte under presentasjonen
at mediebruken blant ungdomsskoleelever har økt fra ti minutter til tre og
en halv time om dagen. Men vi leser
også mye på skjerm. I hvilken grad
har undersøkelsen tatt høyde for en
slik forskyvning mot mer ”uformell”
lesing?
– Jeg har ikke tatt med det i undersøkelsen. Jeg vet også at mange leser mye,
kanskje uten å være klar over det selv.

• Karin Bjerkås presenterte masteroppgaven ved masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap (HiOA) 9. desember i fjor.
• Bjerkås har jobbet som skolebibliotekar på forskjellige skoler i Bærum siden 1981.
• Oppgaven heter ”Jeg leser bare hvis jeg må. En statistisk og komparativ analyse
av lesevaner og holdning til lesing på 7. og 10. trinn”.

MASTER I BIBLIOTEKFAG

Skolebibliotekar Karin Bjerkås har tatt mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Privat)

Jeg så nylig at bare underteksten på film
kan tilsvare lesing av 18 romaner i året.
Men jeg fant ikke noen måte å operasjonalisere dette på, og jeg tror ikke elevene
er i stand til å oppgi hvor mye de leser på
denne måten. Det virker egentlig ikke som
det leses så mye mindre enn før. De som
liker å lese, velger å lese. De som ikke
gjør det bruker også noe av tiden sin på
aktiviteter som involverer lesing, men de
får jo ikke med seg opplevelsen som god
litteratur kan gi.
– Du sier at vi vet lite om lesevaner
i barneskolen. Hva slags kartlegging
gjør skolen og myndighetene på dette
området?
– Det jeg kjenner til er PIRLS-undersøkelsen, som tester leseferdighet hvert
femte år på nasjonalt nivå. Der har de
også en del spørsmål om lesevaner. På
ungdomsskolen finnes det, i tillegg til PISAundersøkelsen som de fleste kjenner, noen
intervju-undersøkelser som går mer i dybden, men jeg har ikke sett tilsvarende på
barneskolen. Nasjonale prøver og annen
testing av leseferdighet kobles vanligvis
ikke opp mot fritidslesing.

– Du har foretatt undersøkelsen
ved å undersøke skoler i Bærum,
der foreldrene gjennomgående kan
antas å ha nokså høy utdanning og
inntekt. Er det slik at det er behov for
en undersøkelse også i et helt annet
sosioøkonomisk sjikt for å danne et
mer utfyllende bilde?
– Det er helt opplagt at det er viktig
å gjøre det siden Bærum er langt fra å
være en gjennomsnittskommune. Likevel
mener jeg at mine konklusjoner bør kunne
ha overføringsverdi til andre miljøer. Selv
er jeg mest nysgjerrig på de små kjønnsforskjellene jeg fant. Kanskje det vil være
annerledes i en annen type kommune. Det
er klart at elevenes bakgrunn betyr aller
mest for utviklingen av lesevaner og -holdninger, men bakgrunnen kan ikke påvirkes
gjennom politiske beslutninger. Hvordan
skolen innretter seg, det kan man øve en
innflytelse på. Derfor konsentrerte jeg meg
om det som kan endres. Skolens holdning
til lesing er svært viktig – at man får et
miljø som tilsier at her leser vi. Skoler uten
bibliotekarer kan også gjøre veldig mye.
– Det går fram av mastergraden din

at mye står og faller på bokvalget.
Over halvparten av elevene synes det
er vanskelig å finne bøker. Hvilken
rolle kan skolebibliotekarene spille
her?
– Vi kjenner bøkene og har mye å bidra
med. Det viktigste en bibliotekar i skolen
kan gjøre er å gi riktig bok til riktig elev
på riktig tidspunkt. Og vi skal ikke bare gi
elevene det de tror de vil ha, for de har
ikke alltid så klare tanker om det. Jeg tror
på samarbeidet mellom bibliotekar som
kjenner bøkene og lærere som kjenner
elevene. Det er en utbredt oppfatning av
at det ikke er så nøye hva de leser, bare
de leser. Men for å bli motivert til lesning,
må ungdom oppleve at bøkene har noe
å gi dem.
– Er det sånn at mange følger
strømmen, men at de ikke egentlig
interesserer seg for det samme som
alle andre?
– Helt klart. Jeg har gode erfaringer
med å gi unge bøker de kanskje ikke ville
ha likt på forhånd. De tror de vil ha noe,
og så viser det seg at de kan få bedre
opplevelser gjennom helt andre ting.
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INTEGRERING I ARBEIDSLIVET

Dette er rådene YS og Virke gir
innvandringsminister Sylvi Listhaug
- Kartlegg flyktningenes kompetanse tidlig. Gi mer midler og ansvar til Nav. Og legg til
rette for språkopplæring på arbeidsplassen. Slik får vi flyktningene raskt i jobb, mener
YS og Arbeidsgiverforeningen Virke.
Tekst & foto:
Liv Hilde Hansen

Fredag 29. januar var YS-leder Jorunn
Berland og Virkes administrerende direktør, Vibeke Hammer Madsen invitert
til innvandrings- og integreringsminister
Sylvi Listhaug. Det var også LO, NHO og
de andre partene i arbeidslivet.
Hensikten med møtet var å diskutere
hvordan næringslivet og partene i arbeidslivet kan bidra for å få nyankomne
flyktninger i arbeid, for i løpet av våren
skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om integreringspolitikken.
- Det er helt sentralt at flyktninger som
skal bo i Norge kommer ut i arbeid eller
utdanning så raskt som mulig. Dette er
en problemstilling regjeringen vil ha stort
trykk på i tiden fremover. Vi må bygge
videre på igangsatte tiltak, men vi må også
tenke nytt, uttaler Listhaug i invitasjonen
til møtet.
YS og Virke gir følgende konkrete råd
til statsråd Listhaug:
- Få på plass et system for å kartlegge
kompetansen til flyktningene tidlig, det vil
si allerede i asylmottakene.
- Gi Nav hovedansvaret for å integrere
flyktningene så snart de er ute av mottakene.
- Pengene må følge flyktningene. Det
vil si at ressursene må flyttes fra UDI til
Nav og kommunene når søknadene om
oppholdstillatelse er innvilget.
- Øk tilskuddet til språkopplæring på
arbeidsplassen.
- Flyktningene må raskest mulig i arbeid
YS og Virke mener flyktningene raskest
mulig må settes i stand til å konkurrere
på arbeidsmarkedet, på like vilkår som
nordmenn.
- Det fordrer rask og konkret handling,
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- Flyktninger sitter ofte halvannet år i mottak, uten å ha noe å gjøre. Den tiden mener vi må brukes
til å kartlegge, slik at vi kan sette inn de rette tiltakene, sier Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen (til venstre) og YS-leder Jorunn Berland.

