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Det brede og det smale

Embret Rognerød, Colourbox, Sunniva Evjen, Privat.

Boksalget og utlånet i folkebibliotekene er
blitt likere og mer preget av nye, populære
titler. Debatten går på hva det skyldes og
på hvordan og i hvilken grad bibliotekarene
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Lederen har ordet
Biblioteksektoren er opptatt av fornyelse og vi som jobber her, lærer av
hverandre. Det tilbys mange konferanser
og treffpunkter. Her kan vi lære både
gjennom oppsatt program og uformelle
samtaler med kolleger fra andre steder.
Over hele landet
En av de tingene jeg liker best som
forbundsleder er å være ute og møte
dere som er BF-medlemmer. I disse tider
er jeg ofte på farten på vei til et fylkeslagsårsmøte i vårt langstrakte land. Vi i
sekretariatet fordeler disse mellom oss,
og jeg skal på fire slike årsmøter i år. Jeg
har vært i Østfold og Finnmark, i mars
gjenstår Telemark og Akershus. Over
tid er målet å besøke alle fylkeslagenes
årsmøter. Som forbundsleder deltar
jeg også i en rekke eksterne møter og
konferanser. Noen ganger kolliderer de
med fylkeslagenes årsmøter, så jeg får
derfor ikke delta på så mange som jeg
skulle ønske.
Denne måneden vil jeg dele med dere
et lite glimt fra dette reiselivet. Jeg skulle
til fylkeslaget i Finnmark sitt årsmøte
i Hammerfest i februar. Grunnet sent
innkommet fly på Gardermoen rakk jeg
ikke flyet fra Tromsø til Hammerfest, men
ble flere timer forsinket. Jeg skulle også

”

ha et tema på kurset fylkeslaget hadde
i tilknytning til årsmøtet. Men Finnmarks
bibliotekarer er ikke tapt bak en vogn, de
improviserte, snudde om på programmet
og sørget for at jeg kunne delta som om
ingen forsinkelser hadde funnet sted da
jeg kom fram.
Faglig påfyll
Årsmøtene er viktige møtepunkter i
fylkeslagene. Flere av årsmøtene legges sammen med foredrag om et faglig
tema slik at møtet blir mer interessant.
Når medlemmer prioriterer å komme
sammen og delta på fylkesårsmøtene,
bør de få påfyll både når det gjelder
fagpolitiske emner og andre emner. Omstilling og kommunereform, ytringsfrihet,
bibliotekarkompetanse, lønn og tariff er
noen av temaene som blir tatt opp på
årsmøtene i år.
For de som jobber på bibliotek med få
kolleger, er årsmøtene viktige for å pleie
et faglig nettverk. Bibliotekarforbundet
gir det faglige nettverket mange av
medlemmene trenger. Når årsmøtet eller
konferansen er over, er det mye lettere å
ta en telefon til en kollega, takke for sist
og diskutere et spørsmål. Å prioritere
utvikling av faglige nettverk er viktig for
organisasjonen, så dette jobber vi med.

For de som jobber på bibliotek med få
kolleger, er årsmøtene viktige for å pleie et
faglig nettverk. Bibliotekarforbundet gir det
faglige nettverket mange av medlemmene
trenger.

”

Det er ikke bare på årsmøtene vi har
mulighet til å utvikle faglige nettverk.
Når dette nummer av Bibliotekaren
kommer ut, avholdes det 75. norske
bibliotekmøte i Tromsø der BF vil være
sterkt tilstede.
Nye stemmer
Bibliotekarforbundet arrangerer for
femte gang Nye stemmer, et arrangement hvor vi løfter fram tre ferske navn
i biblioteksektoren som markert seg
ved å komme med andre innfallsvinkler
og se nye muligheter. De er ennå ikke
viden kjent i miljøet, men kan fortelle oss
noe om fremtidens bibliotekland¬skap
gjennom nye og friske perspektiver. I år
presenterer vi representanter for tre ulike
deler av sektoren – Miriam Bakkeli fra
staten, Leon Bang-Hetlevik fra folkebibliotekene og Ann-Catrine Borthen-Dahl
fra bibliotekstudiet.
På bibliotekmøtet går det slag i slag
med foredrag om både digitale muligheter og utfordringer så vel som nye
brukeres muligheter og utfordringer.
De mange sosiale mulighetene som gis
når 500 deltakere med felles interesser
møtes, kommer til å bli brukt for alt de
er verd. Bibliotekarforbundet har også
som vanlig stand på møtet og ser fram
til å treffe medlemmer fra alle kanter av
landet og fortsette utviklingen av faglige nettverk også der. Om noen skulle
ønske å bli medlem i vårt flotte fellesskap, gleder vi oss over det. Sammen
står vi sterkere i en tid preget av både
utfordringer og muligheter.

Margunn Haugland
Forbundsleder
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OPEN ACCESS

”Open Access handler altså ikke bare om kommunikasjon
forskere imellom, det handler også om å nå ut med forskning
til den store allmennheten.”

Åpen tilgang til forskning

Hvorfor Open Access er viktig
Hva betyr egentlig Open Access? Hvorfor betyr dette så mye for fag- og forskningsbibliotekene? Og hva betyr det for andre bibliotek og folk flest? Universitetsbibliotekar
Monica Roos forklarer her hva dette dreier seg om og hvorfor hun ser det som viktig
at forskning formidles mest mulig åpent.

Tekst:
Monica Roos
Universitetsbibliotekar
Høgskolen i Bergen
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Open Access – eller Åpen tilgang til
forskning - har etter hvert blitt et godt
kjent begrep i fag- og forskningsbibliotek. Innen høyere utdanning og forskning
har bibliotek, sammen med aktører i
forskningsmiljøene, vært forkjempere i
et forsøk på å få til et paradigmeskifte
i hvordan vitenskapelig publisering og
formidling foregår. De store universitetsbibliotekene har lagt store ressurser inn i
dette over en tiårsperiode, og i dag sitter
derfor bibliotekene med mye kunnskap om
akademiske publiseringsprosesser, opphavsrett, akademisk kommunikasjon i den
digitale hverdagen, tellekantsystemet og
detaljert kunnskap om hvordan forskning
finansieres og utøves i Norge, og i Europa.
Ser vi tilbake på denne tiårsperioden,
og spør oss selv om vi er kommet noen
vei i å skape dette skiftet, så er svaret

ja - vi er på vei. Men hva er det egentlig
vi forsøker å oppnå? Hvorfor er Open Access – denne åpne tilgangen – så viktig?
Betyr Open Access noe som helst for noen
andre enn forskere og akademia? Svaret
er også her, ja.
Monopolisering
Open Access handler altså ikke bare
om kommunikasjon forskere imellom, det
handler også om å nå ut med forskning
til den store allmennheten. De siste årene
har kommunikasjon og spredning av forskning i stor grad vært preget av monopolisering og økonomisk vinning for forlagene.
Dette fordi tidsskriftene hvor forskningen
blir publisert kun har vært tilgjengelig for
de som har kunnet betale de høye abonnementsprisene, som på sin side er høye
fordi forlagene er i en monopolsituasjon.

OPEN ACCESS

Ironien i det hele er at forskerne, som har
gjort hele jobben, i stor grad er betalt av
statlige penger (lønn, og andre midler)
samt penger fra kilder som Forskningsrådet - som igjen får disse pengene fra
dine skattepenger. Abonnementene som
bibliotekene betaler for, er også betalt fra
dine skattepenger - så hvorfor kan ikke
da damen på andre siden av veien fra
universitetet lese forskningen hun selv har
betalt for? Hvorfor må hun i tillegg betale
dyrt for å kjøpe enkeltartikler? På denne
måten kan forlag få betalt 2, eller kanskje
3 ganger per artikkel.
Abonnementene øker i pris
Det er viktig å understreke at fokuset
på noen av de negative aspektene ved
forlagsbransjen ikke er en krig mot forlagene i seg selv. Bransjen gjør en viktig
jobb i å spre forskning og kunnskap, og
de gjør en god jobb med å tilrettelegge for
bibliotekene sin spredning av materiale.
Likevel er de, til syvende og sist, kommersielle aktører, og normen blant de fleste
forlagene er 5 - 7 % økning i abonnementsavgifter årlig – uten unntak. I Norge

er dette i ferd med å kvele økonomien i
bibliotekene, og det er da enkelt å skjønne
at bibliotekene i Europa, og andre deler
av verden, står overfor store dilemma i
dårlige tider. Kutter de ut abonnement står
institusjonen med lua i hånda, uten tilgang
til kvalitetssikrete forskningsresultater til
sine ansatte og studenter. Noe av makten
må tilbake til oss som kunder, og ikke
minst til forskerne som gjør det meste av
jobben for forlagene.
Hvorfor er tilgang til forskning et fokus-

område? Som bibliotekarer vet vi at tilgangen til kvalitetssikret, korrekt informasjon
i økende grad er viktig i en digital verden
hvor mye informasjon (og dessverre også
feil informasjon) er lett tilgjengelig. Det
skal heller ikke være slik at kunnskapen vi i
stor grad bygger samfunnet vårt rundt kun
skal være tilgjengelig for de med penger
- dette er med på å undertrykke de demokratiske verdiene vi selv står for. Samtidig
er det også slik at verden er større enn
Norge, og i mange land er utdanning og 

”

Alle involverte parter i forskningskretsløpet – fra de som bevilger penger til forskning,
til nasjonale myndigheter, forlagene og ned til
den enkelte forsker – må ha kunnskap om, og
legge til rette for, at fri tilgang til kvalitetssikret
forskning skal bli mulig.

