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Norgeslån er en tjeneste hvor lånere i hele landet med
felles lånekort, kan bestille lån fra hvor som helst
og få det levert på sitt favorittbibliotek. 

Løsningen har innebygget "intelligens" og vil alltid
automatisk forsøke å styre lånet slik at det blir lånt
fra nærmeste (les: billigste) bibliotek. Tjenesten tar
altså hensyn til etablerte transportordninger. 

Tjenesten er basert på en åpen protokoll (NILL-protokollen
med utvidelsen LII) som er utviklet av Biblioteksystem-
leverandørene i Norge. Foreløpig er Bibliofil alene om
å ha implementert denne protokollen.

Se mer informasjon om løsningen i siste nummer 
av Bibliofils InfoBrev som du finner på våre nettsider:
www.bibliofil.no/infobrev

Norgeslån!
Bibliofil introduserer nå Norgeslån for alle lånerne i landet!

Norgeslån ann.  16.05.08  16:59  Side 1
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Hvis Nasjonalbiblioteket 
fortsetter i samme digitaliser-
ingstempo som hittil – nylig 

ble 50 000 merket passert – er 450 
000 bind nådd om åtte år, i 2016. 
Nasjonalbiblioteket konverterer bøker 
til digitalt bevaringsformat med høyere 
kvalitet enn de filformatene vi bruker 
i hverdagen. Målsettingen er å bevare 
materialet i et 1000-årsperspektiv. Å 
vente åtte år i en slik sammenheng, er 
bare som et lite knips.
 NB Digital har fått kritikk for sin 
strategi, for systematisk å digitalisere 
alt som finnes i Nasjonalbibliotekets 
samlinger. Kritikerne mener at 
Nasjonalbiblioteket burde ha prioritert 
i forhold til en tenkt etterspørsel 
og aktualitet. Noen tar også på seg 
spåkonehatten og pusser krystallkulen. 
Der inne ser de hva som kommer til å 
bli brukt og hva som bare burde vært 
ekspedert til de evige arkivmarker.

 Men hvem tør å påberope seg 
kunnskap om hva ettertiden – her 
snakker vi ikke bare om noen få tiår 
framover - vil etterspørre. Forskning, for 
eksempel, er typisk det uforutsigeliges 
kunst. Verken pottemakerne eller 
borgerskapet i antikken hadde den 
minst anelse om hvor viktig noen skarve 
potteskår skulle bli for historieskrivere 
2000 år senere.
 Norge har en overskuelig bokstamme. 
Det er et overkommelig prosjekt å 
digitalisere det hele, og på den måten 
legge grunnlaget for en bred formidling 
den dagen alt digitalisert materiale faller 
i det fri. For det gjør det en dag, før vi aner.
 I stedet for å kritisere NB Digital 
er det bedre å bruke energi på å få 
i stand gode kollektive avtaler med 
rettighetshaverne, slik at også det 
rettighetsbelagte materialet fortest mulig 
kan formidles lovlig til allmennheten.

Vi har tid til å vente

29. april trykket Aftenposten 
en kronikk som flere innenfor 
biblioteksektoren har stemplet 

som bibliotekfiendtlig. Kronikkfor-
fatterne, Trond Andreassen (NFF) og 
Mads Liland (LINO), og deres utspill, 
har blant annet blitt omtalt som noe man 
ikke bør ta alvorlig.
 Det er nettopp det motsatte man bør 
gjøre! Slike utspill må tas alvorlig!
 For det er sjelden norsk bibliotek-
sektor får en så åpen invitasjon til debatt 
innenfor et toneangivende medium som 
Aftenposten. Denne muligheten bør 
man sette pris på og fortelle med presise 
ord hva bibliotekenes nye rolle kan og 

bør være - i en tid som spenner bein på 
mye av det som har vært bibliotekenes 
tradisjon.
 Men i stedet går man i forsvars-
posisjon og sliper knivene. Kom ikke her 
utenfra og still spørsmål ved yrket vårt, 
sier man mellom linjene i motsvarene.
 Det er synd. For utenfor 
biblioteksektoren, er det mange 
som stiller de samme spørsmål som 
Andreassen og Liland. Bok og Bibliotek 
tror det er viktig at biblioteksektoren 
prøver å svare, i stedet for å forskanse 
seg i skyttergravene. Det gir et useriøst 
inntrykk og bidrar til å svekke 
biblioteksaken.

Debatten som strandet
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For ikke 
altfor lenge 
siden fikk de 

fleste bibliotekarene i 
Norge sin utdanning 
på Statens bibliotek- 
og informasjons-
høgskole (SBIH). I 

dag er utdanningen 
i Oslo flyttet 

til Høgskolen i 
Oslo. Den har fått nytt navn: 
Høgskolen i Oslo (HiO)/
Avdeling for journalistikk, 
bibliotek- og informasjonsfag 
(JBI). Tungt som en våt 
ullgenser. Men kanskje har 
utdanningen fått mer status ved 
at den er lagt til et ”universitet 
light”? Akademisert er 
utdanningen også blitt, så nå er 
det vel bare å vandre fra Bislet 
og ut i verden med rak rygg?
 Flytter vi oss over Skagerrak, 
til Danmark, går debatten 
om ”hva barnet skal hete” 
for fullt, både innenfor 
bibliotekutdanningen og 
Bibliotekarforbundet.
 Danmarks Biblioteksskole 
har her hjemme blitt kalt ”alle 
bibliotekskolers mor”. I det 
hele tatt har vi et varmt og 
kjært forhold til biblioteklandet 
Danmark. Ingen ting gir 
mer faglig påfyll enn en 
konferansetur til Danmark, 
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Danske Bibliotekar- 
  forbundet vil skifte navn

Hvordan komme bort fra navnet bibliotekar og 
bibliotek, er et spørsmål som stadig dukker opp.

uansett tema (ja, konferansen 
bør helst være i København og 
aller helst i sommerhalvåret) 
- selv om det er til Finland vi 
egentlig burde reist. Men det er 
så kaldt i Finland, og de snakker 
så vanskelig. De mangler også 
lune smørbrød, tre sorter sild og 
den ”lille”.

Bibliotekskole eller iSchool
Også Danmarks Biblioteksskole 
vil skifte navn. I alle fall ville 
den det så lenge den forrige 
rektoren, Lars Qvortrup, 
var på sin snarvisitt. I løpet 
sine sju måneder klarte han 
visstnok to ting, om man 
skal tro onde tunger. Han 
utlyste navnekonkurranse og 
sparket halve staben på skolens 
bibliotek.
 Forslagene som kom inn 
til navnekonkurransen pekte 
selvsagt i moteriktige retninger, 
som Copenhagen iSchool 
eller Danmarks Information 
Universitet. Det ble visstnok 
delt ut vin til vinnerforslaget, 
men det ble ikke noe 
navneskifte. I Danmark 
har man fortsatt en 
bibliotekskole.
 Ikke nok med 
at skolen sliter 
med navnet. 
Den sliter også 

med å få ansatt ny rektor. Da 
stillingen var utlyst tidligere i år, 
kom det inn 17 søknader, men 
ingen var kvalifisert til jobben. 
Derfor vil stillingen bli utlyst 
igjen. Hmmm...tenker man. 
Skolen kjemper i motvind med 
synkende studenttall. Enkelte 
foreslår at dersom det ikke er 
mulig å finne en rektor som 
brenner for biblioteksaken, ja, 
så burde man kanskje frata 
skolen sin selvstendige status og 
gjøre den til et institutt under 
Københavns Universitet.

Bogværgernes Forbund
Navnediskusjonen i Danmark 
har forplantet seg langt inn i det 
danske Bibliotekarforbundet. 
Heller ikke Bibliotekarforbundet 
er fortrolig med bibliotek-delen 
av navnet. I Bibliotekpressen 
(6/08) fleipes det med at det 
nye navnet kanskje burde være 
”Bogværgernes Forbund”.

 ”Nej. Det bliver næppe 
BF’s nye navn, selv 
om bogfejden om 

fornyelse af bibliotekerne 
og forfatternes ynkelige 

kamp for at bevare 
deres bibliotekspenge 
måske kunne glæde de 
visionsløse, der mener, 
at bøger er den vigtigste 

beskæftigelse i år 2008 for 
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en bibliotekar, der arbejder i det 
danske vidensamfund,” skriver 
redaktøren.
 Den store utfordringen 
ved et navneskifte, er at de 
menneskene navnet angår, må 
stemme for navnet. De må
ikke bare godta det, de må like 
det, være fortrolig med det, være 
stolte av det.

Hva mener du?
Hvordan er det så i Norge? På 
Høgskolen i Oslo har biblioteket 
skiftet navn til Læringssenteret. 
Noen vil se på det som et knefall 
for den politiske retorikken 
som forhåpentligvis skal gi mer 
penger i potten.
 I yrkeslivet dukker det opp 
titler som er ment å avløse 

bibliotekar, for eksempel 
informatør, informasjonsmegler, 
informasjonsarbeider, researcher, 
dokumentalist... Ved å bytte 
navn, skal yrket og selvfølelsen 
blir styrket.
 Hva liker du som har vært 
30 år i jobb, å bli kalt? Hva vil 
du som i dag går på JBI bli kalt 
når du skal ut i yrkeslivet?

Her i vårt fylke 
opplevde vi nettopp en 
stillingsutlysning med 

overskriften: ”Senterkoordinator 
ved ressurssenter”.
 Oversatt, og ved nøyere 
gjennomlesing av teksten, 
er dette en videregående 
skole som beskriver alle de 
arbeidsoppgavene en bibliotekar 
gjør, men den bibliotekfaglige 
kompetansen som må ligge til 
grunn for å yte denne tjenesten, 
er glatt og elegant utelatt: 
”Relevant utdanning kan være 
pedagog, bibliotekar, journalist 
eller lignende”, kan vi videre 
lese.
 Bibliotekarforbundet, og alle 
vi med bibliotekarutdannelsen, 
må nå stå opp for oss selv, og 
vår unike kompetanse! Eller 
ønsker vi å kjempe om jobbene 
mot ”hvemsomhelst”?
 Hvis vi ikke er tydelige 
på hvem vi er, hva vi kan 
og hva vi gjør – til forskjell 
fra andre yrkesgrupper, 
kan vi jo bare legge ned 
både tittelen, utdanninga, 
Bibliotekarforbundet og hele 
den viktige biblioteksaken!
 Utlysningsteksten jeg viser 

til over, minner helst om en 
annonse fra Kvadrat Kjøpesenter 
(”størst i Rogaland”). Og en 
bibliotekar på jakt etter jobb 
ville aldri finne den! Heldigvis 
– her borte har vi en meget 
våken kollega som tipset, og 
saken tas videre til skoleeier.
 Bibliotekarforbundet 
bør jobbe for en offentlig 
godkjenning av tittelen, og 
bruke den for hva den er verdt! 
– og slett ikke være med på 
å vanne ut innholdet ved å gi 
oss meningsløse og tomme 
”potetord”, som for eksempel 
”Mediatek”, ”Læringssenter”, 
eventuelt ”Informasjonssenter”, 
”Ressurssenter” eller annet 
som de oppfinnsomme kan 
komme opp med.  Hva med 
”Nasjonalmediateket”, ”Det 
Nasjonale Senter for Ressurser” 
eller ”Nasjonens Læringssenter” 
om Nasjonalbiblioteket? 
”Universitetsinformasjons-
læringsressurssenteret” favner 
det meste, men er til å misforstå!
 Disse eplekjekke 
betegnelsene fører lett til 
uoverstigelig forvirring – de 
er begreper uten innhold. Hva 
i all verden er dette – en 

avisredaksjon, eller kommunens 
utadrettede avdeling for 
publikumshenvendelser? 
Elektrisitetsverket?
 Eller: kall det for hva som 
helst i tråd med moteretningene, 
men ha i alle fall med i 
parentes på skiltet: (”Dette er 
EGENTLIG biblioteket”).
 Bruk gjerne store 
reklamebyråer for å gjøre oss 
og kompetansen vår kjent, 
istedenfor å vri hodene for å 
finne nye barske betegnelser. Vi 
er egentlig kjempekule, og snart 
det eneste i samfunnet som er 
gratis, inkluderende, allment  
og spesielt.
 Hvorfor ikke kalle en spade 
for en spade? – det enkle er 
ofte det beste, som den kjente 
matvarekjedens hovedbudskap er.
 Det får være grenser for ”å 
stille sitt lys under en skjeppe”!

Med frustrert hilsen
Inger Johanne Kolstad
Uteksaminert 1975
Fylkeshovedtillitsvalgt i 
Rogaland
Avdelingsbibliotekar på Sandnes 
videregående skole

Hjelpe og trøste!
Dette er VELDIG korttenkt!! Ingen tvil om hva man snakker 
om når ordet BIBLIOTEK er i bruk.
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Ungdommen tilbake
Flere bibliotek i Oslo og Akershus har de siste 
årene jobbet for å tiltrekke seg ungdom. I Asker 

har de klart det. Etter at ungdommens bibliotekbesøk 
sank med bortimot 10 prosent i perioden 2005-2007, 
viser ferske rapporter at det nå er på vei opp igjen, 
forteller Aftenposten.

Nasjonalbiblioteket lagrer også 
internettsider. Siden 2001 har de 

«høstet inn» nettsider med no-adresser og 
lagret dem. I det ligger det også lagring 
av de bildene som er tilknyttet nettsidene. 
Sist «høstet» Nasjonalbiblioteket inn 
mellom 500 og 600 millioner lenker.
 - I alt dette materialet kan det 
også være pornografi. Det er så 
mange sider at vi ikke har mulighet 
til å ha full oversikt og det er heller 
ikke i Nasjonalbibliotekets mandat 
å drive sensur av innhold, sier Svein 
Arne Brygfjeld, utviklingssjef ved 
Nasjonalbiblioteket til Aftenposten.no 
24.4.08

Mange rektorer føler at de er i 
ei tidsklemme fordi de har for 

mange oppgaver. Det går fram av en 
undersøkelse Utdanningsforbundet har 
hatt blant organisasjonens rektorer. 
- Bare 38 prosent av rektorene sier de 
har bibliotekar ved skolen. Er dette et 
uttrykk for rektorers prioritering av 
skolebibliotek?
 – En av årsakene til denne 
bekymringsfulle situasjonen er 
at budsjettrammene er for snaue. 
Det er dessverre ikke alle skoler 
som har ressurser til å tilsette egen 
bibliotekar, sier Tove Marie Børresen i 
Utdanningsforbundet til utdanning.no

Få bibliotekarer

Hamarsinger setter pris  
på biblioteket

En tilfredshetsundersøkelse i Hamar-regionen 
plasserer biblioteket øverst blant de tilbudene Hamars 

innbyggere er fornøyd med. På en skala fra 0 til 100 
scorer Hamar bibliotek 89 poeng, hele 20 poeng mer enn 
landsgjennomsnittet.
 Siste undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 
2006 viser at rundt halvparten av Norges befolkning 
bruker bibliotekene. Biblioteks- og forskningsmiljøene har 
et tydelig budskap til myndighetene: Sats på bibliotekene 
som møteplass og flerbrukssted.
 – Biblioteket har en viktig rolle som brobygger over den 
digitale kløfta i samfunnet, kanskje særlig for den eldre 
delen av befolkningen, sier Finn Andersen ved Hamar 
bibliotek til Hamar Dagblad.

Innkjøpsordning for musikk?
Musikkbransjen mener sviktende platesalg tvinger 
fram en ny innkjøpsordning for musikk. Norske 

plateselskap mener det er på tide at norske pop- og 
rockutgivelser sidestilles med bøker.
 I dag kjøper staten minst 1000 eksemplarer av de fleste 
norske bøker som gis ut. Plateselskapenes organisasjon 
FONO vil at dette også skal gjelde for nye plater, melder 
NRK.

St.melding utsatt
Kulturdepartementet har bekreftet at stortings-
meldingen om bibliotek er forsinket og vil komme 

etter sommeren.
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Tryllet fram kanin på lesestunden
Gjett om det ble stor jubel 
fra de små i går. Denne 

gangen var det to dagmammaer 
fra Drolsum og Nakkerud 
som kom med sine barn til den 
faste lesestunden på Vikersund 
bibliotek.
 Mariboe Hovde leste fra 
boka ”Kaninmysteriet”.
 - Kanskje har kaninen i boka 
gjemt seg på biblioteket? foreslo 
hun.
 Plutselig hadde hun en sprell 
levende kanin på armen.
 - Hjemme har søsteren til 
kaninen min unger. Hun måtte 
være hjemme og passe babyene 
sine. Derfor er det Basse som er 
med i dag, sa biblioteksjefen til 
de små som konkurrerte om å 
kose og klappe.
 Mariboe Hovde arrangerte i 
hele vinter faste lesestunder for 
aldersgruppen tre år og oppover. 
Dette var den siste lesestunden 
i Vikersund i vår. - Vi har hatt 

lesestund her første tirsdag 
hver måned. På Åmot bibliotek 
har det vært andre mandagen 
i måneden, forteller hun. 
Tilbudet, som er annonsert, 
på bibliotekets hjemmeside, er 
åpent for alle.
 - Noen ganger kommer 
barnehager eller dagmammaer 
og hjemmeværende med barna. 
På det meste har jeg hatt 15 
tilhørere, sier hun. På fritida 
driver hun med kaninoppdrett 
og er engasjert i Modum 
Hoppegruppe. Det er derfor 
ikke første gang hun tryller 
fram en levende kanin under 
lesestundene i Vikersund og 
Åmot. Det passet bra til boka 
som handlet om kaniner.
 - Da jeg leste ei bok om 
hunder, hadde jeg med en hund 
på besøk. Men da jeg leste boka 
om Mamma Mø, holdt det å ta 
med en ku av tøy, smiler Maribo 
Hovde.

Midt i lesestundene 
for de minste på 
Vikersund bibliotek 
tryller biblioteksjef 
Elin Mariboe Hovde 
fram levende 
kaniner og hunder. 

En levende kanin 
gjør susen blant 
de unge tilhørerne 
på Vikersund 
bibliotek, forteller 
biblioteksjef Elin 
Mariboe Hovde.

Av Eli Bondlid, 
frilansjournalist
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Av Johan L. 
Tønnesson, 
professor ved 
Institutt for 
lingvistiske og 
nordiske studier, 
Universitetet i Oslo

I norsk offentlighet har 
våren 2008 vært en 
sakprosavår – hør bare: 

NRK P2 har startet ukentlig 
sakprosamagasin. Store forlag 
lanserer dokumentarserier og 
åpner sakprosaskole. Den 20. 
mai erklæres det at “Sakprosaen 
kommer” på Litteraturfestivalen 
på Lillehammer. Og som dette 
ikke var nok: 
Oppmerksomheten rundt min 
lille bok ”Hva er sakprosa”, nr. 
25 i Universitetsforlagets Hva 
er-serie, som kom i mars, har 
overgått alle forventninger.
 Hva gjelder saken? La meg 
svare gjennom tre påstander, 
eller satser, som alle har mye 
med bibliotekene å gjøre.

Sakprosaen er livsviktig
Bare for kynikere er virkelig-
heten uviktig. Sakprosa er 
tekster som adressatene har 
grunn til å oppfatte som 
direkte ytringer om den ofte 
livsviktige virkeligheten.1 Her 
er allerede skillet til skjønn-
litteraturen etablert: I den grad 
den skjønnlitterære teksten 
handler om virkeligheten, 
er forholdet indirekte. Den 

skjønnlitterære teksten utstyres 
med et “jugekors”, som Espen 
Haavardsholm nylig uttrykte 
det.2

 Men, vil kanskje den 
boklærde leser si, er nå dette 
med virkelighetstilknytningen 
et så viktig kriterium for 
sakprosa? I alle fall i tilspissede 
situasjoner vil dette men’et 
stilne hen og forholdet til 
virkeligheten bli til dødsens 
alvor: En sikkerhetsinstruks 
eller et hefte om førstehjelp 
kan bety liv eller død og 
forlanger å bli tatt bokstavelig 
– det røde må aldri få bli et 
jugekors. Men også det politiske 
innlegget, aviskronikken eller 
dokumentarboka står og faller 
på virkelighetsforpliktelsen. For 
ikke å snakke om leksikonet, 
historieverket og læreboka. 
Leseren fortjener å få klar 
beskjed om hvorvidt disse 
tekstene er ment som direkte 
ytringer om virkeligheten eller ikke.
 Når jeg i min bok har skrevet 
at sakprosaen er “samfunnets 
lim og hukommelse”, er det 
fordi både styringen og den 
daglige driften av samfunnet 
– fra idrettslaget via domstolene 

 lim og hukommelse

Hvor mange 
bibliotekarer 
ser på seg selv 
som veivisere 
i en verden 
av livsviktig 
sakprosa?

Samfunnets
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til Stortinget – er utenkelig uten 
sakprosa. Og fordi samfunn 
husker på en kvalitativt annen 
måte når de har skaffet seg 
skriftlige lagringsmedier. Dette 
vet kulturhistorikerne mye om. 
Og tenk bare på overgangen fra 
den muntlige samtalen – hvor vi 
uten egentlig å lyve kan si dagen 
etter at “det har jeg aldri sagt” 
– til den allment tilgjengelige 
e-posten hvor det plutselig er 
blitt umulig å retusjere bildet av 
replikken fra i går.
 At sakprosa er livsviktig, 
betyr selvsagt ikke at all 
sakprosa er tung og alvorlig. 
Den gang begrepet ble funnet 
opp – i 1938 – var planen å la 
det omfatte en særlig saklig stil.3 
Men for lengst er vi blitt vant til 
å inkludere både vittige essays, 
humoristiske avisinnlegg og 
reklame i sakprosabegrepet.
 Like selvsagt er det at ikke 
all sakprosa er like viktig – og 
den er langt fra viktig på den 
samme måten. Når reklamen 
først er nevnt, er det neppe 
vanskelig å gå med på at det 
lenge har blitt produsert for 
mye av visse typer sakprosa. 
Men som helhet er sakprosaen 
uunnværlig, og bibliotekene 
har hatt og har et tungt ansvar 
for å forvalte og formidle den, 
gjennom en jordisk hærskare 
av ulike sjangere. Jeg har av 
praktiske grunner foreslått 
et skille mellom den litterære 
sakprosaen, den som utgis av 
navngitte forfattere på forlag, 
og den funksjonelle sakprosaen, 
som er alt det andre. Både 
fag-, folke-, fengsels- og 
skolebibliotekarene har ansvar 
for begge kategorier.
 Alle biblioteker med respekt 
for seg selv forsyner de besøkende 
med aviser og tidsskrifter. 
Informasjonsbrosjyren er, og 
må være, en viktig sjanger på 
bibliotekene – også om den 
kun foreligger på internett. 

Og nettopp internett har 
utvilsomt bidratt til både 
å løse gamle problemer og 
skape nye utfordringer: Det 
er plassbesparende og ofte 
uavlatelig up to date, men til 
gjengjeld er det lett for den 
alminnelige leser å gå seg vill. 
Som relativt ivrig bibliotekgjest 
fryder jeg meg over at 
bibliotekarer flest for lengst 
har plassert seg i internetts 
avantgarde. Men hvor mange 
bibliotekarer ser på seg selv som 
veivisere i en verden av livsviktig 
sakprosa?
 Denne verdenen møter 
publikum på PC-en hjemme, til 
dels allerede på mobiltelefonen. 
Men i bibliotekene er det 

fremdeles i bokhyllene at mye 
av kampen om sakprosaen står. 
Og her finnes nok også de fleste 
unnlatelelsessyndene.