og en tydelig politisk vilje. Som parter i
arbeidslivet skal YS og Virke bidra med
vårt, men ballen ligger nå hos regjeringen,
poengterer Berland og Hammer Madsen.
- Alle er enige om at det å komme i
jobb er nøkkelen for vellykket integrering.
Samtidig stiger arbeidsledigheten flere
steder i landet. Statistikken viser dessverre også at under halvparten av de som
har samme etniske bakgrunn som dagens
flyktninger, og som har lang botid i Norge,
har kommet i arbeid, påpeker Berland og
Hammer Madsen.
YS og Virke forventer handling
- Når vi er så konkrete i kravene våre,
forventer vi også en rask og konsis tilbakemelding fra statsråden, sier Berland og
Hammer Madsen.
- Vi vet at dette vil virke. Selv om det
er første gang vi ser den mengden flyktninger som nå kommer, er dette er noe vi

har gjort mange ganger før. Det vi ønsker
å vise er at trepartssamarbeidet fungerer,
og at vi klarer å trekke med oss mange
virksomheter som vil være med på dugnaden, forklarer Hammer Madsen.
- Vi er litt utålmodige av natur. Integreringsmeldingen kommer i løpet av våren,
men mye av dette er så konkret at en ikke
behøver vente helt til da før man iverksetter, sier Berland.

Årsmøter i BF

vi

I februar og mars arrangerer BFs fylkeslag sine årsmøter.

bibliotek

Brukerne av
Mikromarc
bygger sin egen
hverdag!
I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil mange fylkeslag også ha
et tema, med innleder og diskusjon. Følg med på BFs nettsider (bibforb.no) for informasjon om tid og sted for årsmøte
i ditt fylke.

K

Meld inn ny lønn!
Har du fått endret lønna di i det siste?
Har du fått ny lønn etter lokale forhandlinger? Eller har du kanskje også skiftet
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?
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 ”Yrkesaktiv” 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 hjelpen!

Selvbetjent
utlån

Inn

FjernSkranke
lån

Reserverin
Utlånsbetingelser

Sentraldrift

22 08 34 00 - www.bibits.no
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LOKALHISTORIEWIKI.NO

”Mange nettsteder er opphengt i hva som er populært. Vi går motsatt
vei, og tar nå bort ”mest lest” på forsiden vår blant annet fordi dette
kan ha en selvforsterkende effekt. Vi kan like gjerne løfte frem de gode
artiklene som er minst lest.”

Bibliotekarhungrig
lokalhistorieleksikon
Lokalhistoriewiki trenger bibliotekarer til å skrive artikler og styrke kategorier og bibliografier, og lokker med et godt arbeidsklima og et solid supplement til bibliotekets egne bibliografier og lokalsamlinger.
Tekst: Embret Rognerød

De mange bygdebøkene og lokalhistoriene som hvert år blir
utgitt over hele landet vårt har i mange år fått behørig plass
i bok- og bibliotek-hyllene. Nå får mange av dem også plass
på lokalhistoriewiki.no.
”Bibliotekaren” møter bibliotekar Siri R. Iversen og informasjonsrådgiver Marianne Wiig i lokalene til Lokalhistorisk institutt, som befinner seg vegg i vegg med Nasjonalbiblioteket.
Begge er utdannet bibliotekarer og jobber ved instituttet, og
her utvikler de også lokalhistoriewiki til daglig. Iversen arbeider
med bibliografiene og kildestoffet, mens Wiig er prosjektleder
for wikien og har som sin viktigste oppgave å legge til rette for
brukerne, administratorene og samarbeidspartnerne.
– Det kommer ut ekstremt mye. Oppgaven min er å følge opp
det som blir gitt ut av bygdebøker og lokalhistorie, sier Iversen,
som også peker på at det er stor forskjell på hvordan lokalhistorie blir katalogisert, noe som kompliserer organiseringen.
– Det er en del av oppdraget vårt å fungere som et dokumentasjonssentrum. Men vi er helt avhengige av at folk bidrar
selv, sier Wiig.
I 2007 utkom den siste trykte utgaven av bibliografien over
bygdebøker fra Lokalhistorisk institutt. Instituttet hadde på
dette tidspunktet allerede satset på lokalhistorie.no i noen år,
Bibliotekar Siri R. Iversen følger med på det som utgis av bygdebøker og
lokalhistorie. (Foto: Erling Bergan)
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men i 2008 valgte man i tillegg å opprette Lokalhistoriewiki,
som oppsto i samarbeid med noen av administratorene på
Wikipedia.
– Det var flere grunner til at vi gikk inn for denne løsningen.
Lokalhistorie.no var tenkt som et samarbeidsnettsted, men
tiden var ikke moden. Det ble en én til mange-løsning, sier Wiig.