”
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OPEN ACCESS

 tilgang til kunnskap dårlig. Vi er alle kjent

med Malalas kamp for utdanning til barn
og kvinner, som ett av mange eksempler
på at ord som kunnskap og informasjon
blir brukt i en retorikk som omhandler frihet, utdanning, demokrati og likestilling.

Open Access i lisensavtalene
Tilbake til Norge og bibliotekene ser vi
ikke at Open Access i fremtiden nødvendigvis vil løse de økonomiske utfordringene sektoren står overfor. Open Access
er ikke gratis og vil aldri bli gratis, til det
er det for store økonomiske interesser
og prestisje. Det er også et faktum at
vi ikke helt vet hvordan Open Access vil
påvirke bibliotekene i fremtiden, dette
fordi de økonomiske modellene rundt
denne typen publisering internasjonalt
ikke er på plass. CRIStin, aktøren som
i Norge blant annet har det nasjonale
ansvaret for Open Access, samt ansvaret
for nasjonale avtaleforhandlinger med
forlagene, følger med på hva som skjer
internasjonalt på området. De vil også
begynne å inkludere Open Access i sine
lisensavtaler med forlagene, på bakgrunn
av hva andre land har gjort og erfart på
området. Men CRIStin, og bibliotekene,
må trå forsiktig slik at vi ikke ender opp
med en Open Access-prismodell som er
dyrere for sektoren enn hva den tradisjonelle abonnementsmodellen har vært.
Fritt tilgjengelig
Open Access er altså et komplisert
område hvor det skjer mye hos flere
aktører, fra EU til Forskningsrådet og på
institusjonsnivå. Alle involverte parter i
forskningskretsløpet – fra de som bevilger penger til forskning, til nasjonale
myndigheter, forlagene og ned til den
enkelte forsker – må ha kunnskap om,
og legge til rette for, at fri tilgang til
kvalitetssikret forskning skal bli mulig.
Håpet er til slutt at forskningen som vi
som sektor på en eller annen måte betaler
for, tross alt skal bli fritt tilgjengelig for
lesere i hele verden. En av bibliotekene
sine kjerneoppgaver er formidling og
tilgjengeliggjøring, og dette innbefatter
også forskning.
Også åpning av forskningsdata
Det har nå også begynt å komme en
utvidelse av Open Access-begrepet i
høyere utdanning. Fra hovedsakelig å
gjelde spredning av forskningsresultat
(altså publisering), er det nå et økende
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fokus på å åpne forskningsdata og
andre digitale informasjonskilder som er
grunnlaget for den forskningen som blir
publisert. Publiseringen av forskning er
bare en liten del av arbeidet en forsker
gjør, og dermed har det oppstått behov
for også å dele innsamlet data og informasjon. Dette behovet har oppstått av
mange grunner, men noen av disse grunnene er at forskere skal slippe å samle
tilnærmet like data flere ganger, at data

Open Access

skal være tilgjengelig for etterprøvbarhet,
og at finansieringen av forskning kan
komme flere til gode. Ut i fra dette ser
vi at arbeidet med Open Access, og alle
temaer som kommer i kjølevannet, langt
fra er over for sektoren. En slutning vi kan
dra av dette er kanskje at bibliotekene
må legge enda flere ressurser i å finne
de gode digitale løsningene for å møte
denne fremtiden?

Fakta

Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Dette oppnås enten ved at forskningsresultater publiseres i Open Access-tidsskrifter,
som gir fri bruksrett for alle, eller ved at forskningsarbeider lastes opp og
gjøres tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. (Fra: Openaccess.no)
• Om Open Access i Norge: http://www.openaccess.no/
• Peter Suber, en ledende autoritet inne OA, skriver mye om temaet:
• http://cyber.law.harvard.edu/~psuber/wiki/Writings_on_open_access. Her
finnes lenker til OA stoff som han har vært involvert i.
• I Norge er blant annet Munin-konferansen: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/
arrangement?p_document_id=419639&p_dimension_id=88173, et årlig
arrangert av universitetsbiblioteket ved UiT – Norges arktiske universitet,
en arena hvor nasjonale og internasjonale tema omkring OA, åpne data
og åpen vitenskape diskuteres.
• Regjeringen i Norge har OA i fokus: ”Prinsipielt mener regjeringen at all
forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig.” (Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter)
• CRIStin er en nasjonal aktør som har ansvaret for Open Access i Norge,
og representerer Norge i internasjonale samarbeidsprosjekter http://www.
cristin.no/open-access/
• Berlinerdeklarasjonen fra 2003, som kan regnes som opphavet til Open
Access: http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration.

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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Sunniva

Sunniva Evjen har
bachelor- og mastergrad i bibliotek- og
informasjonsvitenskap, og tok i 2012 doktorgraden
på politikernes visjoner for folkebibliotekene i tre europeiske 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.

Tverrfaglig samarbeid
Ved Universitetet i Antwerpen lager studentene i interiørarkitektur forslag til design av
eksisterende bibliotek som bacheloroppgave. Sunniva Evjen ba studentene skissere gode
møteplasser i en bibliotekkontekst. Slikt skjer når man er med i et forskningsnettverk.
Å få være med på utforming og
planlegging av nye biblioteklokaler er
noe jeg tror – og vet – at mange bibliotekarer synes er spennende og viktig.
Men det er ikke alltid sånn at resultatet
blir like brukervennlig og funksjonelt
som man ønsker. Diskusjonen rundt
Vennesla bibliotek, og nå biblioteket
i Birmingham er eksempler på det.
Riktignok er nye bibliotekbygg ganske
sjeldne. Men de fleste bibliotekarer må
aktivt forholde seg til bibliotekrommet,
gjennom utforming og innredning sett
i forhold til strategi, brukergrupper og
funksjoner.
Så spørsmålet er: Hvordan kan bibliotekarer og arkitekter forstå hverandre
bedre?
Forskningsnettverk
I litt over ett år har jeg og noen
kollegaer vært med på å etablere et
forskningsnettverk for folkebibliotekforskere og arkitekter, Network for
Libraries in Urban Space (NLUS). De
fleste av oss har begrenset tid til å
drive forskning. Likevel har vi oppdaget at samspillet mellom disse ulike
fagretningene er fruktbart. Og ikke bare
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gjennom forskning – undervisningen på
de enkelte institusjonene kan potensielt
hente mye ut fra nettverket og samspillet mellom akkurat disse to fagretningene. I fjor begynte diskusjonene om
mulighetene for et Eramsus-samarbeid,
der både lærer- og studentbidrag kunne
inngå. Erasmus+ er EUs program for
utveksling og samarbeid innen høyere
utdanning, og det var med slike midler vi
fikk i stand en tur til Antwerpen i Belgia
for å teste hvordan et slikt samarbeid
kan utvikles.
Interiørarkitektur
Ved Universitetet i Antwerpen lager
nemlig studentene i interiørarkitektur
forslag til design av eksisterende bibliotek som bacheloroppgave. Det hele
avsluttes med utstilling og vurdering av
de innleverte ideene. Min kollega i Belgia tok initiativet ved å invitere noen av
partnerne til å undervise disse studenter
om bibliotek. Representantene fra NLUS
skulle forelese om bibliotek og e-kultur,
hovedtemaet for oppgavene dette året.
I februar gikk startskuddet for årets
bachelor-prosjekt. I år fikk studentene
plukke fra tre forhåndsutvalgte case
– to folkebibliotek og et fagbibliotek.
Forskjellen denne gangen var at de to
første dagene skulle de få faglig input
fra lærere med kompetanse på bibliotek
og arkitektur, nemlig undertegnede og
Henrik Jochumsen fra Danmark, samt
Daniel Walsher fra Sveits og Olindo Caso
fra Nederland, begge arkitekter. Vi holdt
hver vår forelesning, og fulgte opp med
workshops dagen etterpå. Målet var å
sette i gang tankeprosessen rundt biblioteket som sted, utvikling, funksjoner
og trender.
Studenter som ikke deler mitt
utgangspunkt
Å forelese i et annet land, for studenter
fra et annet fagfelt er utfordrende. Det
er vanskelig å vite hvor man skal legge
lista, og det er vanskelig å vite hvordan
studentene er, hva de kan – og om de
i det hele tatt er komfortable med å
snakke engelsk. I etterkant tror jeg de
fleste involverte er enige om at det var
vellykket.
For min egen del var det både lærerikt
og moro. Til vanlig er jeg en del av et
studieprogram, der det faglige innholdet
retter seg mot kommende bibliotekarer.
Skisser til møteplasser, lagd av studenter i interiørarkitektur ved Universitetet i Antwerpen. - MorDerfor krever det en liten omstilling når  somt å diskutere bibliotek med studenter fra et annet fagfelt, skriver Sunniva Evjen.
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 jeg plutselig står foran studenter