Sakprosaen er forsømt
Helt siden innføringen av 
innkjøpsordningen for ny, norsk 
skjønnlitteratur ble innført på 
1960-tallet – for øvrig etter 
en genial idé av Deichmann-
sjef og tidligere biblioteksjef 
på Rjukan, Henrik Johnsen 
Hjartøy – har bestanden av 
fiksjonsprosa og lyrikk vært 
solid i folkebibliotekene. Og 
det er svært bra, for også 
skjønnlitteraturen er livsviktig 
for en moderne kultur.
 Men det har oppstått 
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et beklagelig misforhold i 
bokstammene, og det har 
utviklet seg en tradisjon 
blant mange for å oppfatte 
bibliotekene først og fremst som 
romansamlinger. Derfor var 
det så gledelig at Kulturrådet 
etter mange års hardt press 
ble gitt anledning til å kjøpe 
inn et antall sakprosabøker til 
bibliotekene i 2005. Pålitelige 
meldinger tyder på at de 50 
årlige titlene har vært svært 
kjærkomne tilskudd til mange 
biblioteker, særlig mindre 
folkebiblioteker og filialer med 
budsjett på sparebluss.
 Derfor er det også så viktig 
at politikerne nå bestemmer 
seg for å gå videre med en 
utvidet innkjøpsordning. 
For til nå har det etter min 
oppfatning gjennom kriteriene 
vært lagt altfor ensidig vekt 
på den “litterære kvaliteten” 
til bøkene når det skal 
avgjøres hvilke som skal slippe 
gjennom innkjøpsnåløyet. 
Som om “litterær kvalitet” 
er det samme i en bok om 
brunsnegleinvasjonen som 
i en politisk debattbok eller 
en samling litterære essays! 
Selvsagt må bøkene være 
skikkelig bearbeidet av forfatter 
og forlag hvis de skal kjøpes 
inn til landets lånere. Men 
like viktig er det at det saklige 
innholdet er på plass.
 Det er flere nasjonale 
bibliotekpolitiske vårtegn i 
lufta: Kulturrådet har nylig 
vedtatt å kjøpe inn et pent 
antall kulturtidsskrifter til 
folkebibliotekene, og en 
innkjøpsordning for faglitteratur 
for barn er for lengst i sving. 
All denne vårstemningen må 
likevel ikke gjøre oss blinde 
og døve for det grunnleggende 
forhold at sakprosaen fremdeles 
er forsømt i den nasjonale 
innkjøpspolitikken.
 Hva så med bibliotekene 

lokalt? På frokostmøtet om 
sakprosa som ble arrangert i 
Litteraturhuset i Oslo rett over 
påske i år, kunne Deichmann-
sjef Liv Sæteren fortelle om 
et klart misforhold mellom 
den alminnelige bibliotekars 
kompetanse og litterære 
preferanser på den ene siden 
og den faktiske etterspørselen 
blant lånerne på den andre. 
Selv om det trolig finnes 
variasjon her, tillater jeg meg 
å benytte denne artikkelen til 
å sende en klar oppfordring 
til landets biblioteksjefer om å 
utrede dette forholdet lokalt: 
Hvilken plass har sakprosaen i 
det daglige og mer langsiktige 
litteraturformidlingsarbeidet?
 Forsømmelsen av sakprosaen 
omfatter langt mer enn 
bibliotekene. I skolen viser en 
stor undersøkelse at elevenes 
ferdigheter i skriving av 
sakprosa er langt dårligere enn 
i fiksjonssjangrene.4 Dette får 
igjen konsekvenser for et stadig 
mer tekstpreget arbeidsliv. 
Og det er mitt klare inntrykk 
at både læremiddelskaperne 
og skolens norsklærere oftest 
legger langt mindre sjel i 
formidlingen av sakprosa enn 
i skjønnlitteratur når de skal 
utdanne elevene til gode lesere. 
Igjen og igjen brukes “antall 
leste romaner” ukritisk som et 
mål på ungdommers leseevne 
og -iver. Kunnskapsløftet peker 
videre og bredere her, både 
gjennom et vidt tekstbegrep og 
ved å se lesing og skriving som 
grunnleggende ferdigheter på 
tvers av faggrensene.
 Men det er som kjent 
forskjell på læreplan og 
klasseromsvirkelighet. Kan 
skole- og folkebibliotekarer 
bidra her? Ja, de kan faktisk 
spille en hovedrolle. Jeg 
kjenner til ungdommer i mitt 
lokalmiljø som fikk sin leselyst 
vakt nettopp av en allsidig 

orientert, nysgjerrig og klok 
skolebibliotekar. Hva som stilles 
fram og tilbys barn og ungdom, 
kan komme til å prege deres 
litterære valg – eller manglende 
valg – for resten av livet.
 Bok og Bibliotek er kanskje 
ikke det rette stedet å rette 
skytset mot bokhandlerne, 
men her utøves daglig de 
samme unnlatelsessyndene 
som i bibliotekene – ja, 
de er ofte langt verre her 
fordi pressede bokhandlere 
fanges i en markedsstyrt 
bestselgertankegang som ikke 
tjener sakprosaens sak, hvis vi 
ser bort fra pengemaskinene 
fra kokekunst og reiseliv. 
Bibliotekarene skal heller 
ikke stilles til ansvar for 
at de store universitets- og 
høgskolereformene har 
gjort det vanskeligere å gi ut 
norskspråklige lærebøker for 
høyere utdanning til nå, uten 
at myndighetene har gjort noe 
for å kompensere for dette. 
Men alle sakprosaens venner 
kan være med på å fordømme 
forsømmelsene.

Sakprosaen er etterspurt
Bok- og bibliotekstatistikken 
i Norge er ikke all verden, så 
da jeg i arbeidet med min bok 
skulle søke dokumentasjon 
for påstanden om at folket 
faktisk etterspør mange slags 
litterær sakprosa, gikk jeg til 
et lokalt bibliotek. Jeg valgte 
Sandefjord, mest fordi jeg visste 
at biblioteksjefen her, Hans 
Gjerløw, var en entusiast og 
ekspert på utlånsstatistikkens 
område.5

 ABM-utviklings oversikt 
forteller dette om Sandefjords 
bokutlån: Det ble i 2006 lånt 
ut vel 19.000 sakprosabøker 
for barn og 71.000 for voksne, 
altså til sammen 90.000. For 
skjønnlitteraturen er forholdet 
annerledes, her er tallet for 
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barnelitteraturen 77.500 og for 
voksenlitteraturen 62.000, til 
sammen nesten 140.000 utlån.
 Vi merker oss altså at det 
lånes ut nesten fire ganger så 
mye skjønnlitteratur for barn 
sammenliknet med sakprosa i 
Sandefjord, mens det lånes ut 
ca 10.000 flere sakprosabøker 
for voksne sammenliknet med 
voksen skjønnlitteratur.
 Det mest populære emnet er 
Anvendt vitenskap med mer enn 
17000 utlån. Innenfor denne 
gruppen står legevitenskap for 
nesten tredjeparten. To andre 
populære felter er landbruk og 
beslektede vitenskaper, her låner 
også barna mye. Det skyldes 
først og fremst at bøker om 
hunder, katter og andre kjæledyr 
hører hjemme her sammen med 
bøker om potte- og hageplanter. 
Husholdningsfag leses særlig 
av de mellom 25 og 55 år. 
Teknologi og teknikk står for 
10 prosent av utlånene i dette 

hovedemnet.
 Også Geografi og historie 
og deres hjelpevitenskaper 
fenger mange lånere. Her lånes 
det flest bøker om geografi og 
reiser, og her er aldersgruppen 
mellom 30 og 70 år storlånere. 
Det leses også mye om Europas 
historie. Innenfor dette området 
står nordisk historie for nesten 
halvparten, og lokalhistorie 
for halvparten av dette igjen. 
Tenåringene og folk mellom 
60 og 75 år er de klart mest 
historieinteresserte.
 Kunst er et vinneremne 
på biblioteket, med tegne- 
og malerkunst, men også 
gruppen fritidsaktiviteter/ 
underholdning/ idrett og 
sport som store emner. 
Nesten like etterspurt er den 
litteraturen som plasseres under 
samfunnsvitenskapene. Sosiologi 
er den største undergruppen, 
og dette faget leses av alle 
aldersgrupper fram til fylte 60 

år. Innenfor naturvitenskap 
og matematikk er det suverent 
størst interesse for zoologi.  
Tallene kan gi inntrykk av en 
enorm folkelig interesse for 
filosofi. Denne emnegruppen 
inkluderer imidlertid psykologi, 
som står for nesten tre firedeler 
av utlånet. 
 Et gjennomgående trekk ved 
2006-tallene fra Sandefjord er 
at tenåringene låner mye bøker 
i de fleste emnegruppene. Den 
som måtte tro at tenåringer kun 
er opptatt med chatting og PC-
spill – i og for seg utmerkede 
skriftkulturelle aktiviteter 
– må tro om igjen. Men også 
de middelaldrende låner mye 
sakprosa.

Folket vil ha mye og mange 
slags sakprosa!
Quod erat demonstrandum. 
[Hvilket skulle bevises.]

Noter:
� Jf. Johan L. 
Tønnesson: Hva 
er sakprosa, Oslo: 
Universitetsforlaget 
2008, s. 34.
2 Espen Haavards-
holm: «Jugekors», 
Klassekampen 
19.4.2008.
3 Rolf Pipping:  
«Språk och stil»  
i Finsk tidskrift  
nr. 10, 1938, s. 272. 
4 Se Kjell Lars Berge 
m.fl.: Ungdommers 
skrivekompetanse, 
Oslo: Universitets-
forlaget 2005.
� Jeg takker 
Sandefjords 
biblioteksjef Hans 
Gjerløw for å ha 
gitt meg tilgang 
til bibliotekets 
utlånsstatistikk. 
Tallmaterialet,  
som jeg også delvis  
har tatt med i boka  
Hva er sakprosa,  
kan inneholde 
marginale feil.

Utlån Dewey-inndelt
En inndeling etter Deweys klassifikasjonssystem kan gi atskillig mer kunnskap hvis vi vil 
vite mer om hvilke sakprosaemner folk oppsøker. Slik var fordelingen av sakprosautlån 
ved Sandefjord bibliotek mellom ni faglige hovedområder i 2006 (tallene er rundet av til 
nærmeste 100 bøker):5

Anvendt vitenskap 17400

Geografi og historie m.v. 14800

Kunst 11600

Samfunnsvitenskapene 10100

Naturvitenskap og matematikk 6900

Filosofi m.v. (inkl. psykologi) 4800

Litteratur 3100

Religion 2200

Språk og språkvitenskap 2100

Generelle skrifter 1900
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Pasient-
bibliotek  
på vei ut 
Knappe ressurser og ikke-
øremerkede midler gjør at 
stadig flere legges ned 
eller får ny form.
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Alexander på 2 ½ 
år spinner bortover 
korridoren på Sengepost 

3, Barnesykdommer på Riks-
hospitalet. Målbevist skyver 
han en rød dukkevogn foran 
seg. Faren Tommy småløper 
etter med infusjonsstativet, 
som er direkte koblet til den lille 
kroppen. Det gjelder å henge med.
 Alexander er innom 
sengeposten for en tre-dagers 
cellegiftkur mot leukemi. Nå er 
han på vei for å se dukketeater 
om Rødhette og Ulven, i 
regi av pasientbiblioteket på 
Rikshospitalet. For Tommy 
og Alexander er tilbudet 
uvurderlig, når lange dager går 
i ett på et sted som etter hvert 
kan kalles vante omgivelser.
 - Også veldig syke barn 
trenger inspirasjon og 
opplevelser. Bibliotektjenesten 
her på sykehuset er viktig på 
flere plan, sier bibliotekar Anita 
Harby. Hun leder et av de siste 
rene pasientbibliotekene i Norge, 
på Rikshospitalet. 
 
På vei ut
Det rendyrkede pasientbiblioteket 
på vei ut fra norske sykehus. I 
dag er det kun Rikshospitalet 
som mottar driftstilskudd over 
kulturdepartementets budsjett 
til pasientbibliotektjenester.
 Flere sykehus har lagt ned 
bibliotekene. Få har pasient- 
bibliotek med kvalifiserte 
bibliotekarer. Flere av de 
sykehusene som har bibliote-
karer, har kombinasjons-
bibliotek, med både den 
medisinsk-faglige delen og 
pasientbibliotek. Noen har 
erstattet bibliotekene med 
ubetjente bokdepoter ved hver 
avdeling. Det finnes lite penger 
til innkjøp av litteratur og til å 
gå rundt med boktralle. Flere, 
både små og store sykehus, har 
pasientvenner som gjør jobben.
 - Prosessen i forbindelse 

med at staten overtok ansvaret 
for de fylkeskommunale 
helseinstitusjonene, har ikke 
ivaretatt behovet for å sikre en 
videreføring og videreutvikling 
av pasientbibliotekene, heter  
det i ABM-utviklings 
”Bibliotekreform 2014”. 
ABM-u anbefaler i større 
grad å knytte tjenesten 
til helse og rehabilitering. 
Ullevål universitetssykehus 
nevnes spesielt som et 
eksempel på framtidens 
pasientbibliotektjenester.

Nye tider 
Det summer av liv på Lære-
senteret på Ullevål universitets-
sykehus. Beliggenheten i Ullevål 
Pasienthotell gjør sitt til at dette 
er et populært mål for pasienter 
og pårørende. Læresenteret 
finansieres helt av sykehuset, og 
er blant de første og største i sitt 
slag. Her kan man få hjelp til 
innhenting av informasjon, delta 
på kurs, få pc-tilgang og rene 
bibliotektjenester.
 - I Ullevåls tilfelle ble pasient-
biblioteket videreutviklet til 
et Læresenter. Det finnes i 
dag et 60-talls lærings- og 
mestringssentre i norske 
sykehus, men det er kun Ullevål 
som har kombinasjonen med 
både lærings- og mestringssenter 
og pasientbibliotek, forteller 
seksjonsleder Liv-Berit Henschien.
Senteret drives av bibliotekarer, 
med helsearbeidere i staben.
 - Det gjør det mulig for 
oss å drive et senter som 
både kan tilby opplegg for 
læring og mestringskurs, og 
bibliotekfaglig kompetanse. Det 
er en god kombinasjon.
Bibliotekar Stig Erik Nordnes 
er enig. Han forteller at tiden 
med boktraller på avdelingene 
er over. En av grunnene er 
manglende kapasitet. En annen 
grunn er at sykehushverdagen 
har endret seg.

Ulvetider
- Pasientene har i dag kortere 
liggetid, og de som ligger 
lenge er ofte for syke til å 
benytte seg av bibliotekets 
tjenester. Sykehusene sliter med 
økonomi og kapasitet, og der 
hvor bibliotekene er underlagt 
sykehusøkonomien, er det lett å 
bli nedprioritert, sier Nordnes.
 - Og i disse ulvetider er det 
dessverre ikke vi som kan rope 
høyest, supplerer Henschien.
 Hun forteller at tanken bak 
Læresenteret er at det skal være 
et sted der både pasienter og 
pårørende kan lære seg å mestre 
en ny livssituasjon. Senteret 
har satset på en stor samling 
helsefaglig litteratur til bruk for 
pasientene, men grunnpilaren 
i senteret er lærings- og 
mestringsdelen.
 - Skal Ullevål fortsatt 

opprettholde en god 
bibliotektjeneste, vil det 
kreve mer ressurser. Vi tenker 
strategisk og prøver å ha flere 
ben å stå på. Det at vi driver 
tverrfaglig med både helsefaglig 
og bibliotekfaglig kompetanse, 
gjør oss styrket i kampen for en 
videreutvikling av tjenesten, sier 
Henschien.

Stort behov 
På pasientbiblioteket på 
Rikshospitalet står roen 
innefor i stor kontrast til den 
hektiske sykehushverdagen ute 

Av Anita 
Thorolvsen 
Munch, 
frilansjournalist

På Rikshospitalet: Bibliotekleder Anita Harby og 
teatermann Kjell Matheusen
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i korridorene. Her jobber tre 
heltidsansatte bibliotekarer. 
Biblioteket formidler bøker, 
film, musikk, tidsskrifter og 
spill. Det forvalter også en stor 
kunstsamling hvor pasientene 
har mulighet til å låne med seg 
bilder på rommene. Biblioteket 
låner ut i overkant av 30 000 
bøker i året.
 - Omorganiseringen ved 
Rikshospitalet har foreløpig 
ikke fått store konsekvenser 
for driften av biblioteket. 
Pasientbiblioteket er en avdeling 
av Deichmanske bibliotek, 
forteller avdelingsleder Anita 
Harby.
 - En stor grunn til at vi 
fremdeles er trygge, er at vi 
har fått vårt eget kapittel i 
statsbudsjettet. Hun er ikke 
udelt enig i at en endret 
sykehushverdag skal tilsi 
at behovet for et rendyrket 
pasientbibliotek er mindre.
 - Til tross for kortere liggetid 
og generelt sykere pasienter enn 

før, har ikke låneetterspørselen 
gått ned. Det har derimot skjedd 
en dreining mot mer lån av 
lydbøker og videoer, sier hun.

Det friske i seg
På sengepost tre har Dårekisten 
teater nesten rigget ferdig til 
teaterframvisning. Små og store, 
sykepleiere, pasienter, mammaer 
og papper, søstre og brødre 
samler seg i korridoren for å få 
med seg framvisningen

 Kjell Matheusen teaterets 
produsent og dramatiker 
planlegger en forestilling som 
skal ta tak i stereotypiene. 
Utforske hvem Rødehette 
egentlig er, og hva hun gjør i 
møte med det farlige: ulven.
 - Biblioteket fungerer som en 
motkultur til alt det andre. På 
et sykehus trenger man kanskje 
spesielt å få kontakt med det 
friske i seg, konkluderer han.

- Målgruppen vår er ofte i en 
vanskelig livssituasjon, og 
de er ikke her av egen fri vilje. 
Bibliotektjenesten blir derfor 
viktig på flere plan. Sykehushver-
dagen er ståkete og hektisk. Det 
er litt stillere her. Brukerne våre 
forholder seg til sykdom dager 
til ende. Her er det rom og ro 
for refleksjon, sier Harby.

Spisset tilbud
- Det er ikke nødvendigvis 
slik at øremerkede midler 
vil gi et bedre bibliotek, sier 
Avdelingsdirektør ved Avdeling 
for bibliotekutvikling, ABM-

utvikling, Tone Moseid.
 - I Bibliotekreform 2014 
anbefaler vi ikke å etablere en 
statlig tilskuddsordning. Tvert 
imot ønsker vi at ansvaret skal 
ligge hos den enkelte eier. Fordi 
sykehusoppholdet i dag er endret 
drastisk, er også målgruppen for 
pasientbibliotekene en annen. 
Vi anbefaler blant annet å sette 
innsatsen inn på å videreutvikle 
og tilpasse bibliotektilbudet til 
dagens sykehushverdag.
 Moseid nevner tiltak som 
flere Leseombud og det å 
samordne informasjons- og 
bibliotektjenester innenfor feltet 

pasient- og helseinformasjon 
som god eksepler på hvordan 
det kan gjøres. Læresenteret 
på Ullevål er i følge Moseid en 
modell som kan sikre en slik 
videreutvikling.
 Også mer spissede tiltak 
hører framtidens pasient-
bibliotek til, påpeker hun.
 - Barn bør være en absolutt 
prioritert målgruppe. Det 
samme bør pasienter med 
langtids- eller hyppige opphold 
være, og psykiatriske pasienter, 
sier Moseid

Bør øremerkes
For at pasientbibliotekene skal bestå i framtiden må det øremerkede 
midler til, mener avdelingsleder Anita Harby ved Rikshospitalet.

På Ullevål: Bibliotekar Stig Erik Nordnes og seksjonsleder  
Liv-Berit Henschien.
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Møt Norden og verden 
på Bok & Bibliotek!

Sett av tid til Bok & Bibliotek-messen den 25.–28. september i Göteborg. 
Seminarprogrammet er allerede klart og ligger ute på hjemmesiden vår. Flere 
programmer er rettet direkte til deg som er bibliotekar. Les også om alle de 
750 forfatterne og foreleserne som kommer i år. Velkommen du også!

2 5 . - 2 8 . s e p t e m b e r  2 0 0 8  svensk a  mässan  g öteborg  w w w.bok-bibliotek . se

BB_159x122_Bok & Bibliotek_08.indd   1 08-05-16   15.36.31

Vin, kaffe eller Bok og Bibliotek?
Hva får du for

• 3 flasker vin
• 2 CD’er
• 2 kinobesøk
• 4 halvlitere
• �7 liter bensin
• 3 glossy tidsskrifter (som du ikke rekker å lese)
• � time betalt overtidsarbeid
• 7 trikkebilletter i Oslo

Jo, et helt år med Bok og Bibliotek!
Gå inn på www.bokogbibliotek.no og klikk deg inn på Abonnement  
på menyen til venstre. Etter noen tastetrykk har du gjort årets varp  
i kunnskap og inspirasjon.
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Av Kjetil S. 
Grønnestad, 
frilansjournalist

– Bok i bruk er en måte å 
få skoler og barnehager 
til å bli oppmerksomme 

på den nye barne- og 
ungdomslitteraturen, forteller 
Trude Hoel ved Lesesenteret 
på Universitetet i Stavanger. 
Sammen med kollegene Lise 
Helgevold og Anne Håland med 
flere, står hun bak utarbeidelsen 
av fem hefter i serien Bok i bruk: 
ett for barnehager og fire for 
skoler. Skoleheftene er delt inn 
i 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. 
trinn og videregående skole.
 – Klassikerne formidler seg 
selv. Vårt mål er å få den nye 

litteraturen ut til barna, for vi 
må ha noe nytt å by moderne 
elever. Det er de voksne, lærerne 
og skolebibliotekarene, som i 
stor grad velger ut bøkene, så 
ved hjelp av Bok i bruk vil vi gi 
den nye litteraturen en sjanse, 
sier Hoel.
 Et 50-talls nye bøker 
presenteres i hvert hefte, noe 
som er tenkt å være en hjelp for 
lærerne i å finne fram i jungelen 
av nye bøker. – Dette er vel og 
merke våre valg, understreker 
Lise Helgevold. – Bøkene vi 
har valgt ut, er slike vi mener 
fungerer godt i klasserommet.

Glade lesergledere

Lærere er en viktig 
målgruppe hvis 
ny barne- og 
ungdomslitteratur 
skal nå ut til barna. 
Lesesenteret har 
utarbeidet to måter 
å nå lærerne på.
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Glade lesergledere

Forskjellige elever
– Bøkene skal også være gode 
for forskjellige typer elever, 
legger Anne Håland til. Derfor 
er bøkene som omtales i heftene 
delt inn i kategoriene: uerfarne, 
erfarne og svært erfarne lesere. 
Dermed kan elevene jobbe med 
samme tema, for eksempel ved å 
undersøke hvordan en forfatter 
skaper spenning i boka, selv om 
de leser forskjellige bøker av 
varierende kompleksitet.
 Et eksempel på dette er 
et fantasy-prosjekt som Lise 
Helgevold står bak, i samarbeid 
med Vaulen barneskole i 

Stavanger. – Her kan elevene 
lese forskjellige bøker, men 
samtidig skal de kunne diskutere 
felles tema, som hvordan 
forfatteren bygger opp sitt 
fantasy-univers, forklarer hun. 
Til høsten blir dette prosjektet 
presentert i et nytt temahefte om 
gutter og lesing.
 Et annet viktig element i 
Bok i bruk er å gi praktiske 
eksempler på hvordan bøkene 
har vært brukt i skolen. 
Eksemplene har Lesesenteret 
fått fra lærere over hele landet. 
– De skal inspirere andre til å 
bruke bøkene i undervisningen. 
Dessuten må lærerne få se 
at dette er gjennomførbart, 
poengterer Helgevold.
 Lærere, som ofte ikke har tid 
til å lese seg opp på ny barne- og 
ungdomslitteratur, har god nytte 
av bokpresentasjonene.

Nå på nett
For lærerne er det godt ikke 
alltid å måtte tenke ut alt nytt 
selv. Samtidig er det viktig 
for Lesesenteret å vise at det 
finnes forskjellige måter å gripe 
litteratur på. – Skjønnlitteratur 
kan brukes også andre steder 
enn i norskfaget. Det kan 
være grunnlaget for eksempel 
i historie eller i samfunnsfag. 
Blant annet er boka ”En plass i 
verden” av Mette Newth brukt 
i samfunnsfagsundervisningen, 
forteller Hoel. Et eksempel som 
forøvrig er presentert i Bok i 
bruk på internett.
 Bok i bruk-heftene ble sendt 
ut til alle skoler over hele landet, 
men det er variabelt hvordan 
de er blitt brukt. Noen steder 
brukes de aktivt, andre steder 
har heftene forsvunnet inn i 
ei hylle for deretter aldri å bli 
sett igjen. Lesesenteret kommer 
foreløpig ikke til å gi ut flere 
hefter. Derimot blir satsingen 
Bok i bruk videreført på 

Lesesenterets nettsider.
 Lesesenteret har avholdt flere 
kurs i Bok i bruk, blant annet i 
Drammen og Trondheim. – Vi 
ønsker å videreføre dette inn i 
kursingen av lærere som trenger 
mer kunnskap om lesing, jf. de 
dårlige resultatene våre i PISA, 
sier Anne Håland.

Lesegledere
En annen måte å informere 
skolene om ny barne- og 
ungdomslitteratur, er 
Lesesenterets pilotprosjekt 
”Leseglederne”. Det er mange 
som ønsker å vite mer om den 
nye litteraturen, ikke minst 
foreldre på foreldremøter. Dette 
informasjonsarbeidet har ikke 
Lesesenteret kapasitet til å 
drive med selv. Nettverket av 
lesegledere gjør jobben for dem.
 Kort fortalt er en lesegleder 
en lærer eller førskolelærer 
som er kurset i barne- og 
ungdomslitteratur, og som 
kan kontaktes for å holde 
informasjonsmøter. – Når 
foreldre henvender seg til oss 
på Lesesenteret, kan vi sende 
lesegledere til dem, sier Hoel.
 Det at leseglederne er lærere 
eller førskolelærere, er en stor 
fordel. De kjenner elevenes 
behov, de vet hva lærerne 
trenger, og de vet hva foreldrene 
ønsker. – Foreldrene får lista 
over bøkene som leseglederne 
presenterer på foreldremøtene, 
forteller Hoel.
 Det å bruke en lesegleder 
skal være lite kostnadskrevende, 
men samtidig attraktivt for 
leseglederen selv. Å få besøk 
av en lesegleder koster kr 500 
for arrangøren, for eksempel 
foreldregruppa. I tillegg betaler 
Rogaland fylkesbibliotek kr 
500, slik at leseglederen får 
kr 1000 for jobben. Da har 
hun sørget for en time med 
litteraturformidling.  