LOKALHISTORIEWIKI.NO

Lokal digital dugnad
På mange måter var valget av en lignende leksikonmodell
som Wikipedia naturlig. Lokalhistorie karakteriseres gjerne av
samarbeidet mellom amatører og profesjonelle. Og som med alt
annet dugnadsarbeid er enkelte mer aktive enn andre: Skedsmo
kommune har en ansatt i 20 prosent stilling, som jobber med
utfylling av bygdeboka, noe som har gitt utslag i en fyldig og
innholdsrik wiki-seksjon. Det er også enkelte norske bibliotek som
har koblet seg opp til lokalhistoriewiki på sine egne hjemmesider.
Til en viss grad er det naturlig at engasjementet varierer, mener
prosjektlederen.
– Dette er et prosjekt som har vokst organisk. Vi har prioritert
å arbeide inne på wikien, og har ikke drevet så mye markedsføring, sier Wiig.
I forbindelse med Norsk Bibliotekforenings 100-årsjubileum
lanserte NBF Bibliotekhistorie.no. Denne siden var et forsøk
på å samle alt tilgjengelig materiale av bibliotekhistorisk verdi
i Norge på et åpent nettsted. Aktiviteten har ikke vært så høy
som initiativtakerne ønsket seg. Prosjektet er derfor avsluttet,
men innholdet blir overført til lokalhistoriewiki. Iversen og Wiig
oppfordrer gjerne bibliotekarer som sitter på kildemateriale til sitt
eget biblioteks historie til å bidra.
– Tanken med Bibliotekhistorie.no-prosjektet var at hvert
bibliotek kan bygge ut hver sin artikkel. Men vi har flere bibliotekartikler på Lokalhistoriewiki og mange aktive brukere som er
bibliotekarer, sier Wiig.
– Et fredelig arbeidsklima
Lokalhistoriewiki har opprettet flere hjelpesider, som skal gjøre
jobben enklere for dem som ønsker å bidra. En av dem heter
”Hjelp, hvordan skrive bibliotekartikler?”. Lokalhistoriewiki er en
fag- og forskningswiki, og i tråd med prinsippene for kildekritikk
og etterprøvbarhet, må brukerne også registrere seg med fullt
navn. Ellers legger de som jobber med Lokalhistoriewiki vekt på
å ha en viss takhøyde.
– Det er en del brukere som jobber både på Wikipedia og
hos oss. Vi ønsker ikke å ha for mange regler som brukerne må
følge, men er åpne for mange måter å jobbe på, blant annet stiller
vi ikke like strenge krav til leksikalitet som Wikipedia, sier Wiig.
Et av fortrinnene er angivelig et roligere arbeidsklima enn på
Wikipedia – noe bibliotekar og bidragsyter på begge de to nettleksikonene Morten Olsen Haugen var inne på i forrige utgave
av ”Bibliotekaren”.
– Hos oss hender det at stedsnavn kan sette sinnene i kok,
sier Wiig og ler.
– Vi har vært bevisste på dette med arbeidsklimaet fra begynnelsen av. Det at wikien drives av en offentlig institusjon gir
oss også mulighet til å skjære gjennom og for eksempel si at vi
bruker offisielle navneformer i artiklenes titler.
Solid kildearbeid
Administratorene på nettleksikonet går gjennom nye oppdateringer fortløpende og veileder blant annet i kildebruk.
– Kilder er grunnleggende i historiefaget, og hos oss kan folk
skrive artikler basert på for eksempel kirkebøker, folketellinger
og minnemateriale.
Her har Lokalhistoriewiki et fortrinn, mener de to bibliotekarene, ved at brukerne kan skape ny kunnskap på grunnlag av
primærkilder.

Det var flere grunner til at det i 2008 ble valgt en wiki-løsning til å
avløse den trykte utgaven av bibliografi over bygdebøker, forteller informasjonsrådgiver Marianne Wiig. (Foto: Odd Letnes/CC)

– Hos oss er det en tre måneders baby som har en egen
artikkel, sier Siri Iversen.
For bibliotekene kan Lokalhistoriewiki både være et sted å
hente og bidra med informasjon. Wikien har blant annet bibliografier for alle kommuner og en del temaer. Også når det
gjelder kategorier, vil bibliotekarenes kompetanse være nyttig
for Lokalhistoriewiki.
Flere kvinner!
Å skrive lokalhistorie er tradisjonelt en mannsdominert virksomhet. Det samme gjelder skriving av leksikonartikler. Dette merkes
også på Lokalhistoriewiki, der rundt en av fem bidragsytere er
kvinner.
– Kvinner er gjennomgående mer aktive på sosiale og visuelle
nettsider. Men vi vil veldig gjerne ha flere kvinner som bidragsytere hos oss, sier Wiig.
At færre kvinner bidrar kan gi seg utslag både i valg av temaer og vinklinger. Vi kan for eksempel tenkes å få mer utførlige
skildringer av de politiske begivenhetene enn av hverdagslivet
under krigen, påpeker Marianne Wiig. I dag er dessuten kun 10
prosent av biografiene om kvinner.
– Mange nettsteder er opphengt i hva som er populært.
Vi går motsatt vei, og tar nå bort ”mest lest” på forsiden vår
blant annet fordi dette kan ha en selvforsterkende effekt. Vi
kan like gjerne løfte frem de gode artiklene som er minst
lest, sier Wiig.
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ETNISITET I ARBEIDSLIVET

LDO

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe
diskriminering uavhengig av blant annet
kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. LDO er til for de som
blir diskriminert, for de som trenger råd og veiledning, og for
arbeidsgivere, tjenesteytere, tillitsvalgte og andre, som jobber
for likestilling og mangfold og mot diskriminering.

Trakassert på grunn av etnisitet?

Foto: Colourbox

SPØRSMÅL:
Jeg er i en veldig vanskelig situasjon på
arbeidsplassen, og ønsker veiledning fra
dere. Noen kolleger lager problemer og
er fiendtlige mot meg og andre kolleger
med minoritetsbakgrunn på arbeidsplassen. Det har sammenheng med vår etniske bakgrunn. De hindrer oss å utføre
arbeidsoppgavene. Vi har også blitt kalt

«jævla pakkis», og de snakker nedlatende
om kulturen vår. Vi vurderer å varsle om
dette til ledelsen. Bør vi gjøre det?
SVAR:
Basert på dine opplysninger, har dere
blitt utsatt for ulovlig trakassering etter
diskrimineringsloven om etnisitet, § 9.
Trakassering er handlinger, unnlatelser

eller ytringer som virker krenkende,
skremmende, fiendtlige, nedverdigende
eller ydmykende.
Etter lovens § 22 har arbeidsgiveren
deres også en plikt til å forebygge og
forhindre at trakassering skjer på arbeidsplassen. Det innebærer for det første at
arbeidsgiver må ha rutiner for å behandle
slike saker. Når ansatte melder fra om trakassering, har også arbeidsgiver en plikt
til å forsøke å hindre trakasseringen. Det
betyr at arbeidsgiver må ta et varsel om
trakassering seriøst og gjøre noe med et
slikt varsel. Det er ikke et vilkår at trakassering faktisk har skjedd. En påstand om
trakassering er nok til at arbeidsgivers
plikter kan vurderes.
Ombudet vil anbefale dere å be om
bistand fra tillitsvalgte som kan undersøke
hva slags rutiner som finnes på arbeidsplassen for å varsle om trakassering,
og hvilke rutiner arbeidsgiver har for å
håndtere en slik varsling. Arbeidsgiver må
ta varslingen seriøst og forsøke å finne
løsninger. Når dere varsler om trakasseringen, anbefaler vi at dere forsøker å
beskrive konkrete situasjoner, hvem som
var involvert, og når det skjedde.
Dersom saken ikke løser seg med
arbeidsgiver, kan du kontakte oss igjen.
Ombudet vil kunne vurdere om du/dere
har blitt trakassert hvis du/dere ønsker en
klagebehandling av saken.
Med vennlig hilsen
Sunniva Ørstavik
Likestillings- og
diskrimineringsombud
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SORTERINGSANLEGG

• Modulbasert – enkel å bygge ut
• Fleksibel
• Flere innkast
• Ubegrenset sorteringsenheter
• Ergonomisk
• Lavt støynivå
• RFID, strekkode eller EM alarm

Våre løsninger tar hensyn til alle bibliotekers behov. Uansett om det er budsjettet eller plassen
som er begrenset, eller om du har behov for kompliserte sorteringssystemer som kan alt, så har vi
en løsning som passer til nettopp ditt behov.
Automatiserte avleverings- og sorteringssystemer gir bibliotekets personal frihet og fleksibilitet til å
tilbringe mer tid sammen med lånerne.
Vi produserer din løsning ut fra dine spesifikasjoner. Og selv om det er mange forhold å ta høyde
for når du skal velge den helt riktige løsningen til ditt bibliotek, sørger vi for å guide deg gjennom
prosessen slik at det blir enkelt og lettvint for deg.