som slett ikke deler mitt utgangspunkt, min begrepsforståelse eller
mine erfaringer. Å måtte gå litt i
dybden, forklare og diskutere ting
jeg vanligvis tar for gitt er sunt –
særlig siden det skjedde i en leken
og positiv setting.
Møteplasser
En av oppgavene jeg ga – nært
mitt hjerte – var å be studentene
diskutere og skissere gode møteplasser i en bibliotekkontekst.
Dagen før hadde jeg blant annet
snakket om møteplasser i bibliotek,
og utfordringen ved å kombinere
stille soner med prat og aktivitet –
på et begrenset areal. I respons fikk
jeg et utall av forslag, noen hentet
fra internett, mens andre designet
sine egne løsninger – på rekordtid! Siden jeg er en visuell person
(sørgelig blottet for tegnetalent)
var det utrolig morsomt å se ideene jeg diskuterte med studentene
uttrykt på papir. Ikke minst var det
morsomt å diskutere bibliotek med
studenter fra et annet fagfelt. Både
hvordan de selv brukte biblioteket,
men også hva de ønsket av et bibliotek og hva et godt bibliotekrom
kan være.
Reelle case
På sik t håper vi å ha slike
workshops der bibliotekarstudenter
møter interiørarkitekturstudenter,
og at de sammen jobber med reelle
case, hentet fra hvert enkelt land.
Det er knyttet en del utfordringer
til slike prosjekt, først og fremst
utfordringer knyttet til ulike studieopplegg, ulike krav til innhold og
oppgaver,. Men jeg tror at vi med
litt tid og velvilje kan skape et godt
opplegg.
At det er viktig å jobbe tverrfaglig – ikke minst i en bibliotekarutdanning hvis identitet er
grunnleggende tverrfaglig – det
er helt sikkert. Men like viktig tror
jeg det er å få øvelse i å jobbe
sammen med studenter fra andre
fagfelt, med et annet utgangspunkt
og annen kompetanse. Det er en
nyttig ferdighet å ta med seg ut i
yrkeslivet.
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Sunniva Evjen håper det kan bli workshops der bibliotekarstudenter møter interiørarkitekturstudenter og
jobber sammen om reelle case hentet fra hvert enkelt land.

MERÅPENT BIBLIOTEK

– en utvidet service til brukerne

• Hvor skal man starte?
• Må vi ha kameraovervåkning?
• Tar det lang tid?
• Hvem skal gjøre hva og når?
• Fungerer det med vår biblioteksystem?
• Hva med lys, lyd, lås, alarm?
• Kan det passe inn i våre lokaler?

Det er mange spørsmål, som skal besvares, før biblioteket er klar til å
innføre Meråpent Bibliotek.
Akkurat nå reiser vi rundt i Norge på rådgivningsbesøk, og vi vil gjerne
komme og besøke ditt biblioteket - gratis og uforpliktende!
Med Meråpent Bibliotek fra Axiell kan brukerne bruke biblioteket når det
passer dem.

Har du lyst til at vi tar en tur innom ditt bibliotek?
Ring til oss på +45 33 38 25 25 eller skriv til axiellno@axiell.com

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

BIBLIOTEK OG INTEGRERING

”Mange bibliotekarer har allerede utarbeidet populære
og viktige tilbud som styrker integreringen, og BF mener
regjeringen bør sørge for at disse initiativene kan komme
enda flere til gode. Biblioteksektoren tilbyr mennesker
som skal integreres i det norske samfunnet et gratis og
terskelfritt møtested, der de både kan være og lære.”

- Bibliotekarene bidrar til integreringen
De ansatte på norske folkebibliotek gjør en betydelig innsats for å forberede flyktninger og
asylsøkere på det norske samfunnet, skriver BF i sitt innspill til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).
Da forfatteren og samfunnsdebattanten Amal Aden snakket til Bibliotekarforbundets tillitsvalgte i fjor, var hun tydelig
på at integrering nå er blitt bibliotekarenes viktigste oppgave.
Norske bibliotekarer tar allerede
oppgaven på alvor, og legger til rette
for møter mellom mennesker fra flere
kulturer. Å ha gode møteplasser er en
forutsetning for økt deltakelse og inkludering i samfunnet. Vi vet at innvandrere
bruker et bredere spekter av bibliotekets
tjenester enn den norske befolkningen
for øvrig, at innvandrere oftere benytter
biblioteket som en møteplass, og at det
lokale folkebiblioteket også er et frirom
for mange innvandrerkvinner. I tillegg er
biblioteket en av de første institusjonene
nyankomne besøker.
Folkebibliotekene står i en særstilling
både fordi de er gratis og fordi tilbudet
når ut til store deler av befolkningen.
Når vi også vet at bibliotekene nyter høy
popularitet i store deler av innvandrerbefolkningen, hersker det liten tvil om at
bibliotekarene kan bidra til at mennesker
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med minoritetsbakgrunn utvikler bedre
språkforståelse, økt leselyst og større
digital kompetanse.
Lån en bibliotekar
Flere norske bibliotek har også satt i
gang innovative og populære integreringstiltak. Ved Fyrverkeriet bibliotek på
Vestre Toten har bibliotekarene etterlyst
innbyggere som vil være til utlån. Tre
dager i uken kan lånere med minoritetsbakgrunn møte lokalbefolkningen.
Et lignende eksempel er Menneskebiblioteket på Lier, der flyktninger eller
innvandrere møter lokalbefolkningen.
Prosjektet er et samarbeid mellom biblioteket, voksenopplæringen og frivillighetssentralen. Det finnes en rekke eksempler
på bibliotek som legger til rette for slike
møter og samtaler, og som på denne
måten bidrar til å gjøre lokalsamfunnet
mer inkluderende.
Populær morsmålslitteratur
Det flerkulturelle bibliotek (DFB), som
sørger for å skaffe morsmålslitteratur til

språklige minoriteter i hele Norge, gjennomførte en brukerundersøkelse i november 2015. Omtrent alle bibliotekene
(98 prosent) svarte her at de har lånere
med andre morsmål enn norsk. Hele 81
prosent av bibliotekene benyttet seg av
tilbudet til DFB i de siste tre månedene
før undersøkelsen ble foretatt.
Den store etterspørselen viser at regjeringen bør satse ytterligere på dette
flerkulturelle lånetilbudet, som utgjør et
sterkt bidrag til folkebibliotekenes integreringsarbeid over hele landet.
Nyttige erfaringer med
flerkulturelle bibliotektjenester
Bibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger og Kristiansand begynte i
2011 å holde jevnlige møter for å utvikle flerkulturelle bibliotektjenester. De
driver nå en rekke tiltak, som leksehjelp,
leseombud for elever med innvandrerbakgrunn, språkkafeer, kvinnegrupper, skriveverksted, lesesirkler og dataopplæring.
Oppslutningen om disse tilbudene er
overveldende, og bibliotekene har fått