Leseglederne er lærere og 
førskolelærere som har spesialisert seg 
på leseutvikling og lesestimulering.  
De presenterer barne- og 
ungdomsbøker til både voksne og 
barn. Foto: Leif E. Måsvær.
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Mer om Bok i bruk og lesegledere:  
http://lesesenteret.uis.no/

Å etablere nettverk er også 
viktig. Leseglederen skal ikke 
føle seg alene. To ganger i året 
møtes de for å diskutere, få 
faglig oppdatering og utveksle 
idéer.
 Et leseglederkorps krever 
lite organisering. Leseglederne 
presenterer seg selv på nettet, 
og i brosjyren ”Få besøk av en 
lesegleder”. Der forteller hver 
enkelt hva slags litteratur hun 
presenterer, hvilke klassetrinn 
og hvilket område hun dekker. 
Mobiltelefonnummer og e-
postadresse er oppgitt, slik 
at all kontakt går direkte til 
leseglederen. – Utbetalingen 
av kr 500 fra fylkesbiblioteket 
skjer via oss, og det er den 
eneste organiseringen vi har. En 
trenger ikke å være et nasjonalt 
Lesesenter for å greie det, så 
i mai i år overtar Rogaland 
fylkesbibliotek dette ansvaret, 
sier Hoel.
 Lesegledere finnes 
foreløpig kun i Rogaland, men 

Lesesenteret ønsker å etablere 
leseglederkorps også andre 
steder i landet. Så langt har 
Nordland, Østfold, Buskerud 
og Agder-fylkene meldt sin 
interesse.

Positive reaksjoner
Hilde Papatzacos, lærer 
ved Våland barneskole i 
Stavanger, er ei av leseglederne. 
Hun har vært med siden 
starten, og forteller om gode 
tilbakemeldinger. – Det er udelt 
positive reaksjoner. Barna synes 
det er kjekt, lærerne synes det er 
kjekt, og foreldrene synes det er 
kjekt, sier hun.
 Selv har hun vært på flest 
besøk på ungdomsskoler, men 
har besøkt klasser i hele spennet 
fra 1.-10. klassetrinn. Hun 
foretrekker spenningsbøker 
selv, og liker best å formidle 
krim, grøssere og humor, men 
tar også for seg andre bøker. 
– Jeg formidler litteratur 
både i klasserommene, 

på foreldremøter og på 
personalmøter i skolene, 
forteller hun.
 Siden Papatzacos er 
stasjonert i Stavanger, er de 
fleste oppdragene på Nord-
Jæren, men hun forteller at 
hun også har besøkt Utsira 
utenfor Haugesund. Det blir 
mange skolebesøk i løpet av et 
år. – I fjor hadde jeg rundt 50 
oppdrag. Denne jobben tar tid, 
men heldigvis har jeg en kjekk 
arbeidsgiver som ser fordelen 
med å ha en lesegleder på 
skolen.
 Hun får oppdragene direkte 
til seg, og sier at dette er noe 
hun ønsker å fortsette med.  
– Hvis det hadde vært 
økonomisk forsvarlig, kunne 
jeg godt tenkt meg å jobbe 
som lesegleder på fulltid, sier 
Papatzacos.

Lise Helgevold, Anne Håland og Trude Hoel ved Lesesenteret i Stavanger, 
er noen av dem som står bak Bok i bruk.
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Open Science Directory er en portal med 
tilgang til 20 000 vitenskapelige Open 
Access tidsskrift. 

Portalen er basert på tjenesten EBSCO 
A-to-Z®, har blitt utviklet i samarbeid med 
Hasselt universitet i Belgia for universitet 
og forskningsinstitutt i utviklingsland, og 
er tilgjengelig for alle.

Portalen inneholder Open Access-
samlinger og tidsskrift som er del av 
spesifikke samlinger som Hinari (inkludert 
DOAJ), Agora og OARE. Andre samlinger 
som vil legges til innen kort tid, inkluderer 
INASP-PERI, elFL og eJDS.

EBSCO tilbyr
Open Access-portal

for utviklingsland

For mer informasjon, vennligst se:
www.opensciencedirectory.org

Elektroniske & trykte tidsskrift
Håndtering av og tilgang til e-ressurser

Referanse- & fulltekstdatabaser
E-bøker
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– Vi har drevet med 
kåringen ”Årets bok” i 
10 år, forteller Gunhild 

Nordbø, leder ved barne- og 
ungdomsbiblioteket i Stavanger. 
Forhistorien til kåringen 
går tilbake til det statlige 
signalprosjektet Troll i ord, som 
ble lagt til Stavanger i perioden 
1998 – 2001. Under dette 
litteraturformidlingsprosjektet 
testet en ut tiltak for å øke 
leselysten. Et av tiltakene som 
ble videreført i Stavanger var 
kåringen Årets bok.
 – Når vi skal plukke ut 
verdige kandidater, er det 
barnas lesebehov vi legger vekt 
på, ikke forfatterens behov for 
å bli framhevet, understreker 
Nordbø. – Dette er altså ikke 
å regne som en litteraturpris, 
poengterer hun. Men muligheten 
for etterbruk av de nominerte 
bøkene er et poeng. Bøkene skal 
være interessante for publikum 
også etter at det har gått noen år.
 Så langt er det kun nordiske 
forfattere som er blitt valgt ut, i 
praksis hovedsaklig norske, og 
noen svenske, forfattere.
 – Årets bok preger oss hele 
året, forteller Nordbø. – Når 
vi får inn nye bøker så blir de 
kontinuerlig vurdert – er dette ei 
bok som kan bli nominert?

Kåring
– Vi kjøper inn rundt 60 
eksemplarer av hver nominerte 

bok. Disse sendes ut til skolene 
som skal delta i kåringen. Per 
i dag er nesten alle skoler i 
Stavanger med. Over 40 skoler, 
med rundt 6000 elever, blir 
påmeldt via klassen hvert år, sier 
hun fornøyd.
 Etter at bøkene er lest, fyller 
hver elev ut et stemmekort, 
og krysser av hvilken bok han 
eller hun likte best. Deretter 
sendes stemmekortene inn til 
biblioteket der resultatene telles 
opp manuelt.
 Etter at årets bøker er kåret, 
blir vinnerklassene i hver av de 
tre gruppene med klassetrinn 
trukket ut ved loddtrekning. 

Hver elev i vinnerklassene 
får hvert sitt eksemplar av 
vinnerboka. Klassene får 
også kr 4 000,- til innkjøp av 
bøker til sitt skolebibliotek. 
Dessuten får de et eksemplar 
av hver nominerte bok til 
skolebiblioteket, samt noen 
ekstra bøker fra barne- og 
ungdomsbibliotekets egen 
samling.
 – På det viset gir Stavanger 
bibliotek bøker til flere 
skolebibliotek hvert eneste år, 
sier Nordbø.

Får ut ny litteratur 
Nordbø mener at en årsak 

Årets Bok i Stavanger

Av Kjetil S. 
Grønnestad, 
frilansjournalist

Å bli nominert til kåringen Årets bok, gir solid 
vekst i utlånet på biblioteket i Stavanger.

Gunhild Nordbø, leder ved barne- og ungdomsbiblioteket i Stavanger, 
med noen av bøkene som er nominert til kåringen av Årets bok.
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til at kåringen med Årets 
bok har blitt en så stor 
suksess, er at de har holdt 
koken i hele ti år. Dessuten 
er dette blitt en innarbeidet 
del av leseaktivitetene i 
Stavangerskolene. – Det er jo 
så enkelt for lærerne, sier hun. 
De får være med på et ferdig 
lesestimuleringsprosjekt. Dette 
er kjekt å holde på med for oss 
også, for vi merker tydelig at 
dette blir satt pris på. Dessuten 
er det givende å hjelpe skolene 
med å få ut den nye barne- og 
ungdomslitteraturen. Det er et 
viktig poeng at barna får tilgang 
til litteratur fra deres egen tid, 
slår hun fast.
 Barne- og ungdomsbiblioteket 
sørger for at de nominerte 
bøkene får et liv også etter 
kåringen. De står utstilt i 
biblioteklokalene i en måned 
etter at kåringen er over. 
Vinnerbøkene blir naturlig nok 
spesielt framhevet. –Slik når 
vi også de som ikke deltok i 
kåringen. Ikke minst foreldrene, 
sier hun.

Forfatteren
For en forfatter må det være bra 
å bli valgt ut til en slik kåring. 
Bjørn Ingvaldsen vant fjorårets 
kåring i klassen 5. – 7. klasse 
med boka ”Svar, da!” 
 – Jeg synes alle forsøk på 
lesestimulering er positive. Det 
å la ungene selv være med på 
å velge ut en ”Årets bok” er 
på mange måter et fint tiltak. 
Ungene får kjennskap til nye 
bøker og blir oppfordret til å 
lese kritisk og til å ta stilling til 
teksten de leser, sier han, men er 
ikke like begeistret for tanken 
på at bøker skal konkurrere 
mot hverandre. – Akkurat det 
skurrer litt for meg, selv om jeg 
innser at slike kåringer fremmer 
interessen for litteratur.
 Økt salgstall så han 

imidlertid ikke noe til etter 
kåringen av Årets bok i 2006.  
 – Hvert år vinner jeg 
kåringer på ulike bibliotek med 
både nyskrevne og litt eldre 
bøker. Det er sjelden det får 
noe oppmerksomhet utover 
biblioteket. Ofte får jeg ikke vite 
om det selv en gang. Ungene selv 
kjøper ikke bøker, og biblioteket 
har som regel kjøpt inn bøkene 
i forkant av kåringen. Men det 
er mulig bibliotekenes utlånstall 

viser noe annet enn det salgs-
tallene viser etter en lokal 
kåring, medgir han.

Økt utlån
Og på dette feltet viser 
resultatene fra Årets bok 
godt igjen. Hvert år er det de 
nominerte bøkene til kåringen 
Årets bok som dominerer lista 
over de mest lånte bøkene på 
barne- og ungdomsbiblioteket 
i Stavanger. Så det er tydelig 
at dette tiltaket for å få ut ny 
litteratur, virker. I 2007 var 
11 av de 20 mest lånte bøkene 
blant de nominerte til Årets 
bok, deriblant de fem øverste 
på pallen. Vinnerboka til 
Bjørn Ingvaldsen havnet på 
en respektabel 15. plass på 
utlånsstatistikken.

Og vinneren ble:
14- mai ble vinnerne 
offentliggjort. Bøkene ble: 
 
1.-2. klasse: 
Slangen i graset, av Hans Sande 
og Gry Moursund 

3.-4. klasse: 
Doktor Proktors prompepulver 
av Jo Nesbø 

5.-7. klasse: 
Kannibalen av Ingunn Aaamodt 
 
Det ble trukket ut tre klasser 
blant deltakerne som vil bli 
behørig premiert. 

Vinnerklassene er: 
Lunde skole, 1 klasse 
Hafrsfjord skole, 4b 
Kampen skole, 7. trinn - gruppe 1 
 
Elevene i vinnerklassene 
får hvert sitt eksemplar av 
vinnerboka i sin alderskategori  
– dessuten får klassene et 
gavekort på bøker – elevene får 
nemlig i oppgave å kjøpe inn 
bøker til sine skolebibliotek. 
 
Kontaktpersoner: 
Gunhild Nordbø, bibliotekleder, 
Barne og Ungdomsbiblioteket, 
tlf 51 50 74 65, 
mobil 99 29 12 58 
 
Per Ebbe Helberg, 
litteraturformidler, 
Barne- og Ungdomsbiblioteket, 
tlf 51 50 74 65, 
mobil 99 27 17 36

Bjørn Ingvaldsen var en av vinnerne 
av Årets bok i fjor. Han synes alle 
tiltak for lesestimulering er positivt, 
men liker ikke tanken på at bøker 
skal konkurrere mot hverandre.  
Foto: Ingeborg Dirdal
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4,� millionar utlån 
Fag- og forskingsbiblioteka utførte 
til saman godt over 4,1 millionar 
utlån i 2007. Dei fleste låna var 

lokale lån. Ved utgangen av 2007 forvalta 
fag- og forskingsbiblioteka nær 50 millio-
nar fysiske einingar.
 88 prosent av dei 4,1 millionar utlåna 
i fag- og forskingsbibliotek var lokale lån, 
medan om lag 482 000 var fjernlån. Det er 
universitetsbiblioteka og dei vitskapelege 
høgskolane som har høgast del utlån med 
nærare 2 millionar utlån, litt under halv-
parten av dei totale utlåna. Høgskolebi-
blioteka står for 40 prosent av utlåna. Det 
er høgskolebiblioteka som har størst del 
lokale lån. 93 prosent av dei 1,6 millionar 
låna ved desse institusjonane var lokale lån.

Samlingane
Bøker og periodika utgjer 41 prosent, el-
ler 20 millionar, av dei nær 50 millionar 
fysiske einingane. I tillegg forvaltar fag- og 
forskingsbiblioteka nær éin milliard digi-
tale dokument i samlingane sine. 
Det er òg universitetsbiblioteka og dei 
vitskapelege høgskolane som rår over 
størstedelen av dei 20 millionar bøkene 
og periodika i fag- og forskingsbiblioteka. 
Desse institusjonane forvaltar nær 52 
prosent, eller 10 millionar, bøker og perio-
dika, medan dei offentlege spesialbiblio-
teka forvaltar 3,5 millionar. Forutan bøker 
og periodika består dei fysiske einingane 
av manuskript, mikroformer, kartogra-
fisk materiale, musikaliar, patent og anna 
bibliotekmateriale. Den totale samlinga av 
digitale dokument auka med 280 millionar 
dokument siste året og tel ved utgangen 
av 2007 nær éin milliard dokument. Dei 
digitale dokumenta er hovudsakleg samla 
hos Nasjonalbiblioteket.

Flest bibliotekfaglege årsverk
I 2007 vart det utført 1 585 årsverk ved 
dei 322 bibliotekeiningane som statistik-
ken omfattar. 73 prosent av årsverka var 
i bibliotekfaglege stillingar. Dei samla 
utgiftene for fag- og forskingsbiblioteka i 
2007 var om lag 1,35 milliardar kroner. 
Ikkje alle biblioteka førerkostnader til løn 
i rekneskapane sine, i nokre tilfelle vert løn 
dekt av eigarinstitusjonen.

Kilde: Statistisk 
sentralbyrå



TEMA:

Den digitale  
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Hvilken betydning Gutenbergs 
teknologi fikk for utviklingen 
av den vestlige, og etter hvert 

ikke-vestlige verden, er det skrevet 
mange volumer om. De siste 500 års 
utvikling ville ha vært utenkelig uten det 
grunnlaget boktrykketeknikken la for 
lagring og formidling av det skrevne ord.
 Mange har de siste tiårene varslet 
bokas død. Men alle har hittil tatt 
feil. Boka står fortsatt sterkt både 
blant skoleelever, studenter, forskere, 
politikere, byråkrater og alminnelige 
borgere. Bokas styrke er dens 
fleksibilitet. Du kan ta den med hvor du 
vil, du kan fort bla fram og tilbake og 
sjekke opplysninger, du kan notere i den, 
den er behagelig å bruke.
 Det kan man fortsatt ikke si 
om dagens digitale/elektroniske 
formidlingsmedier. Å balansere en 
PC på fanget er ikke behagelig. De 
lesebrettene – boksubstituttene – som 

har vært lansert, har heller ikke innfridd 
brukernes forventninger.
 Men til tross for at boka og 
medier trykt på papir fortsatt ikke 
har avgått ved døden, skal det ikke 
særlig skarpt gangsyn til for å se at 
Gutenbergs teknologi vakler på vei mot 
solnedgangen. Den dagen de digitale 
formidlingsmediene kan danke ut bokas 
behagelige egenskaper og fleksibilitet, da 
vil gode gamle Gutenberg snuble og 
trekke sitt siste sukk.
 Men spiller 
det noen rolle, 
vil kommende 
generasjoner 
spørre. Kanskje 
vil de ikke en gang 
forstå problemstillingen 
”døde trær vs. elektronikk” – ?
 Men ett er sikkert: Den digitale 
utfordringen krever at bibliotekene må 
foreta en grundig selvrefleksjon. 

Johannes Gutenberg er død – eller bare litt sjuk?
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Siden starten i september 
2004 fram til utgangen 
av 2007 fungerte 

Bibliotekernes Netmusik som 
et prøveprosjekt, men er nå et 
permanent tilbud fra danske 
biblioteker til deres brukere.
 Netmusik.dk fungerer kort 
fortalt slik at brukerne kan sitte 
hjemme i sin egen stue og laste 
ned musikkfiler til sin egen pc 
eller mp3-spiller, så lenge disse 
har den riktige teknologiske 
plattformen, det vil si at de 
kan håndtere Windows Media 
Audio og DRM (Digital Rights 
Management).
 Utlånstiden er satt til sju 
dager. Etter det vil DRM’en 
gjøre slik at filen ”ødelegges”. 
Det enkelte bibliotek finansierer 
tiltaket over sitt eget budsjett. 
For at tjenesten ikke skal bli 
utforutsigbar og sprenge hele 
budsjettet, kjøper bibliotekene 
en ”pakke” som tillater et visst 
antall nedlastinger.

Populært tiltak
Bruken av netmusik.dk har hatt 
en formidabel vekst det siste 
året. I 2004-2006 var aktiviteten 
laber. Men etter hvert som 
netmusik.dk fikk SonyBMG, 
EMI, Universal og Warner med 
på ordningen, og etter noen 
spissede markeringer i forhold 
til pressen, har bruken skutt i 
været.
 - I første kvartal i 2008 
passerte ”netmusiken” 725 000 
nedlastinger, forteller Jonna 

Holmgaard Larsen ved Styrelsen 
for Bibliotek og Medier. – Borti-
mot alle danske biblioteker tilbyr 
i dag tjenesten, som rommer mer 
enn 1,1 millioner låter.
 - Hvem er den typiske 
brukeren?
 - Først og fremst en erfaren 
pc-bruker på 18-45 år, som 
anvender flere kilder til å avspille 
musikk på.
 - Hvilke kategorier musikk er 
mest etterspurt?
 - En brukerundersøkelse fra 
2007 viser at det er tre kategorier 
som skiller seg ut: Tidligere 
utgivelser (”The long tail”), den 
populære og den nyeste musikk. 
Det handler med andre ord om 
stor bredde, sier Larsen.

Tøffe forhandlinger
Det som satte fart på ideen 
om å låne ut musikkfiler fra 
bibliotek, var at musikkbransjen 
organiserte seg under Phonofile, 
på samme måte som den tidligere 
hadde gjort i Norge. Det åpnet 
for at man kunne forhandle med 
én organisasjon på vegne av alle 
rettighetshavere, i stedet for å 
forholde seg til et virvar av ulike 
interessegrupper.
 Det ble bevilget penger 
fra Kulturministeriet. I første 
omgang ønsket man å formidle 
den danske musikken som 
allerede var digitalisert av 
Statsbiblioteket i Århus.
 - Interessen var ikke akkurat 
til å juble over den første tiden. 
På den ene siden fikk flere 

Gratis musikk  
- og bøker via nettet

Av Odd Letnes

I Danmark nyter 

lånerne godt av gratis 

musikk på nettet. I 

første kvartal i 2008 

passerte netmusik.dk 

72� 000 nedlastinger. 

Nå blir det også mulig 

å låne lydbøker over 

nettet.
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rettighetshavere kalde føtter og 
trakk seg ut, da de ikke ønsket å 
bli gratisformidlet. På den andre 
siden var de unge brukerne mer 
opptatt av internasjonal musikk 
enn bare den danske.
 Konsortiet som ledet 
netmusik-prosjektet, forsøkte 
så å forhandle med Phonofile 
om å få mer musikk inn i 
ordningen, og da særlig fra den 
internasjonale hovedstrømmen 
av popkulturen. Men det 
strandet.
 Det neste som skjedde var at 
Phonofile gradvis slo sprekker 
og ble til slutt oppløst. For å 
komme videre måtte konsortiet 
derfor forhandle bilateralt med 
de plateselskapene de ønsket 
å innlemme i prosjektet. Tøffe 
forhandlinger, mener Larsen.
 - Kravene fra selskapene var 
meget høye, men vi syntes det 
var viktig å få dette til, og klarte 
omsider å presse prisene noe ned. 
Prisen per nedlasting er i dag ca 
2 kroner. Det dekker beløp til 
produsent, teknisk infrastruktur 
og rettighetshaverne.

DRM og begrensninger
Brukeren kan laste filene ned 
på pc eller mp3-spiller, så lenge 
de håndterer Windows Media 
Audio og DRM (Digital Rights 
Management) Netmusik.dk er 
med andre ord ingen ordning for 
alle brukere.
 Larsen innrømmer at det 
er problem. Særlig i forhold til 
bærbare spillere. Netmusik.dk 
støtter for eksempel ikke Macs 
iPod, som er svært utbredt. 
Samtidig legger hun til at det 
ikke er bibliotekene som har lagt 
inn denne begrensningen.
 - Formatet er bestemt av 
rettighetshaverne. De mener 
at WMA og DRM er det 

beste formatet til å sikre både 
utbredelsen og kopisikringen.
 - Hva er alternativet, 
spør hun. - Ingen digital 
musikkformidling i det hele tatt? 
Selv om vi kanskje bare når ut 
til 90 prosent av befolkningen, 
mener vi at det er viktig at 
biblioteket kan tilby denne 
tjenesten. I vår biblioteklov er 
bøker sidestilt med en rekke 
andre medier og uttrykksformer, 
blant annet musikk.
 - Vi tar med andre ord 
bibliotekloven på alvor. 

Trussel fra teleselskap
To timer senere, på Islands 
Brygge hvor Københavns 
Digitale Bibliotek holder til. 
- Kom og sett deg, sier Susanne 
Buus-Pedersen fra PCen sin 
og viser hvordan man bruker 
netmusik.dk. Ved hjelp av en 
enkel innlogging og nedlasting 
av sertifikat, fyller snart 
Madonnas ”Ray of light” 
rommet.
 Ved hjelp av lånekortet 
ditt kan du bruke tjenesten i 
hele Danmark, forteller Buus-
Pedersen. Bor du i København 
og er på ferie på Vest-Jylland, 
er det bare å logge seg på med 
lånekortet fra Københavns 
bibliotek. For å bøte på 
begrensningene knyttet til 
teknologiske plattformer, har 
enkelte biblioteker nå startet 
forsøk med å låne ut mp3-
spillere.
 Selv om Buus-Pedersen er 
stolt av netmusik.dk, ser hun 
truende skyer i horisonten.
 - Danmarks største 
teleselskap, TDC, har nylig hatt 
en kampanje hvor de har gitt 
kundene tilgang på en enorm 
mengde ny musikk gratis ved 
nytegning av mobilabonnement. 

Dette er klart en trussel for 
bibliotekene. Hvis kommersielle 
selskap kan tilby folk det samme 
som bibliotekene, uten at det 
koster det offentlige en krone, da 
vil snart noen spørre ”hva skal vi 
med bibliotekene”?
 

 
Netlydbog.dk
Danskene har ikke bare klart å 
få til utlån av musikkfiler. De er 
for tiden i ferd med å smi til en 
tjeneste for utlån av lydbøker på 
fil – Netlydbog.dk.
 - Bruk av lydbøker er i vekst. 
Vi er derfor i gang med en pilot 
for utlån av lydbøker etter 
samme modell som netmusik.dk.
 En rekke biblioteker er 
med på forsøket. Målet med 
piloten er å finne tekniske 
løsninger, gjøre avtaler med 
rettighetshaverne og blinke ut 
potensielle målgrupper.
- Vi har blant annet fått med 
Gyldendal forlag på laget, sier 
Buus-Pedersen stolt og håper at 
det vil fungere som en døråpner 
i forhold til de andre store 
forlagene.
 - En viktig utfordring 
blir å utvikle en plattform 
som i så høy grad som mulig 
innfrir forventinger om 
brukervennlighet, og samtidig 
sikret at forlagene og øvrige 
rettighetshavere ikke krenkes 
gjennom piratkopiering eller 
annet ulovlig bruk av materialet.

Mer informasjon:
www.netmusik.dk
www.netlydbog.dk

For Susanne 
Buus-Pedersen (t.v.) 
og Jonna 
Holmgaard 
Larsen er det 
en selvfølge at 
bibliotekene 
skal respektere 
rettighetshaverne 
og honorere dem 
for deres arbeid.
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Hva er en katalog? 
Et sett data som 
kan settes sammen 

og gi et bilde av innholdet i 
bibliotekets samlinger? Men 
en slik definisjon får ofte 
noe tørt og kjedelig over seg. 
Særlig i kjølvannet av web 2.0-
utviklingen.
 Å lage en annerledes, mer 
innholdsrik og brukervennlig 
katalog, er noe mange er 
opptatt av. Det står også på 
Biblioteklaboratoriets dagsorden. 
Høsten 2007 utlyste laboratoriet 
en bredt anlagt konkurranse 
hvor det ene temaet var å lage 
det som i dag kalles ”mashup” 
– altså å kombinere to eller 
flere egenskaper og muligheter, 
slik at resultatet blir en utvidet 
funksjonalitet.
 Resultatet fra 
delkonkurransen for beste 
mashup har nå blitt til et 
prosjekt støttet av ABM-
utvikling og ledet av 
Deichmanske bibliotek.
 Prosjektet skal kort fortalt 
utvikle en infrastruktur og et 
grensesnitt for å sammenkoble 
katalogdata med data fra andre 
relevante informasjonskilder. 
Piloten skal basere seg på åpen 
kildekode og vil modulvis 
eller i helhet kunne bli en 
del av et nasjonalt fellessøk. 