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

BIBLIOTEK I TURBULENTE TIDER

Foto: Tore Sandberg/Drammens Tidende

• For 20 år siden: Nazikonsert og kamp mellom
blitzere og nynazister i Hokksund. Med Svein
Ludvig Larsen i spissen protesterte bygda med
folkebevegelsen ”Øvre Eiker viser ansikt”.
• Oktober 2015: Hakekors malt på rådhuset i
Øvre Eiker. - Kampen er ikke over, sier Larsen.
• Januar 2016: Biblioteksjefen i Øvre Eiker hører
Scott Bonner om bibliotekdrift under opptøyene
etter drapet på Michael Brown i Ferguson.
• Vi har utfordret henne: Noe å lære?

Lærdommer om bibliotekbeslutninger når det koker i lokalsamfunnet

Hvis Hokksund var Ferguson
Jeg er på Granitol bibliotekfestival sammen med 200 andre bibliotekarer. Det er en kort
pause i programmets første dag, men alle har fått beskjed om å være tilbake i god tid, for
NRK skal nemlig streame. ”Stjernebibliotekar til Gjøvik” er annonsert på NRK Østnytt og
forventningene er høye.

Tekst:
Birgithe Schumann-Olsen
Biblioteksjef
Øvre Eiker kommune
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Mange har fått med seg navnet
Scott Bonner nå. Han er biblioteksjef
i Ferguson i Missouri, byen som ble
scenen for store opptøyer og uroligheter høsten 2014. Byen har 21.000
innbyggere, en fjerdedel lever under
fattigdomsgrensen, og mellom 80 og
90 % er afro-amerikanere. I biblioteket
er Bonner eneste ansatt i full stilling, i
tillegg kommer ti deltidsstillinger. Bonner hadde bare jobbet der i noen uker
da opptøyene begynte. Høsten 2014
og utover vinteren holdt han biblioteket
åpent mens alle andre stengte butikkene og kontorene sine, spikret igjen
vinduene og lukket dørene.
Mike Brown var en svart 18-åring.
Han ble skutt og drept av en hvit politimann. Brown var ubevæpnet, og vitner
sa at de hadde sett ham holde hendene
over hodet og si ”don’t shoot”. Andre

vitner sa at politimannen hadde skutt i
selvforsvar. ”Hands Up, Don’t Shoot”
ble et slagord i protestbevegelsene som
bredte seg over hele USA i etterkant
av drapet.
Første etiske dilemma:
Stenge eller holde åpent?
Den første runden med uroligheter
varte i to uker og to dager. Brown
ble drept lørdag kveld, den 9. august.
Dagen etter begynte med fredelige minnemarkeringer, men i løpet av kvelden
gikk de over i protester og opptøyer.
Mandag morgen holdt de fleste butikkene stengt. Også biblioteket valgte å
holde stengt denne dagen. Forvirringen
var stor og mange var redde. Valget sto
mellom å betjene publikum og å sikre
personalet.
Bonner ser ut over forsamlingen og

Det lille stedet Ferguson ble kjent da 18 år gamle Michael Brown ble ble skutt og drept av en politibetjent 9. august 2014. Dette førte til omfattende
protester mot politibrutalitet og rasisme, men også plyndringer. Ferguson er en forstad til St. Louis i den amerikanske delstaten Missouri, og har
21.000 innbyggere. En fjerdedel lever under fattigdomsgrensen, og mellom 80 og 90 % er afro-amerikanere. (Foto: Jamelle Boule)

spør: What would you do?
Og jeg tenker: Jeg ville holdt åpent.
Så klart! Men samtidig kjenner jeg på
usikkerheten, for hvem vet hvordan man
handler når man er redd på ordentlig?
Bonner forsto at han bare hadde ett
valg: Å åpne biblioteket igjen.
Torsdag 14. august stengte skolene
og åpnet ikke før tolv dager senere.
Fredag 15. august ble navnet på politikonstabelen offentliggjort og det ble
innført portforbud mellom midnatt og kl.
05.00. Nasjonalgarden ble sendt til Ferguson for å gjenopprette ro og orden.
Den torsdagen kom kunstlæreren
Carrie Pace inn i biblioteket og sa at
hun hadde noen lærere som gjerne
ville undervise, kunne de få litt plass
i biblioteket? Dermed satte de i gang.
Flere gikk rundt med plakater hvor det
sto at foreldre kunne sende barna sine
på skole i biblioteket, og i løpet av et
par dager kom 200 barn. Skolen kalte
de ”School for Peace”. Media fanget
opp hva som foregikk, og plutselig var
lokalene fulle av journalister som ante
en god sak.

Bonner sier:
- The public doesn’t understand our
mission. When the media came, people
thought we did great stuff, but we did
ordinary library stuff. The public think we
are a building with books, but we are an
institution that support our community …
we are the mean that let individuals make
themselves better, let communities make
themselves better.

Når en krise rammer, da trenger folk
et sted å møtes. Når barna trenger skole
og fellesskap, da stiller biblioteket opp.
Ballen rullet videre. Flere frivillige kom
til og ville hjelpe. Bonner bestemte seg
for heller å angre på å ha sagt ”ja” for
mange ganger, enn ”nei” for mange
ganger - og svarte positivt på alle henvendelser. I løpet av fredagen var 100
lærere og frivillige på plass. Dermed 

”

Når en krise rammer, da trenger folk et sted
å møtes. Når barna trenger skole og fellesskap,
da stiller biblioteket opp. Ballen rullet videre.
Flere frivillige kom til og ville hjelpe. Bonner bestemte seg for heller å angre på å ha sagt ”ja”
for mange ganger, enn ”nei” for mange ganger og svarte positivt på alle henvendelser.