Fra Furuset filial av Deichmanske bibliotek, før ombygginga. (Foto: Erling Bergan)

en kompetanse og erfaring som også
andre samfunnsaktører kan dra nytte
av. Lignende tilbud, som for eksempel
språkkafeer, er også etablert over hele
landet, blant annet på bibliotekene på
Otta, Fjell, Ålesund, Askim og på Årstad
videregående skole.
Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet
ønsker å vektlegge bibliotekarenes arbeid
for integreringen.
Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet
ber regjeringen om å gi plass til bibliotekarenes integreringsarbeid.
Prosjektmidler til integrering
Mange integreringstiltak i regi av folkebibliotekene kan settes i gang gjennom
finansiering fra prosjekt- og utviklingsmidlene som Nasjonalbiblioteket lyser ut
hvert år. Kulturministeren har satset på
bibliotekutvikling gjennom disse midlene,
og denne satsingen har betydd mye for
folkebibliotekene de siste årene.
Mange av folkebibliotekene opplever
imidlertid en krevende ressurssituasjon.
Kulturutredningen 2014 fastslo at norske

kommuner sett under ett systematisk har
nedprioritert folkebibliotekene, og det er
derfor viktig at regjeringen sikrer at flerkulturelle bibliotektjenester tas på alvor
i alle kommuner, slik at bibliotekarene får
bidra i det betydelige integreringsarbeidet Norge står overfor.
Bibliotekene bør ses på som den
naturlige integreringsarenaen den er,
og gis mulighet til å søke på ytterligere
prosjektmidler. I fjor startet regjeringen
opp det toårige nasjonale programmet for
digital deltakelse Digidel, som skal sikre
at hele befolkningen har de nødvendige
forutsetningene til å bidra til verdiskaping
og vekst. Det er essensielt at innvandrere
får ta del i dette løftet, og bibliotekarene
kan og bør spille en nøkkelrolle i dette
arbeidet.

til gode. Biblioteksektoren tilbyr mennesker som skal integreres i det norske
samfunnet et gratis og terskelfritt møtested, der de både kan være og lære.
Margunn Haugland
Forbundsleder
Embret Rognerød
Rådgiver

Dette innspillet ble sendt til Justisdepartementet 17. februar, etter at departementet
har varslet en ny stortingsmelding om
integrering.

Terskelfritt møtested
Mange bibliotekarer har allerede utarbeidet populære og viktige tilbud som
styrker integreringen, og Bibliotekarforbundet mener regjeringen bør sørge for
at disse initiativene kan komme enda flere
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Jobbsøkerkurs med gode og
dårlige nyheter til studentene
Onsdag 24. februar arrangerte BF jobbsøkerkurs på Bislet, sammen med
bibliotekstudentenes linjeforening Alexandria.
Tekst: Erling Bergan
Foto: Embret Rognerød

Bibliotekstudentene ble bedre rustet
til å lete opp relevante jobber, skrive
søknader, takle intervju og i det hele tatt
realitetsorientere seg overfor arbeidsmarkedet.
Avdelingsleder Heidi Scarth Hansen
(bildet til høyre) ved Lambertseter filial
av Deichmanske bibliotek så det fra
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folkebiblioteksida. Assisterende bibliotekdirektør Randi Rønningen (bildet til
venstre) ved Universitetsbiblioteket i Oslo
så det fra fagbiblioteksida. Begge med
mye fagforeningsbakgrunn i BF, begge
som ledere med ansettelser som en del
av jobben nå.
Heidi ser etter mange kvaliteter når
de ansetter. Engasjement, selvinnsikt
og humor kommer i tillegg til kunnskap
om det som etterlyses. Det er lurt å vise
at man følger med i hva som rører seg

i bransjen. Og hun minnet om at førsteinntrykket er viktig.
Randi hadde en god og en dårlig nyhet.
Den dårlige først: Universitetsbiblioteket i
Oslo har redusert staben med 50 årsverk
siden 1999, og over halvparten av disse
er bibliotekarer. Den gode nyheten, i
hvert fall for ferske bibliotekarer, er at 45
av UBs tilsatte er over 60 år, og at 25 av
disse er i bibliotekarstillinger.
Kursholder fra Bibliotekarforbundet var
Embret Rognerød.

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

Bibliotekaren 3/2016

15

KASSERING

”Nasjonalbibliotekaren, bibliotekstudenter, NBansatte og flere forfattere er blant dem som har
kastet seg inn i debatten. Flere uttrykte glede over
at kassering og samlingsutvikling nå er blitt en
offentlig debatt.”

Det brede og det smale
Boksalget og utlånet i folkebibliotekene er blitt likere og mer preget av nye, populære
titler. Debatten går på hva det skyldes og på hvordan og i hvilken grad bibliotekarene
kan påvirke.
Tekst:
Embret Rognerød

Da Morgenbladet-kritiker Bernhard
Ellefsen kritiserte nasjonalbibliotekar
Aslak Sira Myhre og bibliotekstrategien
i februar, viste han til HiOA-forskeren
Cecilie Napers artikkel ”Fra mangfold til
enfold”: Norsk litteraturpolitikk og norske
lesevaner i forandring, som ble publisert
i Nytt norsk tidsskrift, nr. 1, 2009.
I artikkelen sammenligner Naper
topplister fra bokklubber og folkebibliotekene i 1993 og 2006/2007. Blant de
ti mest utlånte bøkene på folkebiblioteket
i 1993 fant hun nobelprisvinner Sigrid
Undset, klassikerforfatter Amalie Skram
og de to kritikerbelønte forfatterne Roy
Jacobsen og Herbjørg Wassmo. I tillegg
var Anne Karin Elstad representert med
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fire av de historisk-romantiske bøkene
om Innhaugfolket.
Femten år senere mener Naper at det
er en langt større litterær ensretting
– både på bokklubbens liste og i folkebibliotekenes utlånsstatistikk. De mest
populære forfatterne opererer her i all
hovedsak innenfor krim- og spenningssjangeren, konkluderer Naper.
Situasjonen i dag
Om vi ser på topplistene i vinter
(2015/2016), går halvparten av titlene
fra utlånstoppen igjen på Bokhandlerforeningens bestselgerliste. (To av de
aktuelle titlene som går igjen er oppført
på listen både som pocket og innbundet:
Moyes og Mytting).
Halvparten av bøkene på utlånstoppen
er krim- og spenningsbøker, og alle de
ti bøkene er dessuten nyutgitte (siste to
år). De samme karakteristikkene kan sies

å gå igjen også lenger ned på toppstatistikken fra Bibliofil, som finnes tilgjengelig
på nettsidenes deres. Dersom man legger Napers premiss til grunn, er det altså
mindre bredde nå enn i 1993.
Samlet til Facebook-debatt
Bredde og tilgjengelighet er kjernen i
debatten som har pågått de siste ukene
rundt kassering i folkebibliotekene. Mye
av debatten som har kommet til overflaten i Morgenbladet er også blitt utviklet
på Facebook-siden til Vagant-redaktør
Audun Lindholm (veggen til Lindholm
er åpent tilgjengelig).
Lindholm inviterte her til diskusjon 22.
februar, blant annet med utgangspunkt i
Elisabeth Smiths reaksjon etter å ha besøkt biblioteket i Drammen (som også er
publisert i sin helhet på Morgenbladets
nettsider).
”For et par uker siden trengte jeg både

Foto: Solgunn Solli
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Macbeth og Et vintereventyr, ingen av
dem var i hyllen… En ansatt tok meg
med ned i kjelleren dit magasinet var
flyttet. Der var det heller ikke stort. Vi
fant til slutt den riktige Macbeth, men
Et vintereventyr måtte bestilles fra Haugesund. Den kom ganske raskt, men i
en eldre og sliten oversettelse og ikke
André Bjerkes som jeg hadde bedt om.
Er det virkelig mulig? Det er til og med
Shakespeare-år, og det dreier seg ikke
om den aller mest obskure forfatteren,
for å si det mildt”, skriver Smith.
Statistikk som parameter
”Dette med å bruke utlånsstatistikk
som kasseringsparameter – hva med alle
oss som gjerne leser på biblioteket, og
derfor ikke etterlater elektroniske spor
om hva vi har lest?” skriver Lindholm.
Han får svar på tiltale fra NB-bibliotekar Håkon Sundaune: ”Det bør ikke være

eneste parameter nei, men definitivt ett
av dem”.
Nasjonalbibliotekaren, bibliotekstudenter, NB-ansatte og flere forfattere
er blant dem som har kastet seg inn i
debatten. Flere uttrykte glede over at
kassering og samlingsutvikling nå er blitt
en offentlig debatt.
”Endelig noen som stiller spørsmål
om folkebibliotekenes væren og intet,
og gjør diskusjonen allmenn. Hvem vet
best hva folkebibliotekets eksistens bør
være? Folket sjøl (brukerstyrt), bibliotekarene (samlingsstyrt), litteraturviterne
(kvalitetsstyrt), litteraturhusene (formidlingsstyrt), politikerne (pengestyrt)?
Bedriver vi nå et blandings(mis)bruk
der folkebibliotekets frie vilje kjører
oss i grøfta? Eller er vi darwinister som
utvikles i takt med tiden?” skriver Lene
Romstad, rådgiver ved Trondheim folkebibliotek.