Eksempler på mashup kan være 
å koble bilder, anmeldelser, 
omtaler og levende innhold 
til katalogens bibliografiske 
poster. Målsetningen er å sørge 
for at brukeren i så stor grad 
som mulig kan få dekket sitt 
informasjonsbehov gjennom søk 
i katalogen, enten hun er på jakt 
etter en bok, et musikkstykke 
eller liknende.
 - Tenk deg at du søker opp 
en bok. Du får ikke bare opp 
metadata og sammendrag av 
boka. Med på søket får du også 
relevante bilder og illustrasjoner, 
et filmklipp dersom boka 
er filmatisert, lydspor fra 
filmmusikken og en anmeldelse. 
Du får kanskje også vite hvor i 
landet boka befinner seg og om 
den er til salgs i bokhandelen og 
til hvilken pris. I sluttproduktet 
bør det også bli mulig for 
brukeren å legge inn sine 
egne tagger og kommentarer, 
sier Anne-Lena Westrum, 
Deichmanske bibliotek, som står 
bak ideen til prosjektet.
 Det å sammenstille 
informasjon fra flere kilder 
er for så vidt ikke noe nytt, 
men noe som gjøres daglig 
av brukere og bibliotekarer. 
Prosjektet tar sikte på å gjøre 
denne kobling først som sist 
for sluttbrukeren.Dette vil gi 

langt større brukervennlighet 
og brukernærhet enn vi finner i 
dagens kataloger. Men prosjektet 
er i startfasen, innrømmer 
prosjektleder Anne Karine 
Sandberg ved Deichmanske 
bibliotek.
 - Veien fram inneholder blant 
annet en rekke utfordringer i 
forhold til tekniske løsninger og 
opphavsrettigheter og eierskap 
til innholdet vi ønsker å koble 
sammen. Biblioteksystemene ble 
til i en annen tid og må nå til-
passe seg de nye webteknologiene. 
Det er i dag ikke bare å koble 
åndsverk og annet beskyttet 
materiale. For å få til en tjeneste 
av den typen vi ser for oss, er det 
nødvendig med gode kollektive 
avtaler som gjør det mulig for 
bibliotekene å bruke et vidt 
spekter av materiale, uten at vi 
kan risikere å bli dratt for retten, 
sier Sandberg.

• Se www.biblioteklaboratoriet.
no for mer informasjon om 
prosjektet og verkstedet som 
skal holdes i slutten av juni.

• Har du et forslag om navn på 
prosjektet, send en mail til Anne 
Karine Sandberg 
anne.karine.sandberg@kie.oslo.
kommune.no.

Jakten på en bedre katalog

Av Odd Letnes

Katalogen er bibliotekets sentralnervesystem. Uten katalogen 
ville alt vært et ukoordinert kaos. Digitaliseringen åpner for 
helt ny bruk av dataene.
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Bok og Bibliotek (BoB): Hva er 
Nasjonalbiblioteket mest opptatt av i dag?

Skarstein: På et overordnet plan er det en 
utfordring å ta vare på det norsk-produserte 
materialet i en tradisjonell, ikke-digital form og 
samtidig være et digitalt nasjonalbibliotek. Det 
krever en dobbel kompetanse - både kunnskap 
om bevaring og gjenfinning og kunnskap om de 
digitale mediene som innholdet skal lagres og 
formidles i.
 Det er også viktig å finne den rette balansen 
mellom å bevare og formidle. Gjennom 

pliktavleveringsloven har vi et mandat for å ta 
vare på alt norsk produsert materiale, enten det 
er på trykt papir eller i digital form. Men dette 
materialet blir ikke interessant dersom det ikke 
også tilrettelegges for bruk. Når myndighetene har 
investert så mye i Nasjonalbiblioteket, forplikter 
det til at vi tilrettelegger for at den norske kultur- 
og kunnskapsarven kommer så mange brukere som 
mulig til gode.
 Dessuten er vi opptatt av å ha en faglig 
utvikling som gjør at vi kan tilrettelegge 
samlingene våre for forskning, undervisning  
og et allment interessert publikum.

Bevaring og formidling

Av Odd Letnes

Digitaliseringsprosjektet i Nasjonalbiblioteket passerte �0 000 bind  
i vår. Vi har snakket med nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein  
om NB Digital - og litt til.



Bok og Bibliotek           3 / 2008           3�

BoB: Det foregår tilsvarende digitaliserings-
prosjekter som NB Digital i en rekke andre 
land. Har du fått noen reaksjoner fra andre 
nasjonalbiblioteker?

Skarstein: Norge er så vidt jeg vet det eneste landet 
i Europa som har gått i gang med en systematisk 
digitalisering. De andre landene har foretatt utvalg 
etter ulike kriterier. De gangene vi har presentert 
NB Digital utenlands, har vi fått positive og 
nysgjerrige tilbakemeldinger. Men jeg tror det 
er vanskelig å foreta enkle sammenlikninger 
nasjonalbibliotek imellom. Vi har ulike typer 
samlinger og ofte ulike oppgaver. De oppgavene 
vi utfører er for eksempel i Danmark delt 
mellom Det Kongelige Bibliotek i København og 
Statsbiblioteket i Århus.

BoB: Det er ingen hemmelighet at dere i Norge 
har fått kritikk for at dere ikke har prioritert, men 
i stedet startet digitaliseringen på bred front med 
mål om å få med alt?

Skarstein: Nasjonalbiblioteket digitaliserer både 
systematisk, utfra prioritering etter aktualitet og 
på forespørsel fra andre samfunnsaktører. 
 La meg si det slik: Norge er en ung nasjon, 
og vi har relativt sett ingen uoverkommelig stor 
boksamling. Det ville ikke ha vært like enkelt for 
en større kulturnasjon med det mangedobbelte av 
vår boksamling, å gå fram systematisk. Frankrike 
har for eksempel begynt med sine historiske røtter, 
innenfor prosjektet Gallica, men bruker relativt 
sett mye mer penger enn oss. Men jeg tror ikke det 
finnes noen fasit. Vi har ulike forutsetninger og 
muligheter.

BoB: Det ligger også et kulturpolitisk valg til 
grunn for strategien bak NB Digital?

Skarstein: Enkelt sagt har vi valget mellom å 
digitalisere kun verker som har falt i det fri, altså 
de som ikke er rettighetsbeskyttet – eller også 
å digitalisere beskyttet materiale for bevaring, 
men foreløpig ikke for formidling. Med de nye 
retningslinjene i åndsverksloven har vi tillatelse til 
å digitalisere for bevaring. Derfor gjør vi det. Så 
kan verkene formidles når de faller i det fri, eller 
etter at vi har fått på plass nødvendige avtaler om 
formidling med rettighetshaverne.

BoB: Du har tidligere sagt at Nasjonalbiblioteket 
vil være hundre prosent opptatt av å respektere 
åndsverksloven og ikke åpne opp for formidling 
av åndsverk som ikke er falt i det fri. Hva om dere 
iblant hadde tenkt at det er lettere med tilgivelse 
enn tillatelse?

Skarstein: Det ville vært helt uhørt for 
Nasjonalbiblioteket ikke å respektere 
åndsverksloven og rettighetshaverne. Men det 
er viktig for oss å bidra til å få etablert gode 
kollektive avtaler som gjør det mulig å formidle 
også nyere materiale fra samlingene våre. Samtidig 
er det viktig å få vite mer om brukerens atferd i 
en digital virkelighet. Er det slik at brukeren leser 
tradisjonelle bøker på nett, enten det er skjønn- 
eller faglitteratur? Hvilken konsekvens får et 
digitalt tilbud for bruk av trykte bøker? Hvilken 
betydning har et digitalt og fritt tilbud for kjøp  
av bøker? Det er mye synsing om dette. Vi  
ønsker å vite.

BoB: Nordområde-prosjektet er her et stikkord?

Skarstein: Ja. Nordområdeprosjektet er en 
pilot hvor vi nettopp vil samle erfaringer om 
hva som kan formidles. Her har vi gjort et 
antall opphavsrettsbeskyttede verker knyttet til 
nordområdene, tilgjengelige i fulltekst etter avtale 
med rettighetshavernes organisasjoner. Dette 
prosjektet vil, håper vi, kunne legge grunnlag 
for nye avtaler om formidling av materiale som 
ennå ikke er falt i det fri. Rapporten som samler 
erfaringene fra dette prosjektet, blir presentert  
til høsten.

BoB: Betyr det at Nasjonalbiblioteket vil øke 
vekten på formidling i tiden som kommer?

Skarstein: Ja, det er et av våre hovedmål å ha 
fokus på formidling. Vi arbeider langs to linjer. 
Langs den ene linjen foregår den møysommelige 
digitaliseringen, side for side, lydbånd for lydbånd, 
film for film og så videre - for å få mest mulig data 
som grunnlag for formidling. Samtidig vil vi vise 
hvordan det digitaliserte materialet kan utnyttes. 
I forbindelse med årets Wergeland-jubileum 
har vi for eksempel laget en nettpresentasjon 
av verket Vademecum. Her er det mulig å bla 
digitalt i heftet, og det er mulig å legge inn sine 
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kommentarer til verket. Vi tar også sikte på 
prosjekter i forbindelse med Hamsun-jubileet i 
2009, og har tidligere gjort ”formidlingsstunts” 
for å synliggjøre og skape oppmerksomhet rundt 
jubileene for Nils Henrik Abel og Henrik Ibsen. 
Og – andre kan bruke vårt materiale for å utvikle 
digitale tjenester.

BoB: Hva forventer Nasjonalbiblioteket av de 
kommende stortingsmeldingene om digitalisering 
og bibliotek?

Skarstein: Generelt håper vi at behovet for 
digitalisering løftes fram, og at NB Digital får 
anerkjennelse og prioritet. Vi håper også at 
distribusjon og formidling vil komme i fokus, slik 
at mest mulig av materialet vårt kan brukes av 
andre bibliotek, institusjoner og enkeltpersoner. 
Det vil kreve at vi får i stand rettighetsregimer som 
gjør det mulig.

BoB: Bibliotekforskning er et forholdsvis ungt 
område i Norge. Vi har i dag én professor og det 
begynner å komme doktorgrader. Men fagområdet 
er fortsatt under oppbygging. Hvilket forhold har 
Nasjonalbiblioteket til forskning? Har dere en egen 
forskningspolicy?

Skarstein: Nasjonalbiblioteket er et forsknings-
bibliotek og vi utvikler nå policy for forsknings-
området. Nasjonalbiblioteket skal ikke drive 
ren bibliotekforskning, det tar Høgskolen i Oslo 
seg av. Vår oppgaver er først og fremst å legge 
til rette for andres forskning, ved å være det vi 
kunne kalle en del av forskningens infrastruktur. 
Dette er viktig for at forskere i universitets- og 
høgskolesektoren skal kunne utnytte de store og 
verdifulle samlingene vi har.

BoB: Dere skal ikke forske selv?

Skarstein: Jo, vi skal drive forskning på det å være 
en kunnskapsorganisasjon og hvordan vi best kan 
løse våre oppgaver innenfor de rammene som er 
trukket opp. En annen pilar kan være å forske på 
bok- og mediehistorie med utgangspunkt i våre 
egne samlinger – nettopp for å få kunnskap om 
dem og tilrettelegge for bruk av andre enn oss selv.

BoB: Vil dere da leie inn forskere?

Skarstein: Det kan være én mulighet. En annen 
mulighet er å gi våre egne ansatte mulighet 
til å forske. Vi er i ferd med å utarbeide en 
forskningsstrategi nå, og da vil bli mer konkret på 
hva som vil være relevant og meritterende.

BoB: Tidligere i vår markerte Nasjonalbiblioteket 
10 års samarbeid med NRK om avlevering og 
digitalisering av radioopptak. Samtidig har dere 
startet å motta digitale fjernsynsopptak. Hvorfor 
er det viktig?

Skarstein: Gjennom avtalene med NRK har vi 
fått til en sikker oppbevaring av den nasjonale 
kulturskatten, som NRK-arkivene er. Når vi 
nå skal begynne å ta i mot digitalt avlevert 
fjernsynsmateriale, gjør det Nasjonalbiblioteket 
mer komplett - som multimedialt kunnskapssenter.

Når myndighetene har investert så mye i Nasjonalbiblioteket, 
forplikter det at vi tilrettelegger for at den norske kulturarven 
kommer så mange brukere som mulig til gode, mener  
nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.
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Fronter, for eksempel, 
er et førstegenerasjons 
system for lærings-

samarbeid over internett. Det 
tilbyr en sentralisert katalog-
struktur der studenter og lærere 
kan utveksle Word-dokumenter.
 - Nå består dette og 
liknende produkter naturligvis 
av mer enn som så. De kan 
sees som rammeverk for mange 
funksjoner som samskriving 
(skriving mot samme 
dokument), diskusjonsforum, 
spørreundersøkelser, online 
tester osv. Men i praksis er 
det logistikk rundt Word-
dokumenter som er dagens 
dominerende Fronter-praksis, 
sier førstelektor Helge Høivik 
ved Høgskolen i Oslo.

Google og Facebook viser vei
Ethvert programvarefirma kan 
videreutvikle eller omdanne et 
produkt for nye behov, og en kan 
godt tenke seg et Fronter 2.0, et 
Fronter 3.0 og så videre, mener 
Høivik. Men da må eierne og 
programmererne der ”finne opp 
seg selv på nytt”. Det skjedde 
med Microsoft da de lanserte 
Internet Explorer og andre 
web-orienterte løsninger og tok 
knekken på Netscape for noen  
år siden.

 - Men Microsoft hadde 
mindre hell i neste runde og 
ble satt i skyggen av Google 
og Facebook, sier Høivik og 
forklarer:
 Microsofts løsninger 
baserer seg på at programmer 
og data lagres og aktiviserer 
på egen maskin, og med noe 
kommunikasjon via nettet. 
Google er derimot bygd på at 
data og programvare ligger på 
store ”datamaskinåkre” rundt 
om i verden. De tjener penger 
på en sofistikert reklamemodell 
- ikke på å selge programvare.
 
Ny sosial setting
Det at et vellykket produkt eller 
firma ikke greier å redefinere 
seg i tide, skjer særlig når 
bedriften blir fanget av sin egen 
vellykkethet. Mye tyder på at 
datamaskin-mobiler som iPhone 
og små ”lesebrett” vil ta over for 
dagens mobiltelefoner. Fronter, 
for eksempel, er ikke bygget for 
å fungere på mobiltelefon.
 Men dette er ikke den viktigste 
innvendingen for Høivik.
 - De nærmeste årene vil 
lærestøttesystemene bli mer 
like det en kjenner fra Google 
og Facebook og fra ypperlige 
online-leverandører av innhold 
som Economist og Wikipedia. 
Det skal være ukomplisert å 
skrive tekst og ta bilder som en 
så sender fra seg. Det siste er 
allerede realisert med dagens 
blogg- og wiki-verktøy. Det 
samme gjelder fototjenester 
som Flickr og video som med 
Youtube.
 Men det som ennå mangler 

i disse systemene, mener Høivik, 
er muligheten til å definere 
grupper der lærere og elever 
kan lage arbeidsdeling og 
arbeidsplaner seg i mellom. En 
må kunne definere ”roller”. Det 
bestemmes gjerne gjennom å 
håndtere rettigheter som å lese/
se, legge inn, slette, videresende 
og kommentere innsendt 
materiale.
 - Det grunnleggende tekstlige 
objektet er her tekstfragmentet 
som kan være et avsnitt, et 
bilde, en ingress eller en hel 
artikkel. Slike biter settes 
sammen til større multimediale 
dokumenter. Det å håndtere 
fleksible grupper og det vi med 
tre stikkord kan kalle variasjon, 
tilgang og gjennomskinnelighet 
(transparens), er stilt på 
sakskartet av blant annet 
Facebook og Google.
 Lærere skal lede og 
håndtere det sosiale samspillet 
i klasserommet - gjerne med 
en interaktiv tavle som en delt 
lese- og skriveflate som også 
er et vindu mot verden. Men 
det innebærer også fordeling 
av roller og fokus på framdrift. 
Det vil fortsatt være viktig med 
dyktige virtuelle og fysiske 
prosjektledere - i klasserommet 
og via nettet.
 - Elever og studenter vil 
også selv få og ta sosialt ansvar 
for organisering av arbeidet 
sitt, slik de i dag håndterer 
andre sosiale nettverk via 
nettet. Neste generasjon 
lærestøttesystem vil støtte dem i 
det - via PC, storskjermer, TV og 
mobiltelefonen, sier Høivik.

E-læringssystemer i vekst
Det vi trodde var 
hypermoderne for 
fem år siden er 
allerede passé.

Av Odd Letnes
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Gutenberg
Biblioteket som et liberalt og demokratisk 
opplysningsprosjekt er like viktig i dag, 
som det var for 300 år siden. Men fokus må 
flyttes fra ”døde trær” – bøker – og over på 
det digitale domenet.
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I oldtiden og middel-
alderen var et «bibliotek» 
et arkiv av forretnings-

dokumenter eller en privat 
samling av kostbare håndskrifter. 
Det var boktrykkerkunsten, 
som i Europa ble introdusert 
av Johannes Gutenberg (1400-
1468), som skaffet til veie den 
teknologiske forutsetningen for 
rimelige, masseproduserte bøker, 
noe som legger grunnlaget for å 
gjøre bøker allment tilgjengelig 
gjennom offentlige biblioteker.
 Om lag 150 år etter Gutenberg 
dukker de første offentlige 
bibliotekene opp. Gabriel 
Naudé, som er bibliotekar i ett 
av de aller første (Bibliothèque 
Mazarine i Paris), skriver at det 
er en stor ære å få lov til å skape 
et bibliotek og å dele dette med 
publikum. Når det gjelder hvilke 
bøker et slikt bibliotek skal 
inneholde, skriver han:
 ”Regel nummer en er at 
man må ha tilgjengelig en 
komplett samling av de beste og 
viktigste forfatterne, klassiske 
og moderne, representert ved 
de beste utgavene, helt eller 
delvis, og ledsaget av de mest 
lærde og beste oversettelsene og 
kommentarene.” 1

 Naudé går direkte inn i datid-
ens konflikter, og understreker 
at en god bibliotekar ikke 
ekskluderer en bok fra samlingen 
bare fordi den er kontroversiell 
eller forfekter et annet syn enn 
klassikerne. Som eksempel 
nevner han at et godt bibliotek 
bør ha både Aristoteles’ og 
Galileos verker i sin samling.
Litt over tre hundre år senere 
reflekterer New York-kritikeren 
Lionel Trilling over litteraturens 
plass i samfunnet. Han skriver:
 «Dersom det er en naturlig 
forbindelse mellom følelser og 

ideer, så nær at den nesten er 
en enhet, så er forbindelsen 
mellom litteratur og politikk 
svært umiddelbar. Og dette 
er særlig sant dersom vi ikke 
snakker om smal politikk, men 
om politikk i vid forstand, som 
[…] organiseringen av tilværelsen 
rettet inn mot et eller annet 
formål, rettet inn mot endring av 
oppfatninger, det vil si rettet inn 
mot kvaliteten på tilværelsen.» 2

 Naudé og Trilling finner 
hverandre i troen på at littera-
turen har en opplysende og 
politisk oppgave, nemlig den å 
formidle «all» kjent informasjon 
til befolkningen, og derigjennom 
også forbedre samfunnet og den 
enkeltes livskvalitet.

Nettet som utfordring
For både Naudé og Trilling er 
det boken som står i sentrum. 
Trilling sveiper så vidt innom 
andre medier. Han liker ikke  
det han ser:
 «Når alt kommer til alt er 
det følelsesmessige rom i det 
menneskelige sinn stort, men 
ikke uendelig, og kanskje vil 
dette rom snart bli overtatt av 
litteraturens erstattere – radioen, 
kinoen, og visse blader – som 
står i motstrid til litteraturen 
ikke bare fordi de krever vår 
oppmerksomhet, men også 
på grunn av de politiske og 
kulturelle forutsetninger som 
kontrollerer dem.» 3

 Trilling peker på to problemer 
med ikke-litterære medier. 
For det første krever det mye 
av vår oppmerksomhet (og 
hadde han skrevet essayet i dag 
hadde utvilsomt fjernsynet, 
CDer, DVDer, dataspill, og 
Verdensveven blitt føyd til 
eksempelrekken.) Den andre er 
at disse nye mediene befinner 

seg «utenfor» litteraturens 
politiske og liberale prosjekt. 
Forutsetningene for de nye 
mediene er å skape inntekter for 
sine eiere, samt å underholde, å 
adsprede og å distrahere, ikke å 
delta i det liberale prosjektet.
 Sven Birkerts er en annen 
kritiker som mener det er 
kvalitative forskjeller mellom 
trykt og elektronisk tekst:
 ”Organiseringen av trykt 
tekst er lineær […] Dessuten 
er trykt tekst statisk – det 
er leseren, ikke boken, som 
gjør fremskritt. Den fysiske 
utformingen av trykt tekst er i 
samsvar med vår tradisjonelle 
forståelse av historie. 
 Materialene er ordnet lagvis, 
de inviterer til gjenlesning og 
vedvarende oppmerksomhet. 
Hastigheten vi leser med varierer, 
fremdriften bestemmes av 
leserens fokus og forståelse. 
Organiseringen av elektronisk 
tekst er på de fleste måter helt 
motsatt.” 4

 Berkeley-filosofen Hubert L. 
Dreyfus slutter seg til Trillings 
og Birkerts’ kritikk av de nye 
mediene med følgende bredside 
rettet mot nettet:
 «I diskusjonsgrupper kan 
hvem som helst, hvor som helst, 
når som helst, ha en mening om 
hva som helst. Alle responder 
ivrig på rotløse oppfatninger fra 
andre anonyme amatører som 
slynger ut sine synspunkter fra 
intet. Slike kommentatorer tar 
ikke noe standpunkt i forhold 
til sakene de synser om. Faktisk 
leder nettets allestedsnærværelse 
til at lokaliserte standpunkter 
synes irrelevante. […] Takket 
være hyperlenker er alle betyd-
ningsbærende forskjeller faktisk 
nivellert. Relevans og betydning 
er forsvunnet. Og dette er en 

Av Gisle Hannemyr
universitetslektor, 
Universitetet i Oslo
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viktig del av Verdensvevens 
attraksjon. Ikke noe er for 
trivielt til å ekskluderes. Ikke noe 
er så viktig at det fortjener en 
spesiell plass.» 5 

Gigantene og bibliotekene
Det nettskeptikerne misliker, er 
ikke så mye at informasjonen 
formidles av bits i stedet for 
trykksverte, men at informa-
sjonsuniverset på nettet er 
rhizomatisk (flatt), dynamisk og 
kaotisk. Nettet har ingen topp 
eller bunn, ingen begynnelse 
eller slutt, ingen lokalisering eller 
forankring. I den utstrekning 
informasjon på nettet ordnes 
og rangeres, er det ikke etter 
Naudés kriterier tuftet på en 
canon av de viktigste forfatterne, 
men i form av gjennomtrengelige 
kategorier som Googles 
pagerank eller tag-skyene 
som lar seg utlede fra såkalte 
folksonomyer.
 Dersom dette er et problem 
(og jeg er ikke overbevist om at 
det er det), er problemet verken 
bokens død eller fremveksten 
av nettet, men snarere det at vi 
lever i et samfunn der - skal vi 
tro sosiologen Manuel Castells 
- informasjon er den viktigste 
produktivkraften. I et slikt 
samfunn etterspørres midler 
som kan lagre, transportere og 
verdiøke informasjon. Nettet og 
nettmediene vokser fordi de har 
noe å tilby i forhold til dette. Det 
er altså ikke nettet som dreper 
kulturen, litteraturen og boken, 
men nettet som introduserer 
en ny standard for formidling 
av informasjon i en verden der 
boken som informasjonsbærer er 
i ferd med å bli like relevant som 
seilbåter er for transport av te.
 Noen vil utvilsomt hevde 
at bibliotekene kan og bør 

ignorere denne utfordringen. 
La Google, Microsoft, Sesam 
og Yahoo forsøke å finne ut av 
informasjonskaoset på nettet. 
Bibliotekene bør konsentrere 
seg om det de kan best, nemlig 
å bevare og beskytte litteratur i 
form av flate, døde, trær, altså 
bøker og tidsskrifter av den 
typen som Naudé og Trilling 
hegnet om.
 Jeg mener det vil være en ulykke.
 Det er kanskje bruk for noen 
som er glade i bøker i noen 
få år til, men kikker vi forbi 
Naudés og Trillings kjærlighet 
til trykt skrift som medium, 
så delte disse to bok-elskerene 
også et politisk program som 
har livets rett uavhengig av 
om det knyttes til bøker og 
bits. På grunn av de politiske, 
kulturelle og teknologiske 
forutsetningene som kontrollerer 
dem, kan vi ikke regne med at 
teknologiselskaper som Google 
eller Microsoft vil sette et slikt 
program ut i livet.