”
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Etter at den hvite politimannen Darren Wilson
skjøt og drepte den svarte ungdommen Michael
Brown, var det ukesvis med en blanding av
fredelige demonstrasjoner og vold og plyndring. De fleste butikker stengte, men det lokale
biblioteket holdt åpent. (Foto: Jamelle Boule)

 ble det satt i gang flere aktiviteter. Det

første var matservering tre ganger om
dagen, fordi mange av barna får hovedmåltidet sitt på skolen. Etter hvert kom
det også i gang flere arrangementer
både for barn og voksne.
Biblioteket er en nøytral arena
Noe av det mest utfordrende skjedde
da noen kunstnere tok kontakt med
biblioteket og ville sette opp en utstilling. Bonner svarte ja, men stilte også
krav om at kunsten måtte appellere til
refleksjon og ikke promotere kun én
side av saken. Da han så tittelen på
utstillingen ble han svett: ”Hands Up,
Don’t Shoot - Artists Respond”.
Den politiske nøytraliteten i biblioteket er svært viktig. Bonner selv sier
at han passet på ikke å uttale seg om

”

politiske spørsmål fordi bibliotekets
nøytralitet er hele grunnlaget for at alle
skal kunne kjenne seg velkomne. Ingen
ansatte fikk lov til å diskutere hendelsene i eller rundt skranken. Tittelen
på kunstutstillingen kunne leses som
støtte til den ene siden i konflikten, og
for første gang måtte han argumentere
sterkt for at han stolte på kunstnerne.
Utstillingen ble en suksess, og også
motstanderne opplevde at bildene
berørte dem.
I kaos oppstår nyskapingen
Etter foredraget får Bonner spørsmål
fra salen om hvordan det har gått med
biblioteket hans etter at tingene har
roet seg? Han svarer at de har fortsatt
med mange program og aktiviteter.
Mer ”programming” var noe han hadde

Hovedbudskapet hans var at alt det han
gjorde den høsten var normalt bibliotekararbeid, bare litt mer intenst. Den jobben vi
alle gjør hver arbeidsdag er den treningen
som skal til for å stå opp når en krise rammer
lokalsamfunnet vårt.
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”

tenkt å gjøre, men siden han var ny
hadde han planlagt å vente et års tid.
Da kaoset oppsto måtte han slippe alt
han hadde i hendene og bruke all sin
tid på å organisere alt som skjedde fra
dag til dag.
Dette fikk meg til å tenke på den første foredragsholderen på Granitol, Sjur
Dagestad, og innlegget ”Hue fullt av
gamle tanker”, om innovasjon og nyskaping. En historie handlet om et anbud
som virket uoverkommelig, de manglet
en helt nødvendig komponent. Så sier
en av medarbeiderne: Jeg kan lage den
dingsen på tre uker, men jeg har noen
krav. Jeg skal ikke lese e-poster, ingen
møter og verkstedet skal prioritere å
teste mine ting. Han fikk ja, og klarte
brasene. Etterpå sa han: ”Hadde vi ikke
hatt så dårlig tid, så hadde vi ikke klart
det”. Etter det bestemte firmaet seg for
å redusere produksjonstiden fra ett år til
tre uker. Det handlet om å kunne kutte
ut noe i en periode, for å fokusere på
det vesentlige.
Var det dette som skjedde i Ferguson? Noen ting ble bare kuttet ut, som
e-post og katalogisering. I stedet satte
de i gang med aktiviteter. Resultatet var
at de fikk i gang utrolig mye på kort tid,
det ble en kick-start som fortsatte i mer
moderate former.
Hva kan skje i Hokksund?
Kan ”Ferguson” skje i Hokksund?
Det virker så helt fjernt. Jeg ser for
meg Stasjonsgata og Rådhusgata, to
helt vanlige sentrumsgater som finnes
i mange norske småbyer. For 20 år
siden gikk det nynazister i disse gatene. De kom også inn på biblioteket i
uniform. Sommeren ‘95 kom oppgjøret
på Kantumbrua, mellom blitzerne og
nynazistene. Den slåsskampen ble et
vendepunkt for bygda.
Folk møtte opp og gikk i fakkeltog for
å ta avstand fra nazistene og rasismen.
Bevegelsen ”Øvre Eiker viser ansikt” ble
dannet, og det ble født en bevissthet
om at toleranse og inkludering er noe
man må jobbe med kontinuerlig. Den
dag i dag lever fortellingen om dette

BIBLIOTEK I TURBULENTE TIDER

Scott Bonner er biblioteksjef i Ferguson, drabantbyen som fikk verdens fokus etter at politiet skjøt og drepte Michael Brown i august 2014.
Han valgte å holde åpent under urolighetene, han inviterte en rekke aktiviteter inn i biblioteket og opplevde at det bibliotekarer gjør hver dag
fungerer også når det er turbulens i lokalsamfunnet. (Foto: Mashable)

videre hos befolkningen i kommunen,
og toleransearbeidet gjenspeiles i kommunens visjon ”sammen skaper vi et
livskraftig Øvre Eiker”.
”The work we do every day is good
training for stepping up when our
community is in crisis.”
Det utviklet seg ikke til noe ”Ferguson” i Hokksund. Men historien forteller

oss at vi aldri vet hva som kan skje.
Krisen kommer oftest uanmeldt og kan
ramme oss alle, selv hvor utopisk det
kan virke i rolige tider. Bonner nevnte
selv tema som naturkatastrofer og
flyktningestrøm.
”Leading in Times of Crisis” var tittelen foredraget hadde i programmet,
men foredraget Bonner holdt hadde
fått tittelen ”Librarianship in Times of

Crisis”. Hovedbudskapet hans var at alt
det han gjorde den høsten var normalt
bibliotekararbeid, bare litt mer intenst.
Den jobben vi alle gjør hver arbeidsdag er den treningen som skal til for å
stå opp når en krise rammer lokalsamfunnet vårt.
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FORMIDLING VS. ARRANGEMENT

Jan-Egil

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er utdannet 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.