Kioskvelter og kjernesamling
”Den gode bibliotekar vil selvfølgelig heller enn å barbere samlingen for
sjeldne blomster til enhver tid sette
dem i omløp, helst de mest obskure og
upopulære, selv om disse til vanlig står i
magasin vil de hentes opp, sendes rundt,
settes på utstilling, sirkulere i depoter
rundt omkring, finne nye tilhengere og
slik utgjøre en motvekt til kioskvelterne
som kjøpes inn i ti eksemplarer hvorav
åtte kasseres etter et halvt år. Her bør
innsatsen ligge, heller enn å på autopilot skulle beholde flest mulig kilo med
papir”, skriver NB-bibliotekar Håkon
Sundaune.
Charlotte Myrbråten, arrangementsansvarlig ved Bergen Offentlige Bibliotek,
forteller at de holder på å bygge en
kjernesamling.
””Til kjernen” er et utviklingsprosjekt
som har som formål å øke bevisstheten 
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 om litterær kvalitet, både eksternt og

internt i organisasjonen. I dagens mediebilde møter vi et stadig mer utvannet og
flyktig kvalitetsbegrep. Vi ønsker å stille
spørsmål ved dette, og å tydeliggjøre
bibliotekets rolle som formidlere av den
gode og bevaringsverdige litteraturen.
Underveis ønsker vi å arrangere litteraturarrangement og debatter med kvalitetsbegrepet i fokus”, skriver Myrbråten.
Sira Myhre testet Sølvberget
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre
fastholder at NB sikrer bredden og

mangfoldet.
”Jeg vet altså ikke nøyaktig hva som
kastes overalt, bare det at Nasjonalbiblioteket sikrer at ingenting som det
ikke finnes fire eksemplarer til utlån av
i vårt depotbibliotek ikke kastes. Det er
vår oppgave, og den utfører vi til punkt
og prikke. Vi sikrer tilgang til det som
kastes, men bestemmer ikke hva det
er som forsvinner”, skriver Sira Myhre.
”Jeg gjorde en test på mitt gamle
bibliotek i Stavanger, som har gjort
nettopp det som framstilles så negativt.
De har åpna magasiner og laga arrange-

mentslokaler i dem. Arrangementene går
utrolig bra, jeg snakka nettopp for 300
mennesker klokka ett på formiddagen
om Sigbjørn Obstfelder der, men hva
så med bøkene. Et raskt søk viste at de
hadde 234 titler av Shakespeare, 24 av
Inger Elisabeth Hansen og 19 av Ole
Robert Sunde inne i hyllene sine. Etter
at de har kassert. Det synes ganske bra
for meg”, skriver Sira Myhre.

Tre år - tre topplister
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Mest kjøpte bøker i Bokklubben Nye Bøker 1992/1993

Utlånstoppen for 1993 (etter antall utlån)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Herbjørg Wassmo: Lykkens sønn
Anne K. Elstad: Julie
Isabel Allende: Den endeløse planen
Knut Faldbakken: Ormens år
Vigdis Hjorth: Fransk åpning
Gunnar Staalesen: Begravde hunder biter ikke
Roy Jacobsen: Fata morgana
Mario Vargas Llosa: Til stemorens pris
Vita Andersen: Sebastians kjærlighet
Anne Holt: Blind gudinne

Sigrid Undset: Kransen
Anne K Elstad: Veiene møtes
Anne K. Elstad: Folket på Innhaug
Anne K. Elstad: Nytt rotfeste
Roy Jacobsen: Seierherrene
Herbjørg Wassmo: Lykkens sønn
Herbjørg Wassmo: Dinas bok
Anne K. Elstad: Maria, Maria –
Amalie Skram: Hellemyrsfolket
Anne K. Elstad: Magret

Mest solgt i Bokklubben nye Bøker 2006/2007

Utlånstoppen for 2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anne B. Ragde: Ligge i grønne enger
Jo Nesbø: Snømannen
Unni Lindell: Honningfellen
Karin Fossum: Den som elsker …
Anne K. Elstad: Hjem
Morten Ramsland: Hundehode
Anne Holt: 1222
Herbjørg Wassmo: Et glass melk takk
Anne Holt: Presidentens valg
Stieg Larsson: Luftslottet som …

Anne B. Ragde: Eremittkrepsene
Anne B. Ragde: Ligge i grønne enger
Anne B. Ragde: Berlinerpoplene
Jo Nesbø: Snømannen
Khalid Hosseini: Drageløperen
Stieg Larsson: Jenta som lekte med ilden
Anne K. Elstad: Hjem
Jo Nesbø: Frelseren
Khalid Hosseini: Tusen strålende soler
Stieg Larsson: Menn som hater kvinner

Bibliofils ti mest utlånte voksenbøker
siste seks måneder (februar 2016)

Topp 10 – salg av voksenbøker 2015
(ifølge Bokhandlerforeningen):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jørn Lier Horst: Blindgang
Jo Nesbø: Blod på snø
Jojo Moyes: Etter deg
Jojo Moyes: Den ene pluss en
Camilla Läckberg: Løvetemmeren
Roy Jacobsen: Hvitt hav
Jo Nesbø: Mere blod
Jussi Adler-Olsen: Den grenseløse
Jojo Moyes: Et helt halvt år
Lars Mytting: Svøm med dem som drukner
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Jojo Moyes: Den ene pluss
Jojo Moyes: Etter deg
Trine Sandberg: Trines mat: favoritter og ukemenyer
Jo Nesbø: Blod på snø
Jojo Moyes: Et helt halvt år
Terry Hayes: Jeg er Pilegrim (pocket)
Jojo Moyes: Et helt halvt år
Lars Mytting: Svøm med dem som drukner (pocket)
Lars Mytting: Svøm med dem som drukner
Jon Michelet: En sjøens helt: Blodige strender

EKSTERIØR OG INTERIØR

Biblioteklokaler som stikker seg ut

”The Community Bookshelf” er en svært synlig del av fasaden til Kansas City Public Library i USA.
Bokryggene måler 7,5 meter og det er til sammen 22 titler representert. Mange leserinteresser er
representert. Titlene ble foreslått av byens lesende befolkning og så valgt ut av bibliotekets styre.
Blant bøkene som pryder bibliotekveggen finner vi blant annet Catch-22 av Joseph Heller, Hundre års ensomhet av Gabriel García Márquez, Fahrenheit 451 av Ray Bradbury, Staten av Platon,
Huckleberry Finns eventyr av Mark Twain, Drep ikke en sangfugl av Harper Lee og Ringenes herre
av J.R.R. Tolkien. Inne i biblioteket finner vi bygningens tidligere bankhvelv ominnredet til kinosal.
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”Sett i forhold til befolkningsveksten i Oslo – den var på
22 % de siste ti årene – viser bibliotekstatstikken dramatiske tall. Samlet bokbestand i hovedstaden har sunket fra 2,74 bind pr innbygger i 1994, via 2,53 bind pr
innbygger i 2004, til 1,77 bind pr innbygger i 2014.”