Deweys begrensninger
Bibliotekets tradisjonelle rolle 
har vært innsamling og 
arkivering av informasjon. 
Tradisjonelt har bibliotekene 
samlet informasjon i form av 
bøker og tidsskrifter. Dette kan 
påregnes å bli mindre viktig 
etter hvert som informasjon 
blir mer og mer digital. Digital 
informasjon distribueres over 
nett, mye av det gratis, noe av 
det mot betaling. Når det gjelder 
betalingstjenestene vil de som 
eier informasjonen neppe tillate 
åpne digitale kopier i bibliotekets 
samling. Men uansett er det i 
en informasjonell verden ikke 
lenger viktig hvor man henter 
informasjon fra. Det som er 
viktig er å kunne gi svar på hvor 

man finner relevant informasjon.
 Dette leder hen til 
organisering av informasjon. 
Digital teknologi og tagging 
av data med maskinlesbare 
metadata har skapt en ny arena for 
klassifikasjon og katalogisering 
som bibliotekene i bare liten grad 
har tatt inn over seg. Desimale 
klassifikasjonssystemer (som 
Dewey) er uløselig knyttet til 
det at en bestemt bok i et fysisk 
bibliotek bare kan befinne seg ett 
sted. Selv om boken handler om 
mange ulike emner, har den ett 
Dewey-nummer. 

Semantic web
W3C (World Wide Web 
Consortium) har de siste ti 
årene utviklet et system for 
klassifikasjon og katalogisering 
som går under navnet «semantic 
web». Disse systemene har så 
langt ikke blitt noen suksess på 
Verdensveven. Jeg mener det 
skyldes at fokus så langt har 
vært på at informasjonseiere 
skal klassifisere egen 
informasjon. Jeg tror imidlertid 
at disse teknologiene er et 
godt utgangspunkt for bedre 
organisering av informasjon, 
men at klassifikasjonen ikke bør 
gjøres av informasjonseierene, 
men av informasjonsbrukerne, 
og da i første særlig bibliotekene.
 Noe av det som har skapt 
størst problemer for «semantic 
web» på Verdensveven, er at  
informasjonseiere ikke har trening 
i å bruke klassifikasjonssystemer. 
Videre har det vist seg at mange 
informasjonseiere bevisst 
feilklassifiserer for å øke 
synligheten til egen informasjon. 
Ansatte på bibliotekene har 
trening i klassifikasjon og kan 
påregnes å være mer nøytrale i 
valg av metadata.
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Det bør derfor gjøres en 
bevisst og målrettet innsats 
for å få på plass et rammeverk 
med utgangspunkt «semantic 
web»-visjonen som gjør at 
profesjonelle brukere kan merke 
og organisere informasjon 
uavhengig av hvor den befinner 
seg. Gitt et slikt rammeverk, og 
en målrettet innsats for å merke 
opp en canon av nettbasert og 
papirbasert informasjon på 
utvalgte områder, vil biblio-
tekene være langt bedre rustet 
enn søkemotorene til å hjelpe 
publikum med å finne fram til 
relevant informasjon i mange 
sammenhenger.
 Mange mener imidlertid at 
canon-ideen har overlevd seg 
selv. Det er mulig. Men gjort 
riktig vil et slikt rammeverk 
kunne individualiseres i 
alle retninger. Spesialiserte 
forskningsbibliotek kan merke 
opp egne ontologier med et 
slikt verktøy, det samme kan 
folk som tilhører bestemte 
interessegrupper eller livssyn. Et 
slikt verktøy kan for eksempel 
kombinerer metadata fra et stort 
antall kilder, la brukere gradere 
kildene langs en tillitsakse, og så 
finne frem til relevant infor-
masjon basert på hvilke kilder 
brukeren har størst tillit til.
 En slik metadata-drevet 
tjeneste kan bli et radikalt 
alternativ til fritekst-
søkemotorer. Markedsleder 
Google ønsker ikke bare å 
betjene Internett, men har 
gjennom tjenester som Google 
Book Search tatt mål av seg også 
å gi svar på hvor man finner 
informasjon om et emne i trykt 
skrift. Også teknologien jeg 
tenker meg at bibliotekene skal 
ta i bruk som veiviser, kan like 
gjerne betjene trykt skrift.

Ny opphavsregulering
Informasjon på nettet er flyktig. 
Utgivere kan gå konkurs eller 
rett og slett bare miste inter-
essen. Bibliotekene bør være 
opptatt av at tilgangen til 
informasjon, også den som 
befinner seg på nettet, bør være 
stabil og varig. Derfor bør 
bibliotekene engasjere seg for 
å få følgende inn i opphavs-
rettlovgivingen:
 Digital escrow (”deponering”). 
Selv om det sannsynligvis er 
mest naturlig at informasjons-
eier/utgiver primært står 
for formidling til publikum, 
bør informasjonen sikres 
for fremtiden. Dette gjelder 
særlig dersom såkalte 
tekniske beskyttelsessystemer 
styrer publikums adgang til 
informasjonen. Det finnens 
allerede eksempler på at 
informasjon er gått tapt fordi 
utgiver ikke lenger ser seg tjent 
med å støtte infrastruktur av 
type lisenstjener og lignende. 
Bibliotekene i kraft av å være 
våre kulturelle arkiv, bør få 
en ubetinget rett til å hente 
inn og lagre sikkerhetskopier 
som legges i escrow (”depot”). 
Dersom eksemplarene som 
informasjonseier /utgiver 
kontrollerer gjøres utilgjengelig 
eller forsvinner, bør bibliotekets 
rett til tilgjengeliggjøre 
versjonen i escrow være regulert. 
Grunnregelen bør være at 
biblioteket har rett til å fremstille 
nye, ubeskyttede kopier, med 
mindre informasjonseier legger 
ned forbud. 
 Herreløse verk. I dag er det 
høyst uklart i hvilken grad 
det er tillatt å gjøre kopier 
av slike verk tilgjengelig for 
allmennheten. Det bør det 
ryddes opp i, for eksempel 

ved at Nasjonalbiblioteket 
får rett til å klarere bruk av 
slike herreløse verk. Gjennom 
pliktavleveringsbestemmelsen 
bør Nasjonalbiblioteket 
ha god oversikt over verk, 
opphavspersoner og utgivere. 
Dersom et verk ikke er registrert 
ved Nasjonalbiblioteket, har 
sannsynligvis rettighetshaver 
ikke vært interessert i å hevde 
sin opphavsrett, og det er derfor 
rimelig at verket kan gjøres 
tilgjengelig for allmennheten.
 Reguleringen av 
opphavsretten er overmoden 
for revisjon. I det digitale 
domenet gir metadata, slik 
dette er benyttet av Creative 
Commons og i protokoller som 
Robot Exclusion Standard, langt 
større fleksibilitet med hensyn 
til bruk, gjenbruk og remiksing 
av innhold enn en tradisjonell 
forståelse av opphavsrett gir 
rom for. Denne fleksibiliteten er 
velkommen, ikke minst åpner 
den opp for nye måter å formidle 
kultur på gjennom bibliotekene. 
Den bør gis bedre ryggdekning 
gjennom lovverket.

Biblioteket må ta ballen
Jeg lever i en helt annen verden 
enn Gabriel Naudé. Likevel 
mener jeg at Naudés tanker om 
biblioteket som et liberalt og 
demokratisk opplysningsprosjekt 
er like viktige i dag, som det  
var i 1627.
 Men skal dagens bibliotek 
leve opp til Naudés høye idealer, 
må fokus på organisering, 
bevaring og formidling av 
informasjon flytte over i det 
digitale domenet. Det er ingen 
annen institusjon som står klar 
til å påta seg disse oppgavene.
 Farvel Johannes Gutenberg, 
hallo Alan Turing!

Noter:

1) Gabriel Naudé,  
Advis pour dresser  
une bibliothèque 
(1627)

2) Lionel Trilling, 
The Liberal 
Imagination 
(1950)

3) Lionel Trilling, 
The Liberal 
Imagination 
(1950)

4) Sven Birkerts: 
The Gutenberg 
Elegies (1994)

5) Hubert L. 
Dreyfus: 
On the Internet 
(2001)
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Når vi spør Trond Andreassen, 
generalsekretær i Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening (NFF), 

om hvordan han ser på den digitale utfordringen, 
kaster han først et blikk i bakspeilet og ser tilbake 
til 1986 da Aftenposten tente en brannfakkel med 
navnet Atekst.
 Som første avis i landet ønsket Aftenposten å 
lage et elektronisk klipparkiv til erstatning for det 
gamle papirarkivet. Den store forskjellen var at 
Aftenposten også påberopte seg rett til fri gjenbruk 
av de elektroniske dokumentene, enten det gjaldt 
journalistenes eget stoff eller innkjøpt materiale. 
Det betydde at dersom Aftenposten kjøpte en 
kronikk av Hans Hansen, måtte han samtidig gi 
Aftenposten rett til å bruke den fritt senere. Det 
brøt radikalt med norsk praksis på området og 
NFF gikk tungt inn på banen.
 - Å publisere et digitalt dokument om igjen, 
betyr ny eksemplarframstilling. Det kan man ikke 
gjøre uten avtale med opphavspersonen. NFF gikk 
inn i forhandlinger på vegne av sine medlemmer, 
og fikk etter hvert inngått avtaler som sikret 
rettighetshavernes interesser, forteller Andreassen 
og viser fram dokumenter fra debatten – blant 
annet en publikasjon om forfattere og opphavsrett 
og et ”A-moralmagasin”, som et ironisk apropos til 
daværende A-magasinet.
 - Det prinsipielt spennende ved Atekst-saken 
var at den reiste en del nye problemstillinger rundt 
eksemplarframstilling, rettigheter, honorar og så 
videre. Problemstillinger som i dag fortsatt møter 
oss med full tyngde.
 Dessuten viste diskusjonen på 80-tallet at det 
først og fremst var deler av faglitteraturen som 
var mest egnet for digitalisering og gjenfinning i 

Hva skal 
biblioteket 

være?

Av Odd Letnes 

Dette enkle spørsmålet i en 
kronikk i Aftenposten 29. april 
fikk bibliotekfolk til å forskanse 
seg i skyttergravene – i stedet 
for å ta i mot invitasjonen til en 
åpen og saklig debatt.

- Liland og jeg er på ingen måte fiender av bibliotekene. Det 
er motsatt - vi ser på bibliotekene som viktige institusjoner 
innenfor kunnskaps-Norge, sier Trond Andreassen i Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).
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digitale arkiver og databaser. – 
Vi leste oss derfor opp på temaet 
og kan i dag møte utfordringene 
med et våkent blikk.

Viktig dom
Senere fikk problemstillingen 
ny aktualitet gjennom Jan 
Kokkin-saken. Kokkin var 
frilansjournalist som blant 
annet publiserte artikler – på 
papir – i Dagens Næringsliv. En 
dag oppdaget han at over 500 
av artiklene hans var lagt ut i 
avisens digitale arkiv og kunne 
hentes fram på nettet.
 Med NFF og rettighetsorga-
nisasjonen LINO i ryggen gikk 
Kokkin til rettssak, og fikk 
fullt medhold i sitt krav om 
tilleggshonorar for gjenbruk 
av hans artikler i digital form. 
Lagmannsretten fastslo at pub-
lisering på papir og utlegging av 
artikler på internett ikke er to 
sider av samme sak. Dommen 
ble en viktig prinsippavgjørelse, 
hvor det blant annet heter at 
det er et vilkår for elektronisk 
publisering at opphavsmannen 
samtykker i dette. En ensidig 
erklæring fra avisens side om rett 
til elektronisk publisering,  
er ikke tilstrekkelig som avtale.
 - I dag, 22 år etter Atekst-
saken og tre år etter Kokkin-
saken, er problemstillingen 
mer aktuell enn noen gang, 
også for biblioteksektoren. 
Biblioteksentralen, for eksempel, 
sliter med å få sin pilot, BS 
Weblån på skinner. Prosjektet 
strander på økonomiens bredder 
– det blir for dyrt og det er 
uklart hvordan og hvem som 
skal betale. Ønsker NFF utlån 
av digitale dokumenter fra 
bibliotekene?
 - Selvfølgelig. For oss er 
det i så måte ingen forskjell 

på papirbøker og digitale 
dokumenter. Vi må få en 
diskusjon om statens rolle i 
dette. Slik NFF ser det, må 
staten ta et solid grep for å sikre 
at norskprodusert kunnskap 
og kultur får levedyktige vilkår 
i tiden framover. Det handler 
om kulturpolitikk og verdivalg. 
Blir vi sittende med hendene 
i fanget, er sjansen stor for at 
vi blir oversvømt av produkter 
og tjenster produsert av 
kommersielle aktører i utlandet, 
som ikke har noen forpliktelser 
overfor norsk kultur.

Den provoserende kronikken
Her penser Andreassen over 
på kronikken i Aftenposten 
(29.4.08) hvor han og 
Mads Liland, daglig leder i 
forvaltningsorganisasjonen 
LINO, stilte noen enkle spørsmål 
til biblioteksektoren. Andreassen 
resonnerer høyt:
 Alt som produseres av 
sakprosa, annen informasjon 
og skjønnlitteratur, foreligger 
i dag elektronisk. NB Digital 
ruller med stor fart. Jo mer som 
foreligger digitalt, jo større vil 
trykket bli på at dette skal kunne 
formidles og brukes.
 - Vi arbeider i dag med 
flere modeller for vederlag til 
rettighetspersonene, og når det 
arbeidet er i havn, vil brukerne 
av biblioteker i prinsippet kunne 
sitte hjemme og hente fram de 
digitale dokumentene via sine 
private datamaskiner.
 Her kommer Andreassens 
utfordring: Innenfor slike 
rammer, må folkebibliotekene 
definere sin rolle på nytt. Han 
gjentar et av spørsmålene fra 
kronikken:
 - La oss tenke oss at 
Nasjonalbiblioteket om en ti års 

tid har fått digitalisert alle sine 
samlinger, og at det er inngått 
avtaler med rettighetshaverne 
om at alt før år 2000 vil være 
fritt tilgjengelig, hvordan vil 
folkebibliotekenes rolle da bli? 
Når tersklene for å hente fram 
informasjon blir så lav, hva skal 
da bibliotekene gjøre, hva skal de 
tilby brukerne – hvilke merverdier 
skal et fysisk bibliotekbesøk gi i 
forhold til å bruke det virtuelle 
biblioteket på nettet?

Viktig diskusjon
Andreassen sitter ikke på 
svaret, men han er overbevist 
om at denne diskusjonen er 
biblioteksektoren nødt til å 
ta, ellers er han redd for at 
bibliotekenes grunnmur kan 
slå sprekker som på sikt kan 
svekke hele legitimiteten og 
troverdigheten.
 – Dere har blitt omtalt som 
svært pessimistiske og hevdes 
å ha ”liten tiltro til norske 
folkebibliotek”. Kjenner du deg 
igjen i det?
 - Det er noe av det som 
har forundret meg meste den 
siste tiden. Liland og jeg er 
på ingen måte noen fiender av 
bibliotekene. Det er motsatt – vi 
ser på bibliotekene som viktige 
institusjoner innenfor kultur- og 
kunnskaps-Norge. Vi mener 
derfor at det er nødvendig med 
en bred bibliotekdebatt i Norge nå.
 - Debatten er ikke bare viktig. 
Den er kanskje helt avgjørende 
for at vi i framtiden skal ha et 
like godt bibliotektilbud som 
i dag. Vi må nå snakke høyt 
om hva dette tilbudet skal 
inneholde, og bli mer konkrete 
enn det diskusjonen dessverre 
har lett for å bli når temaet 
tas opp til diskusjon internt i 
bibliotekkretser.
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Hvert nytt trinn i 
utviklingen av digital 
teknologi har ført 

til spådommer om krise og 
snarlig død for bibliotekene. 
Sist ute var Trond Andreassen 
fra Norsk faglitterær 
forfatterforening og Mads Liland 
fra forvaltningsorganisasjonen 
LINO. De skriver innsiktsløst 
om temaet i en kronikk i 
Aftenposten 29. april. - Hva 
skal vi med folkebiblioteket 
når mer og mer av litteraturen 
digitaliseres og brukerne kan 
laste ned de bøkene de har 
lyst til å lese direkte på sin 
datamaskin hjemme i stua, 
spurte Andreassen og Liland i 
den kronikken.
 La oss starte med se på hvordan 
den norske befolkningens bruk 
av og forhold til bibliotek faktisk 
har utviklet seg gjennom de ulike 
fasene av datateknologiens utvikling:
 1978: Bibliotekautomatiseringen 
er i sin spede begynnelse. Men 
bibliotekarene er åpenbart 
langt mer oppmerksomme 
enn andre profesjoner på den 
digitale utviklingen som er 
under oppseiling. Forsknings- 
og utdanningsprogrammet 
Norsk dokumentdata som ble 

opprettet nettopp for å arbeide 
med bibliotekautomatisering, 
kan i 1978 markere sitt fem-
årsjubileum. BIBSYS har seks 
års fødselsdag. MARC-formatet 
er forlengst utviklet. Statens 
bibliotekskole har gått til 
anskaffelse av en mikromaskin 
og begynt å undervise i EDB
 F.W. Lancaster publiserer 
sin velkjente og innflytelsesrike 
bok om papirløse 
informasjonssystemer dette 
året. Norsk Data har startet sin 
marsj fram mot internasjonal 
suksess. Dette året har selskapet 
i underkant av 400 ansatte.
 Statistisk sentralbyrå 
gjennomfører i 1978 den 
første undersøkelsen om bruk 
av folkebibliotek på oppdrag 
av Statens bibliotektilsyn. 25 
prosent av befolkningen oppga 
å ha brukt folkebiblioteket 
minst en gang siste år. Fra 
og med dette året ble slike 
brukerundersøkelser gjentatt 
med omlag 10-års mellomrom.
 1988: Digitaliseringen 
har eksplodert. PC-ene 
har gått sin seiersgang og 
erstattet minimaskinene og 
stormaskinene. Automatisering 
er på full fart inn i alle typer 

bibliotek. Landets største 
folkebibliotek Deichman, 
har nylig startet opp sitt 
automatiseringsprosjekt. 
På bibliotekskolen er 
mikromaskinen med fire 
terminaler fra tidlig 1980-tall 
erstattet med et stort datarom 
der 30-40 studenter kan jobbe 
samtidig. Alle lærerne har 
kastet skrivemaskinene ut av 
kontoret og fått PC i stedet. 
Kommunikasjon skjer i økende 
grad pr. E-post.
 Norsk Data har mer enn ti 
ganger så mange ansatte som ti 
år tidligere – omlag 4200. Men 
dette norske dataeventyret er i 
ferd med å bli utkonkurrert av 
PC-revolusjonen. Nedturen har 
startet.
 Statistisk Sentralbyrå 
gjennomfører sin andre 
brukerundersøkelse for Statens 
bibliotektilsyn. Andelen i 
befolkningen som oppgir at 
de har brukt folkebiblioteket 
minst en gang siste år, har 
eksplodert. I 1988 var 45 prosent 
bibliotekbrukere etter denne 
definisjonen. Det innebærer en 
økning på 20 prosentpoeng på ti år.
 1998: Den viktigste utvik-
lingen fra 1988 er naturligvis 

Digitaliseringen øker 
bibliotekbruken

Et bibliotek er en institusjon som initierer og organiserer 
sosiale prosesser - først og fremst sosiale prosesser 
knyttet til læring og kulturformidling.

Av professor 
Ragnar Audunson, 
JBI, Høgskolen i 
Oslo
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bibliotekbruken

framveksten av internett. Det er 
nå blitt en del av menneskenes 
hverdag. Er du ikke på nett, er 
du ikke med. Automatisering av 
husholdningsrutinene i norske 
bibliotek er langt på vei sluttført. 
Når er det internettilgang som 
gjelder. Antallet bibliotek som 
knyttes til nettet eksploderer. 
Ved utgangen av 1995 hadde 
f.eks.. bare 35 folkebibliotek 
slik tilknytning. Ett år seinere 
– ved utgangen av 1996 – var 
140 folkebibliotek knyttet opp 
mot Verdensveven. I følge 
LIBECON-rapporten var det i 
1998 292 publikumsterminaler 
med internettilgang i norske 
folkebibliotek - et tall som økte 
til 1392 i 2001.
 Norsk Data som litt mer 
enn 10 år tidligere pustet Norsk 
Hydro i nakken på børsen 
(Statoil var ikke børsnotert 
enda), finnes ikke lenger.
 I 1998 gjorde Statistisk 
Sentralbyrå sin tredje 
brukerundersøkelse for Statens 
bibliotektilsyn. Brukerandelen 
i befolkningen hadde økt med 
enda noen prosentpoeng – fra 
45 til 47. Andelen som svarer at 
de aldri har brukt biblioteket er 
redusert fra 14 prosent i 1988 til 

6 prosent i 1998.
 2006: Nå er det sosiale 
teknologier alle snakker om: Web 
2.0, bibliotek 2.0, folksonomier 
og lignende termer preger 
diskusjonene på bibliotekfeltet. Er 
du ikke sosial og digital, er du 
ikke med.
 Statistisk Sentralbyrå gjenn-
omfører sin fjerde brukerunder-
søkelse, denne gangen med 
ABM-utvikling som oppdrags-
giver. Brukerandelen er påfallende 
stabil sammenlignet med 1998: 
48 prosent i 2006 mot 47 i 1998. 
En tredjedel oppgir at de har 
vært på biblioteket i løpet av de 
siste tre månedene

Bibliotekets funksjon
Utviklingen har altså gått i 
motsatt retning av hva profetene 
har spådd. Hvis det er krise, har 
vi å gjøre med en krise på høyt 
nivå. For hver ny omdreining på 
informasjonsteknologiens skrue 
har ikke ledet til mindre men 
til mer bruk av bibliotekene. 
Nettopp i det tiåret da digital 
teknologi slo igjennom som 
massefenomen – da PCen fant 
veien til de fleste norske hjem 
og oppkobling mot internett ble 
vanlig - eksploderte samtidig 

bruken av bibliotek? Hvordan 
kan det forklares?
 De nordiske bibliotek- og 
informasjonsfaglige høgskolene 
er nå i ferd med å utvikle et 
felles program for forskning på 
det vi kan kalle den nordiske 
folkebiblioteksmodellen. I 
forslaget til forskningsprogram 
står naturligvis digitaliseringen 
sentralt. Der formuleres blant 
annet dette spørsmålet: “Can 
there be a library without books 
and bits? To answer this question 
we must look into the function 
of the library in the past and now”.
 Så la oss gjør det. Hva er 
bibliotekets grunnleggende 
funksjon tidligere, nå og hva vil 
være funksjonen i framtida – om 
det er noen funksjon igjen?
 Et bibliotek er en institusjon 
som med utgangspunkt i sam-
linger av dokumenter – digitale 
eller fysiske – initierer og organi-
serer sosiale prosesser, først og 
fremst sosiale prosesser knyttet 
til læring og kulturformidling.
 Les den setningen om 
igjen – den er den viktigste 
som står i dette nummeret av 
Bok og Bibliotek: Biblioteket 
er en institusjon som med 
utgangspunkt i fysiske og 

Biblioteket organiserer 
sosiale prosesser.
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digitale dokumentsamlinger 
organiserer sosiale prosesser. 
Den rommer en forståelse 
av hva bibliotek er og fanger 
kjernen av hva bibliotek alltid 
har gjort, samtidig som det 
peker framover mot en oppgave 
som blir viktigere og viktigere i 
det digitale samfunnet: å sørge 
for at kommersialisering og 
individualisering ikke bryter i 
stykker sosiale arenaer. Den gir 
en forståelse av bibliotek som 
knytter institusjonen til kultur 
og litteratur samtidig som det 
frigjør fra binding til bøker – til 
”books and bits” - og til utlån.
 Vi snakker om prosesser og 
funksjoner som er fundamentalt 
sosiale. De blir ikke borte selv 
om dokumenter og tekster 
digitaliseres. Når Andreassen 
og Liland i sin kronikk i 
Aftenposten tror at når alle i 
sin egen stue får tigang til viktig 
stoff fra landets kunnskapsbase, 
Nasjonalbiblioteket, ja så 
trenger de ikke umake seg 
med å oppsøke sitt lokale 
folkebibliotek, tar de naturligvis 
feil. Grunnleggende feil. Vi 
trenger fremdeles bibliotekene 
som lokale arenaer der de 
sosiale prosessene som læring 
og kulturell kommunikasjon 
forutsetter, kan spille seg ut.
 Vi trenger bibliotekene mer 
enn før, fordi digitaliseringen 
kan lede oss i to retninger: 
enten mot kommersialisering og 
individualisering der alle livets 
dimensjoner blir produkter 
på Internettets globaliserte 
markedsplass - eller mot 
mer samfunn. Bibliotekene 
skal, ved å være arenaer som 
initierer sosiale prosesser med 
utgangspunkt i samlinger av 
informasjon, bidra til at den 
sosiale utviklingsretningen 

vinner. Vi trenger fremdeles 
bibliotekarenes kompetanse. 
Når tilbudet og valgmulighetene 
øker eksponentielt, øker 
behovet for formidling og 
veiledning. Vi er ikke født 
informasjonskompetente.
 La oss bruke et annet sosialt 
felt som parallell: Det siste tiåret 
har treningssentra poppet opp 
som paddehatter. Det kan ikke 
være tvil om at de representerer 
en bransje i vekst. Folk betaler 
villig vekk opp mot 1000 
kroner måneden for å ta sine 
armbøyninger og knebøyninger 
i et treningsstudio. Det de gjør 
der, kunne de ha gjort helt 
gratis hjemme. Hvordan kan vi 
forklare det? Naturligvis fordi vi 
er sosiale individer. En aktivitet 
blir meningsfull og gir utbytte 
når den skjer i en sosial kontekst. 
Og så vil vi gjerne ha tilgang til den 
fagkompetansen som for eksempel 
en personlig trener kan tilby.
 Nå er det naturligvis fullt 
mulig at vi kan trene digitalt 
og sosialt. Vi kan godt tenke 
oss SATS 2.0. der vi ved 
hjelp av sosiale teknologier 
kommuniserer med andre 
mosjonister og personlig trener 
via Internettet. Kanskje kan 
vi da til og med få tilgang til 
ressursene på landets fremste 
kompetansesentra for den slags 
aktiviteter – Olympiatoppen, 
den fysiske fostringens 
Nasjonalbibliotek. Er det 
sannsynlig at det vil erstatte 
de fysiske møteplassene? 
Naturligvis er det ikke det. Vi 
trenger lokale arenaer der vi 
kan utfolde oss i fysisk aktivitet 
sammen med andre. Akkurat på 
samme måte trenger vi det lokale 
biblioteket for å utfolde oss som 
kulturelle og lærende mennesker 
sammen med andre.