Formidle, arrangere, møte
Lars Petter Sveen og Aslak Sira Myhre har hatt en interessant diskusjon pr. kronikk i Klassekampen. Sveen syns at formidling kanskje blir nedprioritert fra Nasjonalbibliotekets side,
Myhre er uenig. Hvem jeg syns har mest rett skal jeg la ligge til en annen gang, for det jeg
begynte å tenke på da jeg leste kronikkene var noe helt annet. Nemlig hvor mye jeg liker å
fomidle ting i biblioteket!
Jeg fikk jobb ved Horten biblioteks barneavdeling rett ut fra
skolen, jeg som absolutt ikke skulle bli barnebibliotekar. Ikke var
jeg alene om å tenke det heller, setninger som “jeg har mest lyst
til å jobbe på et folkebibliotek, bare ikke på en barneavdeling”
var ikke uvanlige når man snakket om hvor veien gikk etter endt
studium. Så stod jeg der da, klar for min første en-til-en (eller to
hvis man regner med forelderen til guttungen jeg skulle hjelpe)
formidling. Skikkelig skummelt husker jeg, men ganske så kjapt
ble det utrolig morsomt! Og siden den gang har jeg egentlig ikke
sett meg tilbake.
En-til-en formidling, bokpresentasjoner, bokkafeer, blogger,
podcast, og klassebesøk. Formidlingsmåtene er mange, men for
meg er det en-til-en formidlingen jeg liker best. Det er rett og slett
en mental utfordring. Å gå rundt mellom hyllene med en låner og
forsøke å matche person til bok. Eller film. Eller spill. Når man finner noe som får låneren til å lyse opp og utbryte noe i retningen
“akkurat det jeg var ute etter”, det er fortsatt like gøy nå som det
var første gangen. Fortsatt syns jeg det er vanskeligere å formidle
for barn enn for voksne, med voksne er det lettere å jukse hvis
man ikke har lest boka selv. Min høyst subjektive erfaring når det
kommer til formidling på barneavdelingen er at ungene krever at
du vet noe om boka du skal snakke om,
kanskje vi kan si at de har et større krav
til kvalitet over formidlingen enn voksne?
Jeg er langt i fra blant de beste formidlerne, men jeg lærer fortsatt. Og jeg
vil fortsette å lære så mye jeg kan, både
når det gjelder det som skal formidles og
formidlingsteknikker. Kanskje burde alle
som jobber med formidling i bibliotekene
ha obligatoriske formidlingskurs en gang
i året? Slikt ville i hvert fall ikke jeg sagt
nei takk til! Formidling er nok noe av det
viktigste vi driver med på biblioteket. Legg
merke til at jeg sier “noe av det viktigste”
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og ikke “det viktigste”. For her glir jeg elegant over fra formidling
til noe annet. Etter å ha jobbet mye med arrangementer og arrangementsplanlegging de siste årene har jeg kommet frem til at
det er like viktig som formidling. Men det trengs å jobbes med, i
like stor grad som formidling! Det kommer heller ikke av seg selv!
Likevel er “formidling” og “arrangørkompetanse” bare to
av det som i mine øyne er våre tre viktigste bein. Det siste er
“møte(plassen)”. Å være et sted man kan møte andre mennesker,
men like viktig er det at folk kan komme og vite at de vil bli møtt. Bli
møtt med respekt uavhengig av bakgrunn. For en del er vi kanskje
de menneskene de snakker mest med i løpet av en uke. Heller
ikke dette er noe som alltid kommer av seg selv, dette er også noe
som mange trenger å jobbe med. Bibliotekarer er jo som folk flest,
det er ikke alle som det faller like naturlig for å snakke med andre.
For meg henger disse tre tingene sammen, og for meg trengs
det faktisk å jobbe med alle tingene. Hvordan henger de sammen?
Jo fordi alle sammen har i større eller mindre grad med hvordan
man jobber med mennesker å gjøre. Det å formidle er ikke noe
man gjøre til en vegg. Uavhengig av hva man formidler, er det en
mottaker der. Å arrangere arrangementer er oftest å ordne møter
mellom mennesker på et eller annet vis, hvor man trenger å vite
hva publikum er ute etter og hva den som
står på scenen trenger. Det siste punktet
sier seg selv.
Det vi ikke må glemme er at alle disse
tingene kan virke veldig utfordrende,
eller til og med skumle. Og det må være
greit. Derfor trengs det kurs og kompetanseheving, oftere enn man har nå, på
alle områdene. Og syns du det er en for
stor utfordring å være den som snakker?
Gjør det igjen. Og igjen. Og igjen. Kanskje
det vil være like ille hver gang, men med
øvelse blir ting faktisk enklere. Spesielt
hvis man lærer seg noen teknikker også.

EKSTERIØR OG INTERIØR

Biblioteklokaler som stikker seg ut

Boekenberg Bibliotheek (Bokfjellet bibliotek) ligger i Spijkenisse kommune i Nederland. Det
sto ferdig i 2012, med sine 9300 kvadratmeter under et slags osteklokke-tak. Formen gjør
det energi-effektivt: Solenergien lagres i reversible varmepumper som gir godt inneklima sommer som vinter. Bokhyllene inne i bygningen er formet som et fjell. I 2014 hadde biblioteket
168.200 besøkende.
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Vil du vere med å forme biblioteka si

FRAMTID?
Møre og Romsdal fylkesbibliotek søker BIBLIOTEKRÅDGIVAR frå 01.05.2016
Her er jobben for deg som vil arbeide med bibliotekutvikling i eit mangfaldig og utfordrande fylke – med 36
kommunar og 25 vidaregåande skolar!
Fylkesbiblioteket ligg sentralt plassert i vakre Ålesund, og er
ein regionale utviklingsaktør og eit kompetansesenter på
bibliotekområdet. Fylkesbiblioteket har ansvar for fylket si
drift av Bokbåten Epos – ei unik teneste der bokbåtteamet
”går til sjøs” to gongar pr år.

Vi har ledig ei 100% rådgivarstilling. Personen vi søker skal
arbeide med rådgiving for dei vidaregåande skolane i fylket,
bibliotektenester til spesielle brukargrupper, delta i bokbåtteamet, og elles inngå i fylkesbiblioteket sitt arbeid med
bibliotekutvikling i Møre og Romsdal. Les meir om
fylkesbiblioteket og bokbåten her: mr.fylkesbibl.no
Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema:
mrfylke.no/jobb. Søknadsfrist: 01.03.2016

Stange kommune ligger vakkert plassert på solsiden av
Mjøsa, med Hamar som nærmeste by, og en times kjøretid til
Gardermoen. Kommunen er i god vekst med en positiv
befolkningsutvikling og har passert 20000 innbyggere.
Kommunens verdier er Åpenhet, Trygghet og Mangfold, og
preges av levende lokalmiljøer og et aktivt kulturliv. Stange har
flotte muligheter for varierte fritidsaktiviteter både sommer og
vinter.