En kraftig kasseringsbølge
Statistikken viser at folkebibliotekene hadde 3,2 millioner færre bind å tilby sine brukere i
2014 enn ti år tidligere, en reduksjon på hele 16 %. Har en kasseringsvekkelse hjemsøkt
vårt land?
Tekst:
Erling Bergan

Det heter samlingsutvikling på fagspråket. Det dreier seg om bokinnkjøp, mottak
av kulturfondbøker, magasinering, avhending til depotbiblioteket. Og kassering.
Denne virksomheten som bibliotekarer
ofte frykter kan bli tatt ille opp av pressa
og folk flest. Kaste bøker? Offentlige
midler er brukt til omhyggelig å kjøpe
inn bøker som en gang ble vurdert som
verdifulle, og så kastes de?
Kritikk i Morgenbladet
Diskusjonene om kassering blusser
opp fra tid til annen. Nå har det reduserte
arealet til Nye Deichman i Bjørvika satt
fart i debatten igjen. Bernhard Ellefsen
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i Morgenbladet var i forrige måned ikke
nådig mot kasseringstrenden.
I en annen artikkel i dette nummeret ser
vi på om det er bestselgerne som styrker
seg i bibliotekene på bekostning av bredden. Her skal vi se hva bibliotekstatistikken
kan fortelle oss, om kasseringsbølgen har
tiltatt og om tilveksten holder tritt med
kasseringen.
Vi har undersøkt landsstatstikken med
fem års mellomrom fra 1994 til 2014. I de
første ti årene av denne 20-årsperioden lå
samlet bokbestand i norske folkebibliotek
relativt stabilt på i overkant av 20 millioner
bind. Men fra 2004 til 2009 ble det ca 1
million færre bind. Og fra 2009 til 2014
slo bølgen inn: Antall bind ble redusert
fra 19,3 til 17,1 millioner bind. Andre tall
viser også at det er i løpet av de siste ti
årene at de store endringene har skjedd.
Gjennom de tjue årene fra 1994 til

2014 har tilveksten ligget ganske stabilt
på rundt 5 % av bokbestanden. Men
avgangen – altså kasseringen – har steget
fra 3 % av bestanden i 1994 til hele 9 %
av bestanden i 2014.
Oppretting?
Har kasseringsbølgen vært så kraftig i
denne perioden, fordi den har måttet rette
opp mange års manglende kassering? Det
er grunn til å håpe det. For hvis bølgen
fortsetter med uforminsket styrke i de
neste tiårene, vil det føre til en halvering
av bokbestanden i norske folkebibliotek i
løpet av en generasjon.
Om vi ser på forskjellen mellom barnebøker og voksenbøker, er det markante
forskjeller. Bestanden av barnebøker steg
helt fram til 2009, men har de siste årene
falt merkbart. Avgangen av barnebøker
var i 2004 4 % av bestanden, mens den

KASSERING

i 2014 var 10 % av bestanden. Det er
likevel voksenbøkene som har merket
kasseringsiveren mest. Mens norske
folkebibliotek i 2014 hadde 1 % færre
barnebøker enn i 2004, hadde de 22 %
færre voksenbøker i 2014 enn i 2004.
I den samme tiårsperioden har Norges befolkning økt med 12 %. Samlet
bokbestand i norske folkebibliotek i
2004 var 4,44 bind pr innbygger. I
2014 var dette redusert til 3,34 bind
pr innbygger.
Hva med Oslo?
Ettersom debatten denne gangen
startet med kritikk av kasseringen i Oslo
i forbindelse med flytting av Deichman
til redusert areal i Bjørvika, er det naturlig å se om hovedstaden følger de
samme trendene som resten av landet.
Og det gjør de, men med kraftigere utslag. Deichman hadde for tjue år siden
dobbelt så stor tilvekst som avgang av
bøker. For ti år siden balansert tilvekst
og avgang. Men i 2014 hadde Deichman en tilvekst på 59 000 bind i 2014,
og en avgang på 108.000.
Sett i forhold til befolkningsveksten i
Oslo – den var på 22 % de siste ti årene
– viser bibliotekstatstikken dramatiske
tall. Samlet bokbestand i hovedstaden
har sunket fra 2,74 bind pr innbygger
i 1994, via 2,53 bind pr innbygger i
2004, til 1,77 bind pr innbygger i 2014.
Areal
Vi har sett om det samlede areal i norske folkebibliotek har skrumpet tilsvarende som bokbestanden. Det har det
ikke. Samlet areal har ligget pluss/minus
320.000 kvm i hele tjueårsperioden.
Forbehold
Tallene vi gjengir her er hentet fra
den årlige nasjonale bibliotekstatistikken, utgitt av Statens bibliotektilsyn,
senere ABM-utvikling, og nå Nasjonalbiblioteket.
Statstikken forteller ikke om hva som
var årsaken til kasseringen – om det var
dubletter som ble kastet, om det var
slitasje eller manglende etterspørsel,
om det var innholdet som ble regnet
som utdatert.
Tabellene til høyre viser utviklingen
over en tjue års periode fra 1994 til
2014. Alle kurvene viser utviklingen i
prosent siden 1994, der startåret er
satt til 100 %.
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SMALE 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.

En håndfull folk er kult nok
En gruppe slitne eventyrere med grønne kapper står utenfor en by. Byen har stengt alle
innganger på grunn av pesten som sprer seg mellom innbyggerne, utenfor har noen lagd
seg en leir mens de prøver å finne ut hva som skjer. De kappekledde eventyrerne nærmer seg leiren, med håp om å finne ut hva som er årsaken til pesten, og med et håp om å
være til hjelp.
Dette høres ut til å være en helt generisk intro til en bok fra fantasy-hylla.
Og det er helt feil. Dette er et eksempel
på et eventyr i rollespillet Vandrerne,
et helt nytt rollespill. Faktisk det første
norske rollespillet på flere år. Denne
rollespillboka er å finne i våre hyller i
hvert fall, og bør absolutt finnes i alle
folkebibliotek.
Introen her er tatt fra et arrangement
jeg hadde en lørdag, hvor vi fikk skaperen av rollespillet til å komme. Han
snakket litt om hvordan han hadde jobbet med å lage det, hvordan han hadde
utgitt det, og så spilte vi noen timer.
Nå hører jeg mitt hypotetiske publikum
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spørre “Men hvor mange kom på et slik
sært arrangement??”, og mitt svar: “Ikke
mange nok, og akkurat passe.”
Å satse på smalt
Rent konkret så kom det fem. Ikke
store antallet for et arrangement, mildt
sagt. Skulle gjerne sett at det kom mange
flere, men det er fordi vi har statistikker vi
må levere og da er det bedre med flere
besøk på arrangementene. Rett og slett
idioti syns nå jeg, selv om jeg kan se det
er vanskelig å kunne måles på andre vis.
Og alt må jo nå måles for at man skal
få penger. Akkurat dette arrangementet
ble en blanding av faglighet, sosial mø-

teplass, underholdning, litteratur, fortellerkunst, og improvisering. En veldig
god blanding for et bibliotek vil jeg si,
men likevel meget smalt. Og smalt er da
virkelig noe bibliotekene bør satse på!
Selger seg selv
Vi er den store forkjemperen for smal
litteratur, hvorfor skal da arrangementene
våre handle om å ha så brede temaer/
navn som mulig? Jeg sier ikke at vi skal
kutte ut de store navnene og arrangementene. På samme måte som Nesbøs
siste bok selger seg selv, gjør disse arrangementene det også. De som trenger
oss er de smale, om det er arrangemen-
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ter om lokalhistorie, om brettspill/rollespill, eller undergrunnspoesi spiller
ingen rolle, og ei heller antallet folk
som kommer. Det som bør bety noe
er at de som har vært der går derfra
med følelsen av at det ga dem noe!
Noen av de beste arrangementene
jeg har vært på har vært nettopp arrangementer med få deltakere, hvor vi
som var der ble sittende å diskutere,
vi ble utfordret, vi ble engasjert, og vi
følte at vi var med på noe spesielt vi
ikke kunne fått andre steder.
Kult å ha en håndfull folk
Akkurat nå virker det som om
bibliotekdebatten har polarisert seg
mellom de som mener vi kvitter oss
med for mange bøker og fokuserer
for mye på arrangementer, og de
som mener at vi ikke fokuserer nok
på arrangementer og bør kassere
mer. Greit nok, mulig at det er satt
litt på spissen her. For meg personlig så skjønner jeg ikke at det skal
være store motsetninger mellom å
ha både bøker og arrangementer
på biblioteket. Før mitt hypotetiske
publikum begynner å himle for mye
med øynene vil jeg forsikre dere om
at jeg er fullstendig klar over at bildet
er adskillig mer nyansert enn det jeg
tegner her. Og ikke minst at det er
stor forskjell mellom jobben som blir
gjort på Deichman nå og det som blir
gjort i lille Horten. Men i stedet for å
krangle om hvor mange bøker som
skal kasseres, og hvor mye arbeid
som skal legges i å holde arrangementer, hvorfor ikke tenke på hva man
skal arrangere?
Det er kult å ha en full sal, hundrevis
av fornøyde mennesker som opplever et kjent navn. Skal jeg fortelle
dere noe? Det er også utrolig kult å
ha en liten håndfull folk, som er på
et arrangement om noe de syns er
interessant, men som kanskje er for
smalt til ellers å finnes andre steder
enn i de store byene.