 Samtidig er det slik at tren-
ingsstudioenes eksplosive vekst 
er knyttet til grunnleggende 
sosiale endringsprosesser. Dype 
trender knyttet til globalisering 
og urbanisering har brakt oss 
ut av de dype skogene og inn 
i trendy treningssentra. Men 
trauste norske idrettslag så 
ikke dette. De ble stående igjen 
på sidelinja. Resultatet er at 
aktiviteter som tidligere foregikk 
på demokratiske arenaer preget 
av frivillighet, fellesskap og 
samhandling nå er blitt varer 
og omsettes på et marked. Vi 
tøyer og strekker side om side 
under ledelse av en børsnotert 
personlig trener. Så går vi hver til 
vårt. Kropp og helse er blitt vare. 
Markedet har overtatt. Vi står i 
fare for å miste en demokratisk 
arena som har vært viktig i 
mange lokalsamfunn. Det er 
negativt.
 De samme dype trendene 
preger den situasjonen 
bibliotekene står i. Også 
bibliotekene kan bli stående 
igjen på sidelinja. Tallene vi 
refererte innledningsvis, peker 
i retning av at de så langt ikke 
har gjort det. De tyder på at 
bibliotekene så langt har klart 
å møte endringene og forbli 
relevante. Dermed har de et 
godt utgangspunkt for å løse 
det som er hovedoppgaven 
deres i det digitale samfunnet: 
organisere sosiale prosesser 
med utgangspunkt i digitale og 
fysiske samlinger av litteratur og 
gjennom det bidra til å forhindre 
at kultur og kunnskapsfeltet 
kommersialiseres på et 
globalisert og individualisert 
internettmarked - med de 
katastrofale konsekvensene det 
vil ha for demokratiet.
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Bok og Bibliotek (BoB): 
Hva jobber Enhet for Digi-
tal Dokumentasjon med?

 
Eide: Enhet for Digital Doku-
mentasjon (EDD) er ei gruppe 
ved Universitetet i Oslo (UiO) 
som arbeider med humanistisk 
informatikk. Vi er plassert ved 
Institutt for Lingvistiske og 
Nordiske Studier, men har et 
ansvar for hele fakul-tetet og 
deltar i prosjekter på flere av 
instituttene. Vi har gjennomført 
to store digitaliseringsprosjekter, 
Dokumentasjonsprosjektet (1991-
1997) og Museumsprosjektet 
(1998-2006). Vi har ansvaret for 
videre drift av de digitale sam-
lingene etter Dokumenta-
sjonsprosjektet ved UiO. Ei 
gruppe ved UiO som kalles 
Musit, har ansvaret for å videre-
utvikle datasystemene som ble 
laget i Museumsprosjektet.
 
BoB: Hva er planene og visjon-
ene for Norsk Ordbok 2014?
 
Eide: Å dokumentere nynorsk 
skriftspråk og norske dialekter i 

Av Thomas 
Gramstad, 
informatikk- 
biblioteket, 
Universitetet i Oslo

Øyvind Eide ser ikke 
for seg en verden uten 
offentlige biblioteker. 
Heller ikke i en digital 
tidsalder.

Digitalisering 
og kulturarv 
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form av en vitenskapelig ordbok, 
som både er et sluttprodukt som 
kan brukes som ordbok og et 
grunnlag for videre forskning.  
 
BoB: Du var sentral i Ibsen-
senterets digitaliseringsprosjekt, 
hva er dine erfaringer med hva 
som er de største utfordringene i 
digitaliseringsprosjekter? 

Eide: Først må vi skille litt 
mellom ulike prosjekter. Det har 
vært flere prosjekter tilknyttet 
Senter for Ibsen-studier. Jeg 
hadde ansvaret for et prosjekt 
som løp fra 1998-2000 og som 
hadde som spesifikk oppgave å 
digitalisere manuskriptene etter 
Ibsen som faksimiler, dvs. som 
digitale bilder. Da prosjektet 
startet, hadde prosjektet et litt 
uvanlig fokus. 
      Det vanlige i digitaliserings-
prosjekter på den tiden var at 
man digitaliserte én spesifikk 
samling eller del av samling. Vi 
tok alt som var skrevet av Ibsen, 
selv om dokumentene lå i mange 
ulike arkiver. 
      Når det er sagt, rakk ikke 
prosjektfinansieringen til alt 
materialet. Særlig brev er dyre å 
arbeide med fordi de av naturlige 
grunner er svært spredt. Men vi 
fikk digitalisert alle tilgjengelige 
manuskripter og ca. halvparten 
av de kjente brevene, og hele 
materialet har ligget fritt 
tilgjengelig på veven siden 2000.

BoB: Hva betyr penger og 
ressurser i et digitaliserings-
prosjekt? 

Eide: Det største problemet med 
digitalisering i dag er, slik jeg ser 
det, penger. Det krever penger 
for å få gjort jobben. Nå er dette 
kanskje en litt vel akademisk 

holdning, men jeg mener at når 
metoder for digitalisering og 
kvalitetssikring av alle vanlige 
materialtyper (foto, tekst, lyd, 
osv.) er publisert, er det ikke 
i og for seg noe problem å 
gjennomføre digitalisering. 
Men det er viktig å være klar 
over hvilket nivå man ligger på. 
      Massedigitalisering er en 
industriell prosess der man må 
tenke stordrift. I et stort prosjekt 
er arbeidskraft normalt den  
store kostnaden. 
      Dersom man kan redusere 
arbeidstiden fra 5 til 3 årsverk 
ved å kjøpe en skanner til 500 
000, så gjør man det – ikke 
fordi dyrt utstyr er så flott (det 
er det ikke, det er vanligvis 
kronglete å bruke), men fordi 
det i totalregnskapet, som 
inkluderer lønn, er det mest 
kostnadseffektive. 
     Hvis man derimot har et 
lite arkiv på 1000 sider som 
man ønsker å publisere, er 
arbeidstiden gjerne usynlig, fordi 
ansatte gjør det ved siden av 
andre oppgaver eller fordi jobben 
gjøres av frivillige. Da må man 
gjerne klare seg uten innkjøp  
av utstyr. 

BoB: Hvilken rolle kan 
norske biblioteker spille i 
forhold til digitalisering og 
tilgjengeliggjøring av den norske 
kulturarven? Tror du Google 
kommer og tar over alt? 

Eide: Et nyttig skille kan være 
mellom unika og massedistribuert 
materiale. Google kan digitalisere 
en stor del av publiserte norske 
bøker - i betydningen ha 
mulighet til. De kan samarbeide 
med biblioteker i Norge eller 
utlandet, eller i og for seg bruke 
antikvariater. De trenger bare ett 

eksemplar av hver bok. 
     Når det gjelder unika, det være 
seg kunstverk, arkivmateriale 
eller lydopptak, har de ingen 
mulighet til å digitalisere noe 
uten at eier av materiale gir 
tilgang. 
      I tillegg finnes alle slags over-
gangsformer, så som fotografier 
som finnes i noen få eksemplarer 
og mikrofilmversjoner av 
dokumenter. Det jeg vil fram til 
her er at Google ikke kan ta over 
alt. Men det er mulig man etter 
hvert får en ny oppdeling  
av feltet: 

1. Publiserte verk, enkel tilgang: 
Google. 

2. Publiserte verk, avansert 
tilgang: Spesielt viktige 
forfatterskap, prosjekter av 
typen Henrik Ibsens skrifter, 
Edvard Munchs skrifter, 
William Blake Archives, osv. 

3. Upublisert materiale, hjelp 
oss! Google eller lignende 
bedrifter digitaliserer gratis/
billig mot bruksrett. Tekster, 
bilder, lyd, video, osv. 

4. Upublisert materiale, fingra 
av fatet! Vi digitaliserer selv, 
eller setter bort til andre mot 
betaling, slik at vi beholder 
rettighetene. Typisk noe et 
stort kunstmuseum vil gjøre. 

BoB: Mener du at all masse-
digitalisering i siste er instans er 
Google-konkurranse?

Eide: Nei. Man kan ha gode 
grunner for å digitalisere 
uavhengig av konkurranse med 
private firmaer. Man kan uansett 
ikke regne med å digitalisere 
bedre eller raskere enn andre, 
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men man behøver ikke være 
dårligere, heller. Teknologien og 
metodene er der for alle som har 
ressurser å investere. 
     Der biblioteksektoren har 
spesialkompetanse er på formidling. 
Der kan ikke multinasjonale 
selskaper konkurrere. Derfor er 
det viktig at institusjoner som 
Nasjonalbiblioteket sørger for at 
det industrielle og det kulturelle 
går hånd i hånd, man må unngå 
snobberi fra begge kanter, 
både fra teknologene og fra 
kulturarbeiderne i institusjonene. 
Kultur har alltid vært avhengig 
av industri (noen har levert 
marmor, noen har trykt bøker). 
Men industri alene er ikke nok, 
heller ikke i den formidlingen 
digitalisering er en del av. 
      For man digitaliserer 
alltid for å formidle, fordi 
materialet skal brukes. Også 
konserveringsdigitalisering. Det 
er ingen grunn til å konservere 
noe hvis man ikke har en idé om 
framtidig bruk. 

BoB: Hvilket forhold har du og 
EDD til fribrukslisenser som 
f.eks. Creative Commons? 

Eide: Jeg siterer fra prosjekt-
direktivet for Museumsprosjektet, 
som ble signert i 2001 av 
rektorene for de fire daværende 
universitetene og av direktørene 
for de fem universitetsmuseene: 
     ”Datamaterialet som 
registreres gjennom Museums-
prosjektet skal være tilgjengelig 
for vitenskapelig bruk for alle  
de deltakende institusjonene  
på like fot. 
      Innlagte data skal i størst 
mulig utstrekning gjøres 
tilgjengelig for eksterne brukere 
og allmennheten, men kan i 
noen tilfeller måtte skjermes 

ut fra spesielle vurderinger. 
Det museum som forvalter 
primærdataene, avgjør i det 
enkelte tilfelle tilgangen på 
grunnlag av felles kriterier 
vedtatt av styret.” 
      Dette har vært typisk for 
mye av virksomheten vår, og jeg 
synes det er fornuftig tenkt. Det 
skal i utgangspunktet være fri 
tilgang, men det finnes spesielle 
data som må skjermes. Det skal 
da være unntaket. Og dataeier 
er ansvarlig - når det gjelder 
offentlig eide institusjoner, er 
dette en rolle de har på vegne  
av allmennheten (som dypest  
sett er dataeier).

BoB: Hva med finansiering av 
vedlikehold?

Eide: Et problem er data 
som trenger vedlikehold for 
å holdes aktuelle, og som 
dataforvalter ikke har midler 
til å vedlikeholde. Da kan 
det virke fornuftig å basere 
seg på salg. Personlig synes 
jeg statlige institusjoner bør 
være tilbakeholdne med slike 
modeller, men jeg kan forstå 
at f.eks. Statens Kartverk 
foretrekker det. Selv om jeg 
skulle ønske de fant en annen 
måte å finansiere vedlikehold og 
oppdatering på, slik at alle kart 
kunne legges ut fritt. 
At man legger på lisenser for 
å markere hva slags fri bruk 
som er tillatt er flott. Men vi 
har så vidt jeg vet ikke brukt 
f.eks. Creative Commons. Den 
kommende norske utgaven av 
Creative Commons vil sikkert 
gjøre det mer aktuelt i framtida. 

BoB: Vi hører av og til en 
påstand om at bibliotek og 
internett er konkurrenter, og 

dermed blir tankegangen at 
internett og digitalisering kan 
være en trussel mot biblioteket, 
noe som kan utkonkurrere 
og dermed fortrenge eller 
marginalisere bibliotekets 
stilling i samfunnet. Ser du noen 
problemer her, eller er det heller 
slik at bibliotekene, internett 
og digitalisering vil supplere og 
styrke hverandre? 

Eide: Problemstillingen er 
litt preget av bibliotekintern 
tenkning. Offentlige biblioteker 
har vi fordi vi gjennom 
demokratiske prosesser har valgt 
å bruke penger på det. Så lenge 
bibliotekene tjener et formål, 
synes jeg vi skal beholde dem. 
Men er de et mål i seg selv? 

BoB: Ser du for deg en 
framtidig verden uten offentlige 
biblioteker?

Eide: Nei. Men det kan jo 
være min fantasi det er noe 
i veien med. Det er og vil 
fortsette å være et behov for 
å organisere informasjon. 
Noen må f.eks. manuelt finne 
ut at denne tekstbiten (gjerne 
digitalisert, gjerne på internett) 
er et personnavn som peker 
til en bestemt person - f.eks. 
forfatteren Ole Olsen, og ikke 
til stortingspolitikeren Ole 
Olsen. Her synes jeg biblioteker 
og museer sammen med andre 
kulturarvinstitusjoner har 
en rolle å spille. Biblioteker 
spiller også en viktig sosial 
rolle. Kunnskapsformidling 
er en tredje viktig oppgave for 
biblioteker. Nei, jeg vrir og 
vender på det i huet, men kan 
ikke se at bibliotekene egentlig 
har noe å frykte.

Øyvind Eide har 
hovedfag i SLI 
(humanistisk 
informatikk) og 
bred erfaring fra 
digitaliseringsarbeid. 
Han jobber i dag ved 
Enhet for Digital 
Dokumentasjon ved 
Universitetet i Oslo
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En teknologi som synes 
å endre seg med stadig 
større hastighet stiller 

store krav til oss. En gang 
var bibliotekene i forkant på 
teknologi, slik er det dessverre 
ikke lenger. Men et vesentlig 
poeng med web 2.0 er at det 
nå er mye enklere å ta nye 
nettjenester i bruk. Vi må 
våge å ligge i forkant igjen og 
vi må komme på tilbudssiden 
med gode virtuelle tjenester. 
Bibliotekene scorer høyt på sin 
troverdighet og seriøsitet. Disse 
grunnleggende elementene er 
det viktig å ta med seg når vi 
utvikler tjenester for nettet.
 Lederen for folkebiblioteket 
i Delft spurte på årets 
Halmstadkonferanse om vi 
visste hva formålet til Google, 
vår viktigste konkurrent på 
nettet var. Det eneste svaret han 
fikk fra salen var å ”tjene mest 
mulig penger”. Det korrekte 
svaret er at de vil organisere 
verdens informasjon og gjøre den 
universelt tilgjengelig og nyttig. 
 Vi må kjenne våre viktigste 
konkurrenter, og vi må bli mye 
flinkere til hente erfaringer fra 
andre bransjer og aktører. Vi 
må måle og dokumentere de 
prosjektene vi gjør for å oppnå 
størst mulig læring. I dag er 
det for mye usystematisk og 
fragmentarisk jobbing. Er det 

lov å ønske seg en ”beste praksis 
database” hos ABM-utvikling?

Det hybride bibliotek 
Web 2.0 betyr for meg å tenke 
”det hybride bibliotek”, hvor 
det fysiske og det virtuelle 
biblioteket avspeiler hverandre 
og ses i sammenheng. Det kan  
blant annet bety at et arrangement 
på biblioteket dokumenteres i 
form av en podcast og bildene 
legges ut på Flickr. 
 Det fysiske rommet er det 
viktigste fortrinnet vi som 
bibliotekansatte har. De møtene 
som finner sted her er svært 
verdifulle i et samfunn hvor 
kjøpesenteret er opphøyd til å 
være den viktigste møteplassen.
 Forskning viser at vi 
kommuniserer på nettet med 
de samme personer som vi også 
har våre fysiske møter med. På 
nettstedet vil ungdom kunne 
laste opp ulike kunstuttrykk som 
musikk, tekst, foto, tegneserier 
etc. Disse kunstverkene vil så 
igjen kunne bli utstilt på det 
fysiske biblioteket. Brenner 
du en cd av egenprodusert 
musikk, vil denne kunne 
innlemmes i bibliotekkatalogen 
og være til ordinært utlån 
etter ”demotekmodellen”. 
Dette prosjektet ville ikke vært 
realiserbart uten de mulighetene 
som web 2.0 gir.

Kurset ”23 ting” 
De viktigste erfaringene jeg har 
gjort meg i rollen som kursholder 
for drøye 70 bibliotekansatte i 
Buskerud, er hvor viktig det er å 
fjerne angsten og usikkerheten 
som råder i forhold til web 
2.0 som fenomen. Over 200 
personer har vært kurset i de 
tre fylkene Buskerud, Vestfold 
og Østfold. Kursmetodikken 
ble utviklet av Heidi Ryan ved 
Østfold fylkesbibliotek etter en 
ide fra Australia.
 Læring gjennom lek har 
gitt den enkelte kursdeltager 
mestringsfølelse og selvtillit på 
at dette er noe de kan klare. 
Deltagerne begynte etter hvert å 
se at de ulike tjenestene lignet på 
hverandre i funksjonalitet og at 
ting hørte sammen. Mange som 
i utgangspunktet var skeptiske, 
har vist seg svært positive i 
etterkant av kursingen. Vi 
har også begynt å se konkrete 
resultater av kursingen. Særlig 
blogging og opplasting av bilder 
er tjenester som nå tas i bruk.
Det har vært med både stolthet 
og glede jeg har fulgt hver enkelt 
deltagers blogg. Kursingen har 
styrket meg i troen på sektoren 
og dens mange kreative ansatte. 
Slipper vi denne kreativiteten 
til, er jeg overbevist om at 
nyskapingen vil kunne øke 
betydelig.

Av Jannicke Røgler, 
bibliotekrådgiver, 
Buskerud 
fylkesbibliotek

Google og bibliotekene har mye felles. Vi må ta opp 
konkurransen på de områdene hvor vi er sterkest!

Ta 2.0-spranget!
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Bloggosfæren 
Tilbakemeldingene fra ”23 
ting” viste at blogging er det 
de fleste oppfatter som enklest 
og mest relevant å ta i bruk 
ved siden av å laste opp bilder 
på bildedelingssnettsteder som 
Flickr. Litteraturanmeldelser 
og anmeldelser av andre typer 
av medier som spillbloggen i 
Drammensbiblioteket, bør være 
realistisk for de som ønsker å 
komme i gang. Blogging har en 
lav brukerterskel for publisering. 
Den formidlingen du gjør på 
det fysiske biblioteket i form av 
utstillinger, bokprat og annen 
litteraturveiledning kan med 
fordel også formidles på en 
blogg. Igjen handler det om å 
speile biblioteket på nettet og 
omvendt.
 En dansk undersøkelse om 
bibliotekblogger har vist at en 
personlig tone i innleggene er 
et avgjørende kriterium for at 
bloggen skal bli lest. Vi må by 
på oss selv. Her kommer vi som 
bibliotekansatte fort i konflikt 
med våre egne holdninger 
om nøytralitet i vårt forhold 
til brukerne. Men brukerne 
ønsker å høre våre meninger. 
Dersom vi i større grad slipper 
til våre personlige meninger, 
vil vi alle kunne bli dyktige 
bloggere. En personlig stil er 
også viktig dersom man ønsker 

å få kommentarer på sine 
innlegg. I utgangspunktet er det 
ikke mange som kommenterer 
blogginnlegg, men dermed desto 
større grunn til å skrive i en tone 
som oppfordrer til kommentarer. 
Uansett er det et godt poeng å ha 
en blogg hvor man har mulighet 
til å se hvor mange som har lest 
det enkelte innlegg.

Gjøre det vi kan 
Vi kan ikke forvente å klare å 
konkurrere med Google. Vi må 
spørre oss selv hva som er våre 
kjernetjenester. Det er denne 
kjernen vi må ta utgangspunkt 
i når vi utvikler nye tjenester. 
Vi kan formidling, har god 
kjennskap til våre brukere og 
kvaliteten på våre katalogdata 
holder generelt et godt nivå. 
For å kunne benytte disse 
fortrinnene på best mulig 
måte, må vi ha en tett dialog 
med våre systemleverandører. 
En av deltagerne på ”23 ting” 
oppsummerte på denne måten 
sine ønsker: ”Drømmen er at 
bibliotekkatalogen ikke bare skal 
være til gjenfinning, men også til 
inspirasjon og glede samt hjelpe 
brukeren videre”.
 Gode RSSer, webservices 
og tett integrering med våre 
publiseringsløsninger må på 
plass. Vi må frigjøre innholdet 
fra design og 

bygge gode tjenester rundt 
innholdet. Gode kilder til 
inspirasjon er LibraryThing 
og nettbokhandlere som 
Amazon. Brukerne koples i en 
felles interesse for litteratur. 
Diskusjonsgrupper, anmeldelser, 
kopling mellom forfatter og verk 
er bare noen av funksjonene. 
LibraryThing kommer stadig 
med nye funksjoner som 
er vel verdt å følge med på. 
Kartkoplingen med mulighet 
for å beskrive og kartfeste alle 
bibliotek samtidig som man kan 
legge til arrangement er en av 
mange nye funksjoner som nylig 
har kommet til.
 Kulturminister Trond Giske 
har varslet tre stortingsmeldinger 
som vil ha betydning for 
vårt felt: Bibliotekmeldingen, 
Digitaliseringsmeldingen og 
Språkmeldingen. Håpet er 
at meldingene og da særlig 
Bibliotekmeldingen vil gi klare 
føringer til sektoren og at 
Regjeringen ser behovet for en 
tilførsel av friske midler.
 Friske midler er helt 
nødvendig for å kunne tilby 
brukerne relevante virtuelle 
tjenester. Vi konkurrerer i et 
marked med tilbydere som har 
betydelig mer kapital til rådighet 
enn det vi har. De befinner seg 
i en økonomisk virkelighet som 
vi aldri vil kunne bli en del av. I 
stedet må vi prioritere hardere, 
jobbe smartere og benytte oss av 
de beste tjenestene som finnes 
innenfor web 2.0. Vi bør også 
la oss inspirere av miljøer som 
Biblioteklaboratoriet og Friprog. 
Begge er forkjempere for gode 
sluttbrukertjenester i et fri 
programvaremiljø.

Kilder 
Googles forretningsmål. 
www.google.com/
corporate/  
Undersøkelse om danske 
bibliotekblogger www.
bibliotekspressen.dk/
artikel.asp?id=5805
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Bibliotekarens 
virksomhet går i klassisk 
forstand ut på å sørge 

for ulike brukeres tilgjengelighet 
til informasjon. Denne 
virksomheten må kontinuerlig 
tilpasses den samfunnsmessige 
og teknologiske utviklingen, på 
samme måte som argumentasjon 
for virksomhetens ulike 
realiseringer må det.
 I den norske bibliotekloven 
er virksomheten og dens formål 
beskrevet i en egen paragraf; 
det skal fremmes «opplysning, 
utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom 
informasjonsformidling og ved 
å stille bøker og annet egnet 
materiale gratis til disposisjon 
for alle som bor i landet». 
Selv om loven omhandler 
institusjonen (folke)bibliotek, 
må det kunne legges et bredere 
anlagt perspektiv til grunn for 
tolkningen: Institusjonen hvor 
virksomheten foregår, altså 
biblioteket, er ikke nødvendigvis 
et formål i seg selv, men heller et 

godt egnet virkemiddel.
 Det er selve virksomheten, 
altså å sørge for opplysning, 
utdanning og kultur gjennom 
tilgjengeliggjøring av ulike 
former for informasjon, som er 
bibliotekets utløsende årsak. 
Og i en tid hvor slike størrelser 
åpenbart må sees i lys av 
teknologiens digitale utvikling, 
er det blitt en sentral utfordring 
for denne virksomheten å sørge 
for at biblioteket også blir et 
godt egnet digitalt virkemiddel.