Biblioteksjef

Stange bibliotek er en viktig møteplass både kulturelt, utdanningsmessig og sosialt, og holder til i moderne og fleksible lokaler i Stange
sentrum.
Biblioteket er en avdeling under virksomheten Kultur og fritid.
Biblioteksjefen inngår i kultursjefens ledergruppe og rapporterer til
kultursjef. Stillingen er 100 % fast, og arbeidssted er Stange bibliotek.

Kontaktinfo

• Kultursjef Solbjørg Tveiten, tlf 975 49 941
• Biblioteksjef Per Olav Sanner, tlf. 916 07 190

Fullstendig utlysningstekst og søknad på
stillingen skjer via våre hjemmesider
www.stange.kommune.no/stillinger.
Søknadsfristen er 19. februar.
Velkommen som søker !

www.stange.kommune.no

Telefon 62 56 20 00
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Smøla kommune
- Øy i et hav av muligheter

Øykommunen Smøla ligger helt ytterst mot Atlanterhavet mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya er kjent for sitt prærieaktig landskap og en flott skjærgård som består av
mer enn 5800 øyer, holmer og skjær. Kommunen har et rikt og variert kulturliv.
Se for øvrig www.smola.kommune.no

Biblioteksjef – 100 % fast stilling
Om Smøla folkebibliotek








Bibliotektjenesten er organisert som en del av kommunens
Publikumssenter, og har et hovedbibliotek og en filial.
Smøla kommune har vedtatt å bygge ny skole med ferdigstillelse i
2017. I skolen er det planlagt et kombinasjonsbibliotek for hele
kommunen.
Benytter biblioteksystemet Mikromarc 3
Tilsluttet nasjonal bibliotektransport
Aktivt med leseombud (Bok til alle)
Deltar i regiongruppe for bibliotektilsatte på Nordmøre og ulike
samarbeidsprosjekt i fylkesplan
Har besøk av Bokbåten Epos på 3 steder to ganger i året

Kompetansekrav til stillingen:






Godkjent bibliotekutdanning (3-årig bachelorutdanning i Bibliotek- og
informasjonsfag)
Ønskelig med relevant erfaring
Kompetanse i bruk av IT-verktøy
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Førerkort og disponere bil

Tyveri er den
vanligste skaden
på hytter

Stillingens arbeids- og ansvarsområde:



Faglig og administrativt ansvar for tjenesten
Biblioteksjefen vil ha en sentral rolle i fbm etablering av nytt
kombinasjonsbibliotek i ny skole ferdigstilt 2017.

Smøla kommune kan tilby:





Faglig utfordring og et bibliotek i utvikling
Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Henvendelser om stillingene rettes til:


Leder Publikumssenteret Oddrun Skomsøy tlf. 71544631

Ytterligere informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på
www.smola.kommune.no
Søknadsfrist: 21. februar 2016

Ny medlemsfordel!
Nå kan du kjøpe YS Hytteinnbo,
en spesialpriset innboforsikring
for deg som er medlem i
Bibliotekarforbundet.

A13_0445/01.2016

Besøk oss på gjensidige.no/ys
eller ring 03100.
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o lav sted je

fotefar
TEMAREISER

ragna r H ovla nd

sylf e st lom H e i m

500
400 kroner rabatt til medlemmer i
Bibliotekarforbundet på alle reisene.

2016

Litteratur &
musikk i New York

Island

Roma & Toscana

Moskva &
St. Petersburg

13.–21. mars
Pris frå 18 950,Med Ragnar Hovland
11.–18. april
Pris frå 13 975,-

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

Skottland &
Nord-England

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

Berlin

New Orleans
& Texas

29. april– 6. mai
Pris frå 12 995,29.april – 4. mai
Pris frå 10 990,-

8.–19. oktober
Pris frå 21 800,-

Normandie
& Paris

20.–27.mai
Pris frå 14 950,Med Sylfest Lomheim

Beatles-tur
til Liverpool

New York &
Washington

9.–18. oktober
Pris frå 23 950,Med Eva Bratholm

Nashville,
Memphis &
New Orleans

20.–25. mai
Pris frå 12 990,-

Stockholm,
Tallinn & Riga

30. oktober –
8. november
Pris frå 23 975,Med Olav Stedje

Færøyane

USA –
Midtvesten

20.–28. juni
Pris frå 11 995,-

1.–5. juli
Pris frå 14 990,-

17.–28. juli
Pris frå 21 550,-

TLF. 918 20 304

H I S T O R I E • K U L T U R • F www.fotefartemareiser.no
OLKELIV
Vandreturar på
Gran Canaria
5. – 12. februar 2016 / Pris frå 12 950,-

Berlin

Færøyane

1. – 5. mai 2016 / Pris frå 9 990,-

11. – 15. juli 2016 / Pris frå 14 990,-

Normandie

Nashville, Memphis
& New Orleans

USA – Midtvesten

21. – 28. mai 2016 / Pris frå 15 950,-

23. juli – 2. august 2016 / Pris frå 21 995,-

11. – 20. mars 2016 / Pris frå 23 995,-

Beatles-tur til Liverpool

Med Sylfest Lomheim

Island
10. – 15. & 24. – 29. august 2016
Pris frå 14 475,-

Sør-Afrika

25. – 30. mai 2016 / Pris frå 14 990,-

13. – 24. mars 2016 / Pris frå 25 950,-

Skottland & Nord-England

Roma & Toscana

29. mai – 5. juni 2016 / Pris frå 13 995,-

Budapest

9. – 16. april 2016 / Pris frå 14 975,-

St. Petersburg & Moskva

8. – 15. august 2016 / Pris frå 19 950,-

Dubrovnik

1. – 8. juni & 24. juni – 1. juli &
4. – 11. juli 2016 / Pris frå 27 950,-

16. – 23. april 2016 / Pris frå 17 950,-

Med Hans-Wilhelm Steinfeld

Den store countryturen

Ei reise i europeisk historie:

Med Ottar «Big Hand» Johansen

Med Frank Aarebrot

New York – litteratur & musikk
22. – 29. april 2016 / Pris frå 19 950,-

Med Ragnar Hovland
og Siri Hustvedt

Med Sylfest Lomheim

Med Hans-Wilhelm Steinfeld

7. – 15. oktober / Pris frå 25 995,-

Amsterdam, Brussel
& Strasbourg

New York & Washington

12. – 20. juni 2016 / Pris frå 18 950,-

14. – 22. oktober 2016 / Pris frå 25 990,-

Med Frank Aarebrot

Med Eva Bratholm

Tlf. 918 20 304 • post@fotefartemareiser.no • www.fotefartemareiser.no •
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VÅR EGEN ORGANISASJON

Meld deg på BF-kurs i vår!
Vi har allerede arrangert temakurs om arbeidstid i
januar og forhandlingskurs i februar. Grunnkurs i april
er fremdeles åpent for påmelding. BFs kurs er gratis,
og BF dekker alle utgifter for våre tillitsvalgte. Følg
med på BFs nettsider for informasjon om kommende
kurs og for å melde deg på.