Kompetansen som trengs
- Høyere utdanning må dimensjoneres på en slik måte
at den forsyner arbeidslivet med den kompetansen
arbeidslivet trenger, sier YS-leder Berland.
- Vi trenger å skifte fra ressurs- til
kunnskapsøkonomi, slår Produktivitetskommisjonen fast i ny rapport,
overlevert finansministeren forrige
måned. Her forslår de hvordan produktiviteten og vekstevnen i norsk
økonomi kan styrkes.
YS er enig i at produktivitetsveksten
må bygge på kunnskap, forskning og
innovasjon:
- Med det høye lønns- velstands- og
velferdsnivået vi har og ønsker å ha
i Norge, er det høy kompetanse og
produktivitet som setter oss best i
stand til å videreføre det. YS har lenge
tatt til orde for at det beste tiltaket for
høy sysselsetting og verdiskaping er
å øke det generelle kompetansenivået
er, sier Berland.
- Jeg registrer også at Produktivitetskommisjonen peker på behovet
for å heve kompetanse hos de som allerede befinner seg i arbeidsmarkedet.
YS støtter helhjertet en revitalisering
av etter- og videreutdanningsreformen, sier Berland.
- Kommisjonen sier også at NAVs
arbeidsmarkedstiltak for å heve kompetansen til dem som mister jobb ved
omstillinger i større grad må gjennom-

føres sammen med næringslivet. Det
er vi enige i.
Kommisjonen peker på at norsk
næringsliv har vist stor evne til omstilling, og den norske lønnsmodellen har
bidratt til at produktivitetspotensialet
har blitt realisert.
- Den norske modellen, med et
sterkt trepartssamarbeid i bunnen
og der frontfaget setter rammen for
lønnsdannelsen i Norge, har vært en
viktig suksessfaktor for produktivitetsutviklingen. Det er denne mekanismen som tradisjonelt har sikret høy
produktivitet i Norge. Jeg har tro på
at det systemet vi har i dag fortsatt
vil sikre dette fremover, understreker
YS-lederen.
Kommisjonen anbefaler at arbeidskraften blir mer fleksibel og mobil,
men det er uklart hvilke konkrete
reguleringer den ser for seg.
- Det er mulig å se på om det fins
reguleringer som hindrer fleksibilitet.
Samtidig minner jeg om at mange reguleringer er der nettopp for å verne
arbeidstakerne mot helsefarlig arbeid
og utbytting. Behovet for fleksibilitet
må alltid veies opp mot dette.

Strålende fornøyd
Forresten, det rollespillarrangementet? Det med bare fem deltakere? Alle
som gikk var strålende fornøyde, fra
den godt voksne og erfarne rollespilleren, til 17-åringen som aldri hadde
spilt rollespill. Det hadde nok ikke gått
med 50 i salen.
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Endringer i økonomien:

Laveste lønnsvekst siden krigen
I februar kom viktige tall før årets hovedoppgjør på bordet. Lønnsutviklingen var det siste
året i gjennomsnitt på 2,8 prosent. Den laveste nominelle lønnsveksten på mer enn 70 år,
sier TBU-leder Ådne Cappelen.
Tekst:
Erling Bergan

Det tekniske beregningsutvalget for
inntektsoppgjørene (TBU) spiller en
viktig rolle som premissleverandør for
tariffoppgjørene i Norge. Forsker Ådne
Cappelen i Statistisk sentralbyrå leder
utvalet, men alle hovedorganisasjoner
og store arbeidsgiverorganisasjoner er
representert i utvalget, sammen med flere
departement.
På mandag ble statistikken som legger
grunnlaget for årets lønnsforhandlinger presentert av TBU. Den forteller at
lønnsveksten i 2015 anslås til 2,25 % for
industrien, 2,75 % i staten og 3,25 % i
kommunesektoren under ett.
- Vi må veldig langt tilbake i tid for å

finne en så lav nominell lønnsvekst som
tok sine krav til vårens hovedoppgjør på
det vi hadde i 2015. Vi har faktisk ikke hatt
styremøte i forrige uke. Det er separate
det etter 2. verdenskrig, sier utvalgsleder
krav i de ulike tariffområdene, og disse blir
Ådne Cappelen til NRK.
nå fremmet gjennom sektorene i vår hoAt lønnsveksten har gått noe ned de
vedorganisasjon. Hvordan YS sine samlede
siste årene, innebærer ikke at vi har
tariffkrav blir seende ut, gjenstår å se.
fått mindre i lønn, men at
lønnsnivået øker saktere
enn før, skriver YS på sine
nettsider. De peker på at
vi hadde vekst i reallønnen
også i 2015.
- Vi har et godt inntektsnivå, og de siste tallene fra
TBU antyder nok en gang
at lønnsdannelsen i Norge
tilpasser seg den økonomiske situasjonen, sier YS’
sjeføkonom Helle Stensbak.
Forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå er leder for Det
Bibliotekarforbundet ved- tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Tjenestepensjon på forhandlingsbordet
Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor møtte arbeidsminister Anniken Hauglie 18. februar, for
å diskutere hvordan videre prosess rundt en ny offentlig tjenestepensjonsordning kan legges opp.
Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor møtte arbeidsminister Anniken
Hauglie 18. februar, for å diskutere hvordan
videre prosess rundt en ny offentlig tjenestepensjonsordning kan legges opp.
Alle som deltok i møtet var positive til
videre prosess. Det er enighet om at departementet nå skal utarbeide et mandat,
som tydeliggjør en rekke forhold for det
videre arbeidet. Mandatet skal besluttes i
et møte mellom partene før påske, opplyser
Erik Kollerud, leder for YS Kommune og Pål
N. Arnesen, leder for YS Stat.
I desember i fjor la en departemental
arbeidsgruppe frem rapporten om nye
tjenestepensjonsordninger for ansatte i
offentlig sektor. Denne rapporten danner
nå grunnlaget for det videre arbeidet.
Dette mente organisasjonene på arbeids-
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takersiden om rapporten
VG og Klassekampen fortalte nylig om
hemmelige møter mellom LO-leder Gerd
Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen
Lund, hvor de har sett på muligheten av en
storstilt omlegging av pensjonssystemet.
“De to har jobbet på spreng for å få støtte
for å utrede en enkel og overbyggende pensjonsordning som skal gjelde både for offentlig og privat sektor”, skrev VG for en uke
siden. Selv om Kristiansen-Lund-forsøket
har strandet, skapte det stor uro og irritasjon i organisasjonene på arbeidstakersida.
Etter gårsdagens møte kom dette tydelig
til uttrykk. – Det som er helt avgjørende, er
at dette blir forhandlinger mellom partene
i offentlig sektor, understreket Unio-leder
Ragnhild Lied etter møtet.
Tjenestepensjonsordningen i offentlig

sektor sikrer de ansatte en pensjon lik
66 prosent av lønna livet ut. Men etter at
levealdersjusteringene ble vedtatt i 2010,
har denne ordningen blitt svekket for de
yngste ansatte. Bestemmelsen innebærer
at pensjonen blir justert ut fra forventet
levealder i hvert årskull. Siden levealderen
er forventet å stige, vil yngre ansatte måtte
jobbe stadig lenger for å oppnå samme
pensjon som sine eldre kollegaer. Denne
utviklingen er hovedårsaken til at arbeidstakerorganisasjonene nå er villig til å sette
seg ned ved forhandlingsbordet igjen.
– Offentlig tjenestepensjon er et stort
og viktig spørsmål for våre medlemmer.
De fleste bibliotekarer jobber i offentlig
sektor, så vi følger godt med på denne
prosessen, sier BFs forhandlingsleder
Monica Deildok.