Allmenning
Lovtekstens informasjonsbegrep 
kan heller ikke nødvendigvis 
knyttes til fastlagte objekter. 
Informasjon er også noe som 
kan forløses og tilgjengeliggjøres 
gjennom ulike formidlingstiltak, 
eller gjennom at biblioteket som 
rom og møteplass - i en fysisk 
eller digital kontekst - bidrar til 
brukerens nærhet til informasjon 
og kulturell/sosial omgang.
 Alt i alt kunne kanskje den 
moderne bibliotekvirksomheten 

oppsummerende beskrives 
gjennom begrepet allmenning. 
Som i at bibliotekaren og 
biblioteket forvalter tilgang til 
en allmenning i fellesskapets 
interesse, hvis innhold kan 
være fysiske eller digitale 
informasjonsobjekter eller en 
reell nærhet til slike gjennom 
formidling og møteplasser 
med lave terskler. Et slikt 
allmenningsbegrep kan fange 
opp og betegne mange sider av 
virksomheten, og ikke minst 
er begrepets stedsbeskrivende 
opphav godt egnet til å fange 
opp bibliotekets stadig mer 
sentrale rolle som møteplass. 
Men begrepet er også godt egnet, 
som vi skal se, til å innlemme 
argumentasjon og praksis i 
forhold til virksomhetens  
digital oppgaver.
 Tilgjengelighet er en 
komplisert affære. For at noe 
skal være tilgjenglig, må en 
del forutsetninger ligge til 
grunn. Tilgjengelighet i et 
bibliotekbruker-perspektiv 
forutsetter for eksempel at det 
foreligger relevant informasjon; 
at den er gjenfinnbar; at 
den ved hjelp av egnede 
verktøy kan brukes innenfor 
egnede omgivelser; og at 
brukeren innehar tilstrekkelig 
kompetanse til å nyttegjøre 
seg den. Tilgjengeliggjøring 
handler slik om å tilfredsstille 
ulike ledd i en lang kjede av 
potensiell tilgjengelighet (eller 

Av Kim Tallerås, 
JBI, Høgskolen i 
Oslo

Biblioteket som 
digitalt virkemiddel
Bibliotekets formål er det samme, uansett 
analog eller digital virkelighet. Men den 
digitale hverdagen reiser store utfordringer 
blant annet knyttet til opphavsrett og 
forutsetninger for et digitalt gratisprinsipp.
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begrensning). I det følgende skal 
jeg se nærmere på et par tilfeller 
av argumentasjon som knytter 
an til allmenningsbegrepet 
og til ulike ledd i en digital 
tilgjengelighetskjede.

Delingskultur
I 1983 lanserte Richard Stallman 
fenomenet Fri programvare, 
på bakgrunn på en utbredt 
delingskultur blant hackere på 
1960- og 70-tallet, men som 
ble truet av programvarens 
økende brukbarhet i det 
kommersielle markedet. 
Stallmans kjerneidé var (og er) 
å sikre en åpen og fornuftig 
utvikling gjennom i gi brukere 
og utviklere av programvare 

en lisensiert rett til bruk, 
bearbeidelse og distribusjon 
av egne bearbeidelser. De 
grunnleggende forutsetningene 
for disse frihetene er tilgang 
til programmets kildekode, 
og en lisensieringspraksis som 
garanterer at fremtidige versjoner 
av et fritt program forblir 
nettopp fritt. Denne idéen har 
skapt teknologi-historie som 
etter hvert er godt dokumentert 
og kjent for mange – men 
hvordan argumenteres det for 
tilgjengelighet?
 For Stallman fungerer det 
klassiske copyright-systemet 
i en digital kontekst som en 
dårlig tilpasset adopsjon fra 
en materiell vare-verden. Den 

digitale teknologien er mer 
fleksibel enn trykkpressen; 
det er nemlig ikke knyttet noe 
reell knapphet til et digitalt 
objekt som, i forhold til den 
trykte boka, lar seg kopiere 
og distribuere uten særlige 
kostnader. For å tjene penger 
basert på en «materiell» 
foretningsmodell har man 
derfor pålagt varen en slags 
kunstig knapphet - man lukker 
den for å forhindre innsikt i 
hvordan den er satt sammen, 
utstyrer den med DRM som 
begrenser bruksmåtene og 
lager lisenser som gjør det 
ulovlig å kopiere og dele. Og 
med den kunstige knappheten 
begrenses ikke bare tilgangen 

Den moderne bibliotekvirksomheten kan beskrives 
gjennom begrepet allmenning. (Ill. foto)
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til programvaren i seg selv, men 
også mange av egenskapene 
som i utgangspunktet gjør 
programvaren til et godt 
egnet verktøy for å skape 
tilgjengelighet til en allmenning 
av digitalt innhold.
 Å «lukke» en programvare 
får altså konsekvenser for 
programvarens brukbarhet 
utover potensialet som salgbar 
vare. Kjøper jeg et skap fra IKEA 
kan jeg med hammer, sag og et 
knippe utvalgte fyndord tilpasse 
varen jeg har kjøpt til et rom 
fritt for rette vinkler i en bygård 
i Oslo. Kjøper jeg en lukket 
programvare må jeg stort sett  
ta til takke med et fastlagt sett 
av egenskaper. 
 Innenfor et lite nisjeområde 
som biblioteksystemer bidrar dette 
til et ekspertvelde av tilbydere, 
og omvendt proporsjonalt til en 
begrensning av bibliotekarens 
anledning til å opparbeide seg 
tilstrekkelig kompetanse om sitt 
sentrale arbeidsverktøy.

Creative Commons
Da Garret Hardin i 1968 
beskrev det han kalte for 
allmenningens tragedie gjennom 
fabelen om den fritt tilgjengelige 
beitemarka; hvor gjetere slipper 
dyra løs inntil overbeitet er 
et faktum på bakgrunn av et 
egennyttig men rasjonelt ønske 
om å forøke egen dyreflokk, 
tok han åpenbart ikke høyde 
for de fleksible egenskapene 
til den digitale teknologien. 
Han fornektet i tillegg andre 
insentiver til handling utover et 
ønske om profittmaksimering.
 Det er kanskje på dette 
punktet filosofien om Fri 
programvare og biblioteket har 
mest til felles; ønsket om og 
troen på den fritt tilgjengelige 

allmenningen som et godt 
utviklingsmiljø; kulturelt, 
sosialt, utdanningsmessig eller 
økonomisk for den saks skyld. 
For selv om bibliotekaren 
tradisjonelt deler Stallmans 
delingsimperativ, ” I consider 
that the golden rule requires that 
if I like a program I must share 
it with other people who like it”, 
er det praksisen som iverksettes 
på bakgrunnen av prinsippet 
som er mest interessant, altså en 
delingskultur og en allmenning.
 Creative Commons (CC) 
er en lisensieringspraksis hvor 
opphavspersonen i ulike grader 
kan skjenke allmennheten 
en fleksibel bruksfrihet til 
sine verker, for eksempel i 
henhold til kommersiell bruk 
og bearbeidelse. Mannen bak 
CC, Lawrence Lessig, hevder 
at den digitale teknologien 
endelig har gjort det mulig 
å gjenreise biblioteket i 
Alexandria, men at gjeldende 
(opphavsretts)lovgivning står i 
veien for et slikt prosjekt. Han 
ønsker derfor å legge til rette 
for en delingskultur, og en 
allmenning, som i større grad er 
tilpasset en digital kontekst.
 Lessig baserer seg på 
Stallmans argumentasjon om 
det digitale objektets fleksible 
egenskaper, men overfører 
Stallmans utgangspunkt i 
delingskulturen blant hackerne 
til samfunnet som sådan. Lessig 
hevder nemlig at han nettopp 
kan basere seg på Stallmans 
argumentasjon fordi kreativitet, 
tanker og idéer ikke oppstår i 
et vakuum, men alltid bygger 
på noe forutgående, på vår 
felles kreative allmenning. 
Og denne allmenningen 
forsøker han altså å redde fra 
en pågående inngjerding, for 

eksempel representert gjennom 
innskrenkninger av «the public 
domain».

Store oppgaver
Og her kjemper vel Lessig 
og bibliotekaren den samme 
kampen? For en kollektiv 
tilgang til vår egen historie og 
samtid, og på samme tid for 
fleksible løsninger som gjør at 
opphavspersoner både kan bidra 
til allmenningen og tilpasse sin 
foretningsmodell til en digital 
kontekst.
 Til tross; vi er i dag vitne 
til en enorm og «naturlig» 
utfoldelse av ulike former for 
tilgjengeliggjøring på internett: 
Fildeling, sosiale nettverk, 
Wikipedia etc. Den kunstige 
knappheten ser med andre ord 
ikke helt ut til holde unna for det 
digitale objektets iboende vilje 
– informasjonen ønsker nemlig  
å være fri.
 Men det må jobbes 
aktivt for at denne digitale 
tilgjengeliggjøringen kan bli 
virkelig i henhold til alle ledd 
i tilgjengelighetskjeden, eller 
«for alle som bor i landet» 
om man vil. Det handler, som 
denne artikkelen har vært inne 
på, om tilgang til egnet og 
tilpasningsdyktig programvare 
og verktøy, og om opphavsrett 
og forutsetninger for et digitalt 
gratisprinsipp. Men, det handler 
også om forskningspublisering 
og Open Access, om utvikling 
av informasjonskompetanse, 
om gjenfinnbarhet og 
kunnskapsorganisering, om 
standardisering og universell 
utforming, og om å etablere 
digitale møteplasser med 
lave terskler. Sjelden har vel 
bibliotekaren hatt større 
oppgaver foran seg.
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Biblioteknorge har 
lenge vært politisk 
fragmentert. Samlingen 

av Statens bibliotektilsyn og 
Riksbibliotektjenesten under 
ABM-utviklings store paraply 
fungerte ikke samlende. Det 
var heller ikke å forvente 
- når museumssektoren ble 
tvangsgiftet med bibliotekene, 
når de viktigste fagbibliotekene 
må følge universitetenes og 
høgskolenes strategier, og når de 
tyngste statlige institusjonene - 
Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet 
og universitetsmuseene - hevet 
seg høyt over prosessen.
 ABM-reformen var et 
administrativt påfunn uten faglig 
bakkekontakt. Men gjort er gjort 

og spist er spist. Det vi kan håpe 
på, er at partiene, politikerne og 
deres departementale rådgivere 
lager bedre analyser neste gang. 
I 2014 bør vi begynne å utrede 
Biblioteknorge 2030.
 I vår venter vi på 
departementene. Det tenkes 
sikkert hardt, men intet siver 
ut. De lukkede arbeidsformene 
fra forrige århundre henger 
igjen. Faglig debatt underveis er 
bare til bry. Et godt råd: bruk 
Danmark og Storbritannia 
som modeller. Der jobbes det 
konkret, bevisst og langsiktig 
for å integrere bibliotekene i de 
nasjonale kunnskapsstrategier.
 Nasjonalbiblioteket kjører 
sitt eget løp. Her skal det 

Dagsorden 20�4

Av Tord Høivik, 
førsteamanuensis, 
JBI, Høgskolen i 
Oslo

Dagens bibliotek-
verden bygger 
på begreper og 
forståelser fra 
forrige århundre. 
I 20�4 vil de nye 
designprinsippene 
være på plass.
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digitaliseres! I 2014 - er planen 
- vil kanskje halvparten av 
samlingene foreligge i digital 
form. En liten gruppe forskere vil 
glede seg. Folk flest vil overse det 
hele. Siden Nasjonalbiblioteket er 
like lukket som departementene, 
er det vanskelig å vurdere hva 
NB tenker om brukere og 
bruksmåter. Men det lille jeg 
har sett av strategidokumenter 
tyder på at interne overveielser 
og samlingsinteresser fortsetter å 
dominere.
 Rett skal være rett: 
Nasjonalbiblioteket tenker både 
stort og strategisk. Det jeg savner 
er viljen til å tenke i fellesskap. 
NB har også et tett samarbeid 
med sine europeiske kolleger. 
Men hele dette miljøet er preget 
av en  ”skattkammerholdning” 
som tonull-generasjonen 
møter med et gjesp. Hvordan 
ivaretas våre konkrete behov 
i 2014? Hvor levedyktig er 
det europeiske alternativet 
til Google? Hvor blir det av 
den faglige trafikkanalysen av 
Europeana?
 I den nye tekstøkonomien 
er det ikke leverandørene, men 
brukerne som bestemmer spillets 
regler. Alle nasjonalbibliotek 
opplever et voksende press fra 
nye tjenester og nye brukere. 
Tilpassingen går raskere i 
Canada og Australia enn i det 
tradisjonstunge Europa.  Men jeg 
regner utfallet som gitt. De ytre 
kreftene - det vanlige mennesker 
velger å gjøre i sine daglige 
liv - er sterkere enn alle lokale 
interesser og tradisjoner. 

Solveig og Nora
Historiske overganger er både 
spennende og smertefulle. 
Dype tekniske endringer 
omkalfatrer språket, begrepene 

og samtaleformene. Det som 
var gyldig mister sin gyldighet. 
Autoritetene forvitrer. 
Bibliotekreform 2014 tok 
noen vaklende skritt i riktig 
retning. Men analysen ble for 
innadvendt. Digitaliseringen av 
samfunnet er en teknologisk 
revolusjon - ikke et IKT-selskap.
 Bibliotekene har kontakt 
med endringskreftene. 
Fagbibliotekene er forskernes 
støttespillere. Folke- og 
skolebibliotekene er 
kunnskapsformidlere - og kan 
være endringsaktører hvis 
de vil. Men velferdsstaten 
har dempet bibliotekarenes 
aktivisme. Museene og 
arkivene har begynt å utfordre 
det velmenende borgerskap. 
Bibliotekene foretrekker 
den trygge kulturformidlingen.
 De indre spenningene, 
bruddlinjene og det radikalt nye 
ufarliggjøres. Bibliotekarene 
har tilpasset seg, men sjelden 
gått i forkant. Miljøet er - som 
det heter i organisasjonsspråket 
- reaktivt heller enn proaktivt: 
Solveig heller enn utbryter-Nora. 

Arbeidslivet
Bibliotekene i det private 
arbeidsliv er få og små. Her 
er det bibliotekarene - ikke 
bibliotekene - som har mulighet 
for å vokse seg store og fete 
i framtida. Hvis de altså 
kommer seg over brua som går 
fra offentlighetens trygge til 
næringslivets utrygge verden ... 
I Danmark går svært mange 
bibliotekarer ut i privat sektor. I 
Norge skjer det foreløpig sjelden. 
Det norske bibliotekmiljøet 
har et dypt tvetydig forhold til 
markedet. Det er selvsagt bruk 
for kunnskapsorganisering 
overalt. Men penger og profitt 

er suspekt. Profesjonen vil være 
universell og offisiell på samme 
tid. Hva situasjonen kommer til 
å være i 2014, er det umulig å 
vite. De sentrale aktørene vakler 
og vet ikke hva de vil satse 
på: pur offentlighet eller mye 
marked?

Læringsmiljøet
Bibliotekene i skoleverket og 
høyere utdanning er det lettere å 
bedømme. Kunnskapsøkonomien 
forutsetter kontinuerlig 
produksjon av ny kunnskap 
- og vedlikehold av den 
etablerte kunnskapskapitalen. 
Skoler, høyskoler og 
universiteter koples tettere til 
produksjonen. Utdanningen 
inngår i produksjonsapparatet. 
Utdanningsbibliotekene må 
tilpasse sin virksomhet til 
studentenes behov for fleksible 
læringsarenaer. Omformingen 
av skole- og fagbibliotek til 
læringssentre er i full gang.
 Siden læringsformene 
forandrer seg, må bibliotekene 
tilpasse seg. Om vi kaller 
dem bibliotek eller noe annet 
spiller ingen praktisk rolle. 
Læringssenterets logikk betyr 
å gi rom, verktøy og faglig 
støtte til læringsvirksomhet. 
Siden lærerne er skeptiske, kan 
bibliotekene til og med hjelpe 
dem på vei. I årene som kommer 
vil de beste læringsbibliotekene 
være steder for pedagogisk 
utprøving og digital innovasjon.

Fritid og lokalsamfunn
Fagbibliotekene styres av 
sine moderinstitusjoner. 
Folkebibliotekenes framtid 
er langt mer åpen. De har 
et bredere mandat og et 
representerer en langt mer 
frittstående virksomhet. 
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Framtidas folkebibliotek, tenker 
jeg, vil opptre i tre skikkelser: 
som fysisk sted, som virtuelt 
nettsted og som frittsvevende 
tjeneste. Digitaliseringen fører 
til at bibliotekarene må satse på 
alle tre arenaer. Bibliotekrommet 
må tilpasses nettets nomader - 
som alltid er online. Nettstedene 
krever faglig forankring i 
informasjonsarkitektur og 
økonomisk forankring i 
trafikkmålinger. I dag vet vi 
knapt hvilke nettressurser som 
blir brukt. De distribuerte 
tjenestene forutsetter at vi 
åpner våre databaser mot nettet 
og lar brukerne kombinere 
bibliotekdata med andre typer 
data slik de selv finner for godt.
 Steds- og innholdsdebatten 
har kommet lengst. Alle 
oppegående folkebibliotek ser 
at de må tenke nytt i forhold 
til brukerne. I 2014 vil de 
nye designprinsippene være 
på plass. Stedet må åpenbart 
snus på hodet. De tradisjonelle 
tjenestene - utlån, referanse, 
stille lesing - sklir ned langs en 
synkende kurve. I femten 
år har etterspørselen etter 
nye medier kompensert for 
det fallende bokutlånet. Nå 
begynner også samlede utlånet 
å falle. Hele Europa ser ut 
til å oppleve det samme. Det 
brukerne fortsatt vil ha, er et 
rikt og mangfoldig kultur- og 
kunnskapssenter uten kjøpepress 
og strenge trafikkregler.  Det 
betyr ikke en nedvurdering av 
bøker og lesing, men en utvidelse 

av bibliotekets rolle. Den 
tradisjonelle identifikasjonen av 
bok og bibliotek forsvinner. Det 
nye biblioteket inkluderer kaffe, 
mobiltelefoner, sitteputer, alle 
medier og alle typer mediebasert 
virksomhet.

Et nytt og merkelig medium 
Mange betrakter fortsatt nettet 
som et speilbilde av den fysiske 
verden. Alle organisasjoner med 
respekt for seg selv oppretter 
egne nettsteder. Hvis topplederne 
får bestemme, likner nettsiden 
på organisasjonskartet. De første 
bilene så ut som hestedrosjer, 
og de første filmene etterlignet 
teaterstykker. De færreste 
ledere forstår mediets egenart 
- hvor skulle de lært det? Deres 
smukke portretter troner øverst 
på hjemmesidene og ønsker 
velkommen, velkommen til 
gårds!
 Innen 2014 er begrepskartene 
fra nittenhundretallet erstattet 
av en tjenesteorientert 
arkitektur. De store portalene, 
som Kulturnett, Skolenettet, 
Detektor og norge.no, tar 
tankegangen fra forrige århundre 
et skritt videre. De ser for 
seg at brukerne vandrer fra 
leverandør til leverandør - slik 
de gjør det i den harde materielle 
virkelighet. Da er det fristende 
å lage et et nettsted som  viser 
vei til alle kulturtilbudene, eller 
læringsressursene, eller de gode 
nettstedene, eller de offentlige 
tjenestene i Norge. Vi vil ligge 
øverst, het det på syttitallet. I 

dag er drømmen den samme. 
Hvis vi ligger øverst, må alle 
komme innom våre sider før de 
går videre ...

Brukerne bestemmer
Men nettet er et horisontalt 
medium. Brukerne beveger 
seg sidelengs. De fleste 
portaltjenester koster mer enn 
de smaker. Så lenge eierne lar 
være å måle kost og nytte, kan 
satsingen fortsette selv om 
millionene renner ut. Men jeg 
tror staten besinner seg før 2014. 
Vi ser at brukerne konsentrerer 
seg om noen få nøkkelinnganger 
til nettet - som Google, 
Wikipedia, ABC Startsiden 
og de mest populære sosiale 
tjenestene. Portaler er passé. I 
økende grad lager brukerne sine 
egne ”personaliserte” innganger 
til nettet - med iGoogle som et 
nærliggende eksempel.
 Når publikum ikke vil 
komme til katalogen, får 
katalogen komme til publikum. 
Biblioteknorge bør derfor 
flytte sine knappe ressurser 
fra å flikke på portaler til å 
levere etterspurte tjenester til 
brukernes egne jaktmarker. 
Siden katalogen er bibliotekets 
kjerneteknologi, sitter 
beslutningen langt inne. Skal 
vi virkelig åpne skattkammeret 
og drysse dukatene ut i 
folkemengden? Men i 2014 
bør de fleste ha rettet nesen og 
blikket framover. Det er ikke vi, 
men den allmektige bruker som 
bestemmer bibliotekets framtid.
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Hagene er velpleide, 
trærne høye og 
trafikkbildet oversiktlig i 

Dahlem sørvest i Berlin. Her slår 
metropolens hjerte langsommere, 
men overflateinntrykk kan 
være villedende. I et rom i 
en av de elegante villaene 
sitter to herrer og taster ivrig 
i vei. Stefan Rohde-Enslin og 
Andreas Heins har nok å gjøre. 
De fyller nettstedet med det 
ambisiøse navnet kulturerbe-
digital.de - digital kulturarv 
- med nøkkelinformasjon om 
tyske digitaliseringsprosjekter 
ved biblioteker, arkiver og 
museer. Om nye eller avsluttede, 
nasjonale gigantprosjekter eller 
enkeltstående firmaarkiver, 
hensikten er den samme: 
Rohde-Enslin og Heins samler 
mest mulig presis informasjon 
om hvem, hva og hvordan, 
slik at andre kan lære om 
digitaliseringens muligheter og 
fallgruver.
 - Det dreier seg om å gjøre 
erfaringer tilgjengelig. Normalt 
forsvinner de bare. Når et 
prosjekt er ferdig, sender man 
inn rapport til institusjonen som 
har finansiert det. Og der blir 
rapporten liggende i en skuff, sier 
Rohde-Enslin.
 Databasen de to oppdaterer 
passerte nylig 800 prosjekter. 
Noen institusjoner og 
aktører melder seg selv med 
prosjektinformasjon, men ofte 
må de drive detektivarbeid. 

Desentralisert kultur
At det er en stor jobb å skaffe 
oversikt over Tysklands 
digitaliseringsprosjekter, har 
ikke bare med landets størrelse 
og mengden av institusjoner å 
gjøre. Vel så mye av ”skylden” 
har organiseringen av 

Av Olav Anders 
Øvrebø, 
frilansjournalist

Jakter på de glemte 
erfaringene
Tyskland har over ��.000 biblioteker og 
tusenvis av museer og arkiver. Ikke rart noen må 
holde orden på alle digitaliseringsprosjektene.
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kultursektoren. Ansvaret for 
kulturpolitikken ligger hos de 
16 delstatene, og her dreier det 
seg om en reell desentralisering. 
Forbundsregjeringen - det 
føderale nivået - har relativt liten 
innflytelse på kultursektoren. 
 Den lokale friheten gjør 
det vanskelig å drive gjennom 
sentraliserte prosjekter, og det 
var også noe av den historiske 
begrunnelsen for valget av 
føderalstatmodellen etter 2. 
verdenskrig. Men behovet for 
samarbeid forsvinner ikke av den 
grunn, så de ulike delstatene har 
et eget fast koordineringsorgan, 
Kulturministerkonferansen.
 I tillegg kommer ulike 
samarbeidsprosjekter der alle 
relevante aktører står bak, og 
et slikt er kulturerbe-digital. 
Den dypere hensikten bak 
arbeidet i villaen i Dahlem, som 
ellers huser Berlins institutt for 
museumsforskning, er å bidra 
til en mer helhetlig strategi på 
digitaliseringsområdet.
 - For å lage strategi trenger 
man først et grunnlag. Hva er 
kostnadene, hvor lang tid trenger 
man, osv. Det var ideen bak 
kulturerbe-digital, sier Rohde-
Enslin.

Bryggeri og kvinnenettverk
Rett før mitt besøk har Rohde-
Enslin vært i nærkontakt med 
en tysk spesialitet som også er 
preget av store og interessante 
regionale variasjoner - øl. 
Bryggeriet Schneider i bayerske 
Kelheim har røtter tilbake 
til 1607, og nå er firmaet 
i gang med å digitalisere 
regnskapsbøkene (www.
schneider-archiv.de).
 - Bøkene vil fortelle hele 
stedets historie, sier Rohde-
Enslin begeistret.