Grunnkurs: alle sektorer
Grunnkurset retter seg mot nye tillitsvalgte og andre medlemmer, og gir en nyttig innføring i forbundet, og i hva som
trengs for å fungere som tillitsvalgt. I møte med andre BF-ere, BFs sekretariat og advokat vil du få mer kunnskap om:
• Bibliotekarforbundets oppbygging og organisasjonsarbeid.
• Rollen som tillitsvalgt.
• Innføring i avtaleverk og lover (inkludert lønns- og arbeidsvilkår).
Målgruppe:

Alle BF-medlemmer.

Tid: 		

7. - 8. april 2016.

Sted: 		
Scandic Gardermoen,
		Jessheimvegen 467.
Påmeldingsfrist: 24. - 25. mars.

Stipend til studentmedlemmer
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.
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Send FA

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

Foto: NTB scanpix Ulrik Pedersen. Denne annonseplassen er gitt gratis.

Barn på flukt trenger
din hjelp NÅ

De flykter for
livet over
Middelhavet
SEND SMS FLUKT
TIL 2272 (200 kr)

Stipend for BF-medlemmer
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, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.
Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren 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
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Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Forbundsleder:		
Kontorleder:			
Forhandlingsleder:
Rådgiver:			
Rådgiver:			
Redaktør:			

Margunn Haugland
Petter Bruce
Monica Deildok
Kari Lifjell
Embret Rognerød
Erling Bergan

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

Forbundsstyret
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

Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon: 91 59 65 70
E-post: jorunn.johansen@loppa.kommune.no

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

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

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

Rogaland
Linda Johnsen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon: 94 13 62 77
Epost:
linda.johnsen@uis.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Vestfold
Richard Madsen
Telefon: 41 85 46 59
E-post: richardmads@gmail.com

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

Fylkeslag

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

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

Innmelding og endring av medlemsopplysninger : www.bibforb.no
Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no.
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekarutdanning som vedlegg.
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat:
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no.
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Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Snakke fritt på jobben?
Du sitter hjemme og kommenterer fritt
hva du ser på TV eller Facebook. Du sitter på puben og utveksler synspunkter på
engelske fotballag – helt uten filter. Du går
på møte i fagforeninga og tenker overhode
ikke på at du må legge bånd på hva du gir
uttrykk for. Men når du er på jobb tenker
du deg om to ganger før du sier noe kritisk
– om jobben. Eller gjør du det?
Under BFs tillitsvalgtkonferanse i fjor
høst holdt FAFOs forskningssjef Sissel
Trygstad et foredrag om ytringsfrihetens
kår i arbeidslivet. Hun tok spesielt for seg
spørsmålet om offentlig ansatte har fått
mer begrenset mulighet til å ytre seg.
Dessverre var svaret ja. Hun slo fast at
ansattes ytringsfrihet er svekket og at det
er en myte at offentlig ansatte har bedre
ytringsvilkår enn privat ansatte.
Hadde hun belegg for å si dette? Definitivt. For selveste sivilombudsmann Aage
Thor Falkanger sier det slik:
”Fra klagebehandlingen ser vi at det
offentlige på ulike måter innskrenker de
ansattes rett til å ytre seg offentlig. Dette
skjer blant annet gjennom interne etiske
retningslinjer og mediereglement eller ved
tjenstlige tilrettevisninger og ordensstraff.
Det offentlige har i mange saker krevd
for stor lojalitet fra de ansatte i strid med
ytringsfriheten. Ombudsmannen har derfor stilt KMD spørsmål om de har gjennomført lovlighetskontroller på bakgrunn av
klager eller eget tiltak. Departementet er
også bedt om å redegjøre for hvordan de
vil sikre at kommunale, fylkeskommunale
og statlige retningslinjer og instrukser om
offentlig ansattes ytringsfrihet er i samsvar
med gjeldene rett.”
Men da melder jo tanken seg: Er ikke
ytringsfriheten en rettighet vi alle har
etter grunnlovens paragraf 100? Eller er
kritiske ytringer om jobben unntatt fra
denne retten?
Advokatfirmaet Arntzen de Besche
lagde i 2013 på oppdrag fra Arbeidsdepartementet en evaluering av varslings-

reglene i arbeidsmiljøloven. De skriver
de blant annet: ”En observasjon etter
gjennomgangen av rettspraksis kan være
at partene (og domstolene) i et mindretall
av sakene har et bevisst forhold til at retten til å ytre seg er vernet både gjennom
Grunnloven og arbeidsmiljøloven. En mulig
forklaring kan være at aktørene ikke i
tilstrekkelig grad er kjent med at Grunnlovens vern om ytringsfriheten også verner
arbeidstakeres ytringer i tilfeller hvor det
ikke er snakk om varsling på grunn av
kritikkverdige forhold.”
Det er altså et grunnleggende problem
vi står overfor. Da er det nyttig at mange
aktører tar det opp for å bidra til endringer.
Den ferske boka ”Moderne munnkurv ansattes ytringsfrihet i Norge” av Maria
Amelie og Dag Yngve Dahle, gjør nettopp
dette. Her blir mange eksempler vist fram
og boka avslutter med kapittelet ”Råd for
reell ytringsfrihet”. Her siteres blant annet
Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås på følgende: ”Interne kurs i offentlig sektor er
en god idé – både for vanlige ansatte og
for leder. Mentaliteten i offentlig sektor i
Norge på dette feltet henger etter – for
mange ser offentlighet som et problem, og
ikke som en selvfølge, som det naturlige
utgangspunktet.”
Enten det er lette synspunkter, skarp
kritikk eller varsling, så må ytringsfrihet på
jobben like mye ses som konstruktivt for
arbeidsplassen som en rettighet for den
ansatte. For ingen arbeidsplass utvikler
seg særlig positivt om alle kollegene er
ja-mennesker, uansett hva som skjer.

Sitatet

”Det vi fostrer på biblioteket – opplysning, kulturelle ferdigheter, samtaler med
hverandre – er akkurat hva et lokalsamfunn trenger i en krise.”

Erling Bergan
Redaktør

Scott Bonner, biblioteksjef i Ferguson i USA, til Morgenbladet 29.
januar 2016.