Ofte Stilte Spørsmål på BFs nettsider:

Ny kategori om ansettelser
Vi svarer nå på sentrale spørsmål om ansettelser i vår ofte stilte spørsmål-seksjon.
Tekst:
Embret Rognerød

Lurer du på saker knyttet til midlertidig
ansettelser, arbeidsavtaler eller deltid?
Eller hvilke råd BF gir om stillingsannonser
for bibliotekarer?
Vi har nå publisert kategorien ansettelser i vår ofte stilte spørsmål-seksjon.
Kategoriene er utarbeidet av forhandlingsleder Monica Deildok og rådgiver Embret
Rognerød. Hensikten er å gi nyttige, kort
oppsummerte svar til tillitsvalgte og andre
medlemmer – et slags mellomledd mellom
personlig rådgivning og lovverket.
Tidligere har vi publisert åtte kategorier - om temaene Rollen som tillitsvalgt,
Arbeidstid, Ferie, Pensjon, Sykdom og

permisjon, Nedbemanning og Lokale
forhandlinger.
- Forhold knyttet til ansettelser i bibliote-sektoren er noe av det aller viktigste
for en fagforening som BF, som representerer en profesjon i et felt der også
mange med andre utdanningsbakgrunner
kjemper om jobben, sier forbundsleder
Margunn Haugland.
Derfor går vi også gjennom mer bibliotekspesifikke saker, som for eksempel
lovkravet om biblioteksjefstillinger og
utlysningstekster, i tillegg til mer generelle
spørsmål.
Savner du noen spørsmål i kategorien?
Send epost til rådgiver Embret Rognerød
(embret.rognerod@bibforb.no).
Ofte stilte spørsmål finner du på BFs
nettsider: bibforb.no.
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ARBEIDSLIV

Fræna
kommune

Biblioteksleder - 100 % fast stilling
Fræna folkebibliotek ligger i Elnesvågen, kommunesenteret i Fræna kommune. Biblioteket har 3 fast
ansatte og er organisert under kulturenheten. I tillegg har Hustad fengsel en bibliotekar som er
tilknyttet biblioteket.

Arbeids- og ansvarsområde:






Faglig og administrativt ansvar for drift av biblioteket
Bibliotekfaglig ansvar for Eide bibliotek. 30 % av stillingen er for tiden frikjøpt til Eide
Videreutvikle biblioteket som kulturleverandør og arena for offentlig samtale gjennom ulike
arrangement som forfatterbesøk, debatter, språkkafé o.l.
Sikre et aktivt samarbeid med skoler og barnehager

Kvalifikasjoner:






Godkjent bibliotekutdanning - bachelor eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i
bibliotekspesifikke fag, eller med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning.
Ønskelig med relevant erfaring
God datakunnskap og erfaring med biblioteksystem
God formidlingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknadsfrist 20.03.16
Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du her: www.frana.kommune.no

Tre hovedavtaler er prolongert
Hovedavtalene i de tre tariffområdene KS, Stat og Spekter er nå alle prolongert, det vil si
at de fortsetter å gjelde for en periode framover.
KS: Hovedavtalen i KS-området er reforhandlet, og gjelder for perioden 1. januar
2016 til 31. desember 2017. Avtalen har
ingen endringer av praktisk betydning, kun
små språklige korrigeringer.
Partene er også enige om at det skal
avholdes felles opplæring og informasjon
om hovedavtalen. Denne vil bli avholdt
i september 2016. Målgruppen er de
sentrale partsrepresentantene i hver kommune. Det vil si rådmenn, medarbeidere i
personalfunksjonen og hovedtillitsvalgte.
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Samlingene foregår fylkesvis. For å kunne
delta på opplæringen stilles det krav om
at både arbeidstakerorganisasjonene og
arbeidsgiveren er representert.
Staten: Hovedsammenslutningene og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble i møte 27. november 2015
enige om å prolongere Hovedavtalen
i Staten frem til 31.12.2016, med tekniske endringer (henvisninger til korrekte bestemmelser i likestillingsloven
og arbeidstvistloven samt henvisning til

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).
Hovedsammenslutningene og KMD er
også enige om å nedsette en arbeidsgruppe som i løpet av 2016 skal se på
både språklige og mulige materielle endringer i hovedavtalen.
Spekter: Partene er enige om å forlenge
hovedavtalen i to nye år, altså ut 2017.
Partene er også enige om å forlenge
avtalen for helseforetakene ut 2017.

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.

28

Bibliotekaren 3/2016

Send

00,-

g gi kr 2
o
4
5
4
2
il
t
T
FLU K

,- pr. måned
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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

Hva gjør vi med de mørke
skyene over Europa?
Det er noe faretruende over tida vi
opplever nå. Slik oppleves det i hvert fall.
Omfanget av det som skjer gjør inntrykk.
De langsiktige virkningene likeså. Jeg
tenker på migrasjonstrykket mot Europa,
men også oljeøkonomiens svanesang og
de uunngåelige klimaendringene. Alt dette
kan selvfølgelig også innebære positive
endringer. Men det er vanskelig å se for
seg et Norge, et Europa, en verden hvor
dette ikke kommer til gjøre vondt på
ulike vis.
Så er det noen andre utviklingstrekk
som også bidrar til at mange føler en slags
uro for tida vi lever i. Utviklingstrekk som
kanskje ikke er like tunge og skjellsettende, men som like fullt gir en opplevelse
av at vi lever i et tidsskille. Ting vi har tatt
for gitt i generasjoner kan bli noe helt
annet, eller de kan bli helt borte. Postombæring på lørdager, papiraviser, FM-radio,
kommunen og fylket vi bor i.
Tidligere har jeg sagt at jeg så gjerne
skulle levd evig, for å se hvordan det går.
Nå er jeg jammen ikke så sikker lenger.
Det er forskjellen mellom fattig og rik,
og mellom de som lever fredelig og de
som herjes av krig, som gir grunn til mest
bekymring. Det er det som ligger til grunn
for migrasjonstrykket fra Midtøsten og
Nord-Afrika, og for spenningene mellom
landene nord og sør i Europa.
Jeg tror ikke jeg er alene om å oppleve
en sterk uro på grunn av alt dette. Noen
deltar i politikken for å forandre ting til det
bedre, noen deltar i frivillig arbeid for å
gjøre sitt. De fleste ser seg rundt og følger
nyhetsbildet med engstelse og forvirring.
Det er da biblioteket kan bidra til økt
forståelse. En god bok eller makerspace
kan selvfølgelig være en flukt fra her og
nå, et rom å ta pause fra verden i. Men
viktigere er det at bøker, tidsskrifter, nettsider, musikk, utstillinger, bokprat, debatter

og arrangement spiller en stor rolle i å
forstå små ting og store sammenhenger.
Skjønnlitterært eller faglig.
Jeg regner med at bibliotekarer flest
kjenner et ansvar for å bidra til at de som
opplever vår tid som faretruende, får kanalisert uroen i retning av mer kunnskap,
mer forståelse, mer sammenheng, mer
fordypning, mer debatt.
– Vi opplever en økt sårbarhet, en følelse av at den orden vi har bygget i Europa
og globalt de siste tiårene er skjørere enn
vi trodde, sa Brende i sin utenrikspolitiske
redegjørelse til Stortinget i vinter. Det gjør
inntrykk.
Og VG avslørte noen dager tidligere
et hemmelig UD-notat med følgende beskjed: ”Europa og EU/Schengen-samarbeidet er i en alvorlig situasjon. Vi kan i løpet
av kommende halvår få en omfattende
krise, hvor migrasjonskrisen og flere andre
negative forhold samlet utløser betydelige
politiske og institusjonelle tilbakeslag.” Det
gjør også inntrykk.
Bibliotekene har etter paragraf 100 et
grunnlovfestet ansvar for en del av infrastrukturen som muliggjør gode og klargjørende offentlige samtaler. Med dette som
bakteppe: Hvor gode er vi på å sørge for
at store samfunnsmessige utviklingstrekk
nedfeller seg i samlingsutvikling og arrangementsprogram?
Det er ikke lett. Men det er vel nødvendig?

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

”En roman som jeg har lyst å snakke veldig lite om. Den foregår på to tidsplan,
det ene er Bergen i 1928. Det andre er
Vestlandet på slutten av 1800-tallet.
Derfor sitter jeg mye på biblioteket og
gjør research, det er jævla mye research
på slutten. Jeg leser aviser og annonser
som forteller mye om tiden den gangen.
Så mye mer kan jeg ikke si. Men den er
”based on a true story”.”
Stig Holmås, som nettopp har fylt
70 år, til Bergens Tidende 24.
februar 2016, om romanen han
holder på å skrive nå.