 Alt nå kan man for eksempel 
søke på navn og finne ut når og 
i hvilken sammenheng en enkelt-
person handlet med bryggeriet. 
Prosjektet er beregnet å ta 15-20 
år, og det er i seg selv noe av en 
sjeldenhet med så langsiktige 
digitaliseringsprosjekter, for-
teller Rohde-Enslin. De fleste 
offentlige prosjekter har en 
tendens til å være for kortvarige 
og underbudsjetterte. Et annet 
ferskt prosjekt kulturarvdetek-
tivene har kommet over drives 
av et senter for kvinneaktivister 
i Berlin, som digitaliserer sin 
samling av plakater tilbake  
til starten på 1970-tallet  
(www.ffbiz.de).
 Blant større prosjekter 
trekker Rohde-Enslin fram 
tilgjengeliggjøringen av flere 
store fotoarkiver. Et fremragende 
prosjekt er digitalisering av 
fotosamlingen til delstatsarkivet 
i Baden-Württemberg. En annen 
viktig utvikling er at fotoarkivet 
til det føderale Bundesarchiv er 
begynt å komme på nett.
 - De siste to-tre årene er man 
blitt mer opptatt av å knytte 
sammen fotosamlinger. Den 
neste utfordringen er å lage 
ett grensesnitt for alt, på ulike 
nivåer - også det europeiske, sier 
Rohde-Enslin.

De relevante erfaringene
Fra sitt utkikkspunkt har 
Rohde-Enslin og Heins altså 
blikk både for enkeltprosjekter 
på grasrota og de store linjene 
i digitaliseringsutviklingen. 
For strategene i abm-sektoren 
blir det å knytte de mange 
prosjektene og institusjonene 
sammen viktigere og viktigere, 
observerer Rohde-Enslin.
 I kulturerbe-digital kan dette 
skje i praksis, ved at ansvarlige 

for digitaliseringsprosjekter 
lett kan finne fram til andre 
som jobber med lignende 
initiativer og ta direkte kontakt. 
Samtidig blir nettstedet en 
verktøykasse - her kan man 
kombinere fulltekstsøk med så 
forskjellige temainnganger som 
katalogisering, lyddokumenter, 
maskinvare og programvare.
 En sentral erfaring som trer 
tydeligere og tydeligere fram 
for de to i villaen i Dahlem, er 
at grensene mellom biblioteker, 
arkiver og museer viskes ut 
i den digitale æraen. Byene 
Essen og Offenbach har nylig 
slått sammen sine byarkiver og 
bymuseer.

Utadvendte bibliotekarer
Tyske biblioteker satser 
for tiden riktig aktivt på 
digitaliseringsprosjekter, mener 
de to i kulturerbe-digital. Det 
tyske forskningsrådet har pekt 
ut to sentre for digitalisering, 
ved statsbiblioteket i Bayern og 
stats- og universitetsbiblioteket 
i Göttingen. Men også andre 
universitetsbiblioteker har 
kjøpt inn spesialisert utstyr for 
digitalisering av bøker, opplyser 
Rohde-Enslin. Flere satsinger 
retter seg mot innscanning av 
svært gamle bøker fra 15- og 
1600-tallet.
 Generelt opplever Rohde-
Enslin og Heins at bibliotekarene 
er mest om seg i abm-sektoren.
- Bibliotekene er de mest 
høylytte, mens arkivene helst 
først forteller om sine ting 
når de er ferdige med noe, 
sier Rohde-Enslin. Som sektor 
er bibliotekene strammere 
organisert, mens man i 
museums- og arkivsektorene er 
mer individualistiske.
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Av Odd Letnes

På andre siden av 
byen sitter Karl og 
trenger noe lesestoff til 

morgenkaffen. Han har ikke 
kjøpt der Spiegel på en stund. 
Han setter seg foran PC’en og 
går inn på biblioteket. Snart 
har han tilgang til de to siste 
utgavene av bladet. Det vil si han 
var heldig, ingen andre hadde for 
tiden lånt dem. Han blir alltid 
i slike situasjoner slått av hvor 
høy kvalitet det er på grafikken. 
Nå kan Karl ha de to Spiegel-
utgavene i to dager før en teknisk 
innretning (DRM) sørger for at 
filene blir ubrukelige. Deretter 
kan andre brukere låne bladene 
på samme måte.
 Slik sitter det mennesker 
rundt i Tyskland og låner 
– onleihe - digitale medier i 
online-biblioteker som har 
åpent døgnet rundt. Det digitale 
utlånskonseptet innføres i stadig 
flere Bundesländer.

Biblioteksentralen vil
Biblioteksentralen (BS) har, i 
samarbeid med blant annet den 
tyske bibliotelsentralen, utviklet 

en teknisk plattform for utlån 
av digitale medier i biblioteker. 
Løsningen – BS Weblån - går 
ut på at digitale dokumenter 
gjøres tilgjengelig fra BS’ server 
for bibliotek som så kan låne ut 
dokumentene til sine brukere. 
Det er en forutsetning at BS har 
inngått nødvendige avtaler med 
innholdsleverandører som sikrer 
betaling til rettighetshaverne.
 Det må også inngås avtaler 
mellom det enkelte bibliotek 
og BS der bibliotekene kjøper 
lisenser til å kunne låne ut 
dokumentene. Brukerne i 
bibliotek som har inngått slike 
avtaler, kan så laste ned digitale 
filer. Et enkelt dokument kan 
lånes ut til båre en låner om 
gangen – og for en begrenset 
periode. Når utlånstiden 
har gått ut, blir dokumentet 
”tilintetgjort”. Det inneholder 
også en sperre som gjør at det 
ikke kan kopieres eller sendes til 
andre via nettet.
 BS har i dag inngått avtaler 
med Deichmanske bibliotek 
og bibliotekene i Stavanger 
og Trondheim om å teste ut 

løsningen i et pilotprosjekt. BS 
har også planer om å ta med 
noen mellomstore og mindre 
bibliotek.
 - Det er stor interesse i 
bibliotekene for å kunne tilby 
brukerne å laste ned digitale 
dokumenter, sier bibliotekfaglig 
direktør, Kjartan Vevle, ved BS.

Høye krav fra TONO
- Dere har hatt møter med 
rettighetsorganisasjoner for 
åndsverk i Norge og drøftet 
vilkårene for utlån av digitale 
filer fra bibliotekene. Hva svarer 
organisasjonene til det?
 - De fleste rettighets-
organisasjonene er veldig 
positive til den løsningen 
vi har for å ivareta og 
administrere rettigheter og 
vederlagsordninger. De ser på 
vår løsning som en god vei 
framover for å kunne tilby 
digitale e-bøker, lydbøker, film 
osv for nedlasting, samtidig som 
deres interesser blir ivaretatt. 
Det uttrykkes samtidig en viss 
redsel for hvor lett det vil bli å 
kopiere og dele disse kopiene 

BS Weblån  
      fortsatt på is

I Hamburg sitter Bettina i sin egen stue og logger seg inn på 
Bücherhallen Hamburg for å låne Bachs Brandenburgkonsert Vol.�. 
Vips har hun den på sin egen PC og kan plugge inn hodetelefonene.
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med andre. Men stort sett ser 
vi at rettighetsorganisasjonene 
arbeider sammen med oss for 
å finne løsninger. Vi sliter 
imidlertid med å få TONO 
til å forstå den økonomiske 
situasjon i bibliotekene og 
de rammebetingelser de har. 
TONO sine krav om vederlag 
er betydelig høyere enn det vi 
kan se at norske bibliotek har 
mulighet til å betale.
 - I den siste tiden har vi 
ikke greid å oppnå kontakt med 
TONO for å foreslå løsninger 
som vi mener kan tilfredsstille 
alle parter. Vi foreslår en 
løsning som ligner den danske 
løsningen (Netmusik.dk, red.
kommentar) for deres tjenester 
i bibliotek. Men vi har ikke fått 
tilbakemelding fra dem på vår 
siste henvendelse ennå, sier Vevle.
 – Er det noen markant 
forskjell i holdninger innenfor 
de forskjellige uttrykksformene 
– litteratur, musikk, bilder?
 – Vi merker at det er ulike 
holdninger til de ulike uttrykks-
formene avhengig av hvor langt 
man er kommet i å tilby digitale 
utgaver av sine verk generelt. 
Lydbøker er allerede i salg til 
privatmarkedet nå, mens det 
ikke finnes e-bøker. Vi kan se 
at forlagene er skeptiske til å 
utvikle norske e-bøker. Kostnadene 
ved sist mislykkede forsøk i 
slutten av 90-tallet skremmer. 
Forfatterne ønsker seg avtaler 
som ivaretar deres rettigheter på 
en god måte. På musikkområdet 
er lovverket tydeligere slik at der 
handler det mest om hvor mye 
det skal koste bibliotekene å tilby 
nedlastbar musikk for utlån. 
For film er det også et tilbud for 
privatmarkedet allerede, sier Vevle.

Den riktige veien
– BS Weblån har nå ligget på 
is en tid siden det har vært 
vanskelig å få i stand kollektive 
avtaler som tilfredsstiller alle 
parter. Hvordan ser du på 
framtiden for utlån av digitale 
filer fra norske bibliotek?
 – Vi er optimistiske med 
hensyn til at dette er veien å gå 
for biblioteksektoren. Men vi 
har møtt mange flere hindringer 
på veien til et endelig resultat 
enn det vi hadde trodd på 
forhånd. Det er nok en blanding 
av redsel for hva ny teknologi 
kan bety for utgiverne og at 
det mangler avtaler mellom 
opphavrettsinnehaver og utgiver. 
 I tillegg ser vi at deler av 
biblioteksektoren er mer opptatt 
av fri nedlasting enn å få til 
løsninger innenfor gjeldene 
avtaleverk.

 
 Biblioteksentralen er opptatt 
av at opphavrettsinnehaverne 
skal få betalt for det de lever av 
og at gjeldende vederlagsordninger 
blir ivaretatt. Men man frykter 
også at en slik holdning vil bidra 
til at bibliotekene kan miste 
mulighetene til å være med 
å styre utviklingen, og legge 
markedet for digital informasjon 
helt i hendene på kommersielle 
aktører.
 – Vi ser det som viktig å finne 
løsninger som gjør det mulig for 
bibliotekene å låne ut digitale 
dokument slik regelverket og 
rammebetingelsene er i dag. Kun 
da kan bibliotekene bli viktige 
samfunnsaktører i arbeidet med 
å stille kunnskap og kultur til 
disposisjon for brukerne, sier Vevle.

I Tyskland har 
de DiViBib, i 
Norge ligger 
Biblioteksentral-
ens BS Weblån 
på is.
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– Vi opplevde svært 
alvorlige hendelser, 
forteller Anne Kristin 

Undlien, biblioteksjef ved 
Kristiansand folkebibliotek. 
– Spesielt på ungdomsavdelingen 
vår. Det var flere tilfeller av 
slagsmål mellom ungdommene, 
og mine ansatte fikk volds- og 
drapstrusler. Det toppet seg i 
januar i år da noen forsøkte 
å tenne på bøker og ei av 
søppelbøttene, forteller hun.
 Det er snakk om et 20-talls 
ungdommer som har gitt et stort 
behov for voksen tilstedeværelse 
i ungdomsavdelingen. Når det 
kun er én person på vakt, som 
skal dekke både barne- og 
ungdomsavdelingen, sier det 
seg selv at hun ikke kan være i 
ungdomsavdelingen så ofte som 
det er behov for.
 I tre-årsperioden 2004-06 

hadde de en miljøarbeider med 
støtte fra UDI og Barne- og 
familiedepartementet. I 2007 
mistet de støtten til miljø-
arbeiderstillingen. – Dette fant 
ungdommene ut, og utover i 
2007 så vi en stadig økning av 
avviksrapporter på alvorlige 
hendelser. Til slutt gikk det ikke 
lenger, sier hun.
 Ildspåsettelsen i biblioteket 
ga store medieoppslag lokalt, 
både i tv, radio og avisa. – Vi 
holdt krisemøte sammen med 
både politiet, kommunens ung-
domsteam, flyktningetjenesten 
og mottaksskolen for inn-
vandrere her i byen, sier Undlien. 
 – Ungdomsgjengen har bestått 
av både norsk ungdom og ung-
dom med innvandrerbakgrunn, 
og vi har hatt problemer 
med både jenter og gutter. 
Dette var ungdom med høyt 
aggresjonsnivå, og med mange 
vanskelige historier bak seg.
 Hanne Dahll-Larssøn i 
barne- og ungdomsavdelingen 
forteller at de opplever 
situasjoner som er frustrerende 

og ganske skremmende.
 – Det tar fokus bort fra 
jobben, sliter på oss både fysisk 
og psykisk. Selv de roligste av 
oss reagerer kraftig. Det er 
frustrerende å gå og være redd 
for nye episoder som kanskje 
oppstår. Det går ut over de 
”greie” lånerne når vi må bruke 
så mye tid og krefter på noe vi 
egentlig ikke har kompetanse på.

Ny miljøarbeider
Det første biblioteket gjorde, 
var å stenge den ene av de to 
inngangsdørene. – Dette var noe 
politiet påpekte. Og vi så det 
selv. Ungdommene lekte katt 
og mus med oss. Vi viste dem 
ut den ene døra, og så kom de 
inn igjen den andre. Døra var 
stengt i seks uker, mens vakten i 
den andre inngangsdøra nektet 
bråkmakerne å slippe inn, 
forteller Undlien.
 Vakten er borte, men de har 
de ansatt en ny miljøarbeider, 
en vekter fra firmaet G4S 
(det tidligere Falken) som er i 
lokalene på ettermiddags- og 

Av Kjetil S. 
Grønnestad,
frilansjournalist

Bråk, trusler og vold er 
for noen en del av hverdagen.  

Også på biblioteket.

 Vold på         
   biblioteket
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kveldstid fram til stengetid. 
Stillingen er besatt delvis ved 
egne midler, men også av 
kommunale midler til ”utsatt 
ungdom”. Disse midlene 
har biblioteket fått lagt inn 
i budsjettet fort 2008, men 
hvordan man løser situasjonen 
i 2009 er uavklart. Midlene 
skulle egentlig brukes til lekse-
hjelp, men ble omdisponert til 
miljøarbeiderstillingen. – Det 
var der skoen trykket, forteller 
Undlien.
 – Skulle det hjelpe måtte vi  
ha en voksen til stede i ungdoms-
avdelingen. Et overvåknings-
kamera ville ikke vært nok.
 Situasjonen på biblioteket 
har roet seg noe. Det er bra for 
de ansatte, men ikke minst også 
for ungdommene som skygget 
unna på grunn av alt bråket. 
Biblioteket i Kristiansand satser 
mye på ungdomsavdelingen, er 
stolte av den, og vil ikke gi den opp.
 – Heldigvis ble vi tatt 
på alvor av både politiet og 
ungdomsteamet. Vi er nemlig 
ikke en gjeng med hysteriske 
damer som ikke tåler at 
folk prater sammen. Vi har 

nulltoleranse for voldstrusler, og 
går til politianmeldelse når det 
er nødvendig, sier hun.
 Kristiansand folkebibliotek 
har nå utarbeidet en beredskaps-
plan ved uro, bråk og vold, og 
har telefonnumrene både til
barnevernvakta, ungdomsteamet, 
og politiets forebyggende avsnitt 
lett tilgjengelig.

Allianse med politi
– Er det kommet noe i bibliotek-
utdanningen som tar opp slike 
etiske problemstillinger, mellom 
det å være bibliotekar versus 
det å være sosialarbeider? spør 
Undlien. – For vi er nok ikke 
enestående. Jeg vet om et tilfelle 
i en annen by, der en ansatt ble 
slått ned på biblioteket. Ung-
dommen trekker hit, også 
problemungdommen. Rus-
misbrukere er en annen gruppe 
som bibliotekene opplever på 
godt og vondt. Vi ligger midt i 
sentrum, og det er gratis å være 
her. Et problem er at mange 
tror at bibliotekarer er snille og 
milde. Men vi løser ikke slike 
problemer bare ved å være snille 
og greie. Det må grensesetting 

til, slår Undlien fast.
 Synnøve Ulvik, førstelektor 
ved avdeling for bibliotek- og 
informasjonsvitenskap ved 
Høgskolen i Oslo, bekrefter at 
de primært utdanner bibliote-
karer, ikke sosialarbeidere. – Vi 
kommer inn på emnet vanskelige 
brukere i forelesningsform, 
både i faget kommunikasjon 
og service, og i etikk, med 
påfølgende diskusjon. Vi har 
ikke anledning til å gi mer 
praktisk kompetanse når det 
gjelder å takle problematiske 
brukere, men grensesetting 
bør nok tas opp i en etisk 
sammenheng, sier hun. Ulvik 
forteller at de har praktiske 
øvelser og rollespill der studentene 
i rollen som bibliotekar utsettes 
for ”vanskelige” brukere.
 – Men hvordan en mer 
konkret skal møte vold, har vi 
ikke anledning til å undervise 
om. En bibliotekar skal ikke 
føle det som et nederlag at en 
ikke takler voldelige brukere. 
Her bør en alliere seg med folk 
utenfra som kan dette, som 
vektere, ungdomsarbeidere og 
politi, sier hun.

Ole Stålesen er innleid miljøarbeider fra 
vekterselskapet G4S. – Jeg liker jobben, 
men det var ingen dans på roser den 
første måneden. Da kartla jeg miljøet. 
Nå jobber jeg i sivil, og prøver å ha en 
dialog med de såkalte urokråkene. Jeg 
sørger for at de oppfører seg fint. Bråker 
de, ber jeg dem forlate stedet, sier han.

Biblioteksjef ved folkebiblioteket i 
Kristiansand, Anne Kristin Undlien, 
forteller om tøffe tak i bibliotekets 
ungdomsavdeling.

Hanne Dahll-Larssøn forteller at 
personalet i barne- og ungdoms-
avdelingen opplever bråket som 
frustrerende og skremmende.



                   60           3 / 2008           Bok og Bibliotek

Av Eldri H. 
Fagerlund, 
frilansjournalist

Folk låner gjerne to 
typer reisehåndbøker. 
En stor, tung til å lese 

før reisen, og en lettere, mer 
praktisk utgave til selve reisen. 
Og vi låner nok ikke bøker 
bare for å reise, men også for å 
drømme om å reise.
 I Ålesund har for eksempel 
etterspørselen etter reisehånd-
bøker steget med tretti prosent 
de siste sju årene, forteller 
bibliotekar Thorild Osholm 
ved Ålesund bibliotek, avdeling 
Spjelkavik. Hun har arbeidet 
som bibliotekar i tjuefem år og 
har sett utviklingen på nært hold.
 
Menn i kilt 
Hun trives godt med å ha bøker 
rundt seg, og er i tillegg glad i å 
reise.
 - Jada, vi reiser mye, men jeg 
har ikke mer ferie enn det jeg 
har, så det blir jo en naturlig 
begrensning med hensyn til 
tid. Nå har vi oppdaget Roma, 
smiler hun og sier at lykken er 

å gå i en moderne, pulserende 
by og samtidig kunne sparke i 
de samme småsteinene som folk 
gjorde for et par tusen år siden.
 - Byen er både stor og 
samtidig intim. Den er på en 
måte innelukket mellom de syv 
høydene, og det gjør at man får 
en følelse av å ha et overblikk 
over byen. Roma gjør du ikke 
ferdig ved en visitt, så vi skal 
snart ned igjen!
 Hennes andre favorittmål er 
Skottland. Hun liker fjellene, 
åsene, sekkepipene og dessuten 
menn i skjørt. - Menn i kilt er 
topp! ler Thorild.

Backpakkere og barnefamilier
En kikk på hyllene ved Spjelkavik 
filial viser at tilbudet av reise-
håndbøker er stort og variert. 
Mange av dem har en lekker 
design og innbyr til å se og lese. 
Thorild tror at flere låner bøker 
selv om de ikke skal ut å reise 
umiddelbart. - Kanskje det har 
noe med drømmer å gjøre også, 

det er jo tross alt kjekt å bla i 
en innbydende bok som lokker 
tankene ut på reise.
 Hun forteller videre at det 
ikke er noen aldersbegrens-
ninger når det gjelder utlån av 
reisehåndbøker: - Det går heller 
på reisemål, de unge ”backpakk-
erne” og studentene reiser gjerne 
til Sør-Amerika, Australia og 
Asia. Barnefamiliene ofte til 
det vi kaller for Syden og såkalt 
godt voksne er ofte interessert 
i å lese om europeiske storbyer. 
Så er det jo slik at flybillettene 
er blitt så billige. Lufta er jo for 
alle, på godt og ondt!
 Det er også flott at tog har 
fått et oppsving, men hun, men 
biblioteket har ikke spesielle tog-
guider utenom de som er skrevet 
i forbindelse med interrail.
 Siden mitt besøk handler om 
ferie og reise, er det nærliggende 
å spørre Thorild Osholm om 
folks lesevaner i ferien. Hun 
forteller at krimlitteratur 
generelt er populært, og  

Lese, drømme,    reise
Etterspørselen etter turisthåndbøker har steget i takt 
med folks reisevaner. Det viser seg i bibliotekene.
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Lese, drømme,    reise

spesielt i feriene.
 - Lydbøker er det også mye 
utlån av i ferier, og den nye 
digibok. I den kan du få en 
hel roman inn på en boks på 
størrelse med to fyrstikkesker. 
Det eneste du treneger av 
personlig utstyr er ørepropper 
og batteri. Da slipper man alle 
cd platene. Veldig praktisk, 
mener Osholm.
 Astrid Urke er en av dem 
som ofte bruker biblioteket, og 
denne lørdagsformiddagen har 
hun god tid til å kikke i hyllene. 
Hun forteller at hun så og si 
alltid låner reisehåndbøker når 
hun skal ut å reise. – Utvalg 
og service er helt topp her i 
Spjelkavik. For min del bærer 
jeg heller litt tungt og får med 
meg en omfattende reisehåndbok. 
Hva som kjennetegner en god 
reisehåndbok? Jo, den må være 
oppdatert, inneholde historiske 
fakta, pluss en del praktisk 
informasjon, sier Urke.

Venner som reiseguider:
- Jeg har hittil ikke hatt behov 
for å låne reisehåndbøker på 
biblioteket, sier Mikael Aldori 
som har irakisk og russisk 
bakgrunn. Han snakker både 
norsk, engelsk, arabisk og 
russisk og klarer seg derfor 
godt når han er i land der disse 
språkene brukes og forstås.
 – Når jeg er ute og reiser, 
er det for å besøke familie og 
venner. Derfor har jeg alltid 
mennesker som kan fortelle 
meg om land, skikker og kultur, 
samt om mer praktiske forhold.
Adori kjenner likevel godt til 
bibliotekets tilbud av turistguider. 
Han går kjapt bort til en av hyllene 
og tar fram en bok om Berlin.
 – Jeg har aldri vært i Berlin, 
og kunne tenke meg en tur dit. 
Da kunne det være aktuelt å låne 
en reisehåndbok.
 
Bruker nettet
Arthur Wiig besøker ofte 
biblioteket, mest for å lese 

maritime aviser. Han jobber 
som trålmontør og er naturlig 
nok opptatt av hva som rører 
seg innenfor dette feltet.
 - Jeg har hittil ikke lånt 
reisehåndbøker, som regel 
bruker jeg internett når jeg skal 
hente informasjon. Det har 
også hendt at jeg har kjøpt en 
reisehåndbok i bokhandel. Ellers 
har jeg også ofte utbytte av å lese 
reisebeskrivelser i avisene, sier han.
 Han forteller at han er født  
i Surinam, en tidligere hollandsk 
koloni som ligger i Sør-Amerika. 
- Jeg flyttet til Norge som barn, 
og har senere vært på besøk i 
Surinam. Et fantastisk sted i 
verden, som er lite omskrevet. 
Norge kjøper forresten 
bauxitt fra Surinam til bruk i 
aluminiumproduksjon. Jeg er 
ingen bokorm som min kone. 
Men jeg besøker ofte biblioteket 
og jeg liker å låne bøker som 
er faktarettet. Og så liker jeg å 
låne filmer. Biblioteket er topp, 
sier Wiig.

Utlånsfakta
Utlån av reise-
håndbøker ved 
Spjelkavik filial 
har økt med 30 
prosent fra år 
2000 til 2007.
I år 2000 var 
utlånet 996.  
I år 2007 var 
tallet 1417. Siden 
1996 har 3298 
eksemplarer av 
reisehåndbøker 
vært utlånt  
40 386 ganger.
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Båndene smuldrer  
- rockerne dør?

Håpet er at 
Rockheim og 
Nasjonalbiblioteket 
blir navet i et 
storslått prosjekt 
for å formidle all 
norsk rytmisk 
musikk – i nært 
samarbeid med 
de lokale 
folkebibliotekene.

 Hvem tar vare på den 
lokale musikken her i 
landet?

 Pliktavleveringsloven fra  
1989 også omfattet lydinn-
spillinger, og håndteres av 
Nasjonalbiblioteket (NB). Men 
innen musikkfeltet er det en 
vanskelig lov å håndheve – det 
er et felt med en enorm variasjon 
i forlagspraksis, ofte en praksis 
som ikke ligner noen annen. 
Det finnes en rekke uregistrerte 
utgivelsesinstitusjoner, mye 
musikk av høy kvalitet utgitt 
på eget forlag, og andre 
faktorer som gjør feltet svært 
uoversiktlig. Der er et stort 
grått marked der ute som 
NB vanskelig kan fange opp. 
NB har i det siste satt fokus 
på å styrke håndheving av 
pliktavleveringsloven. De fleste 
ville blitt forbauset over hvor 
mye norsk musikkmateriale som 
gjemmer seg i fjellene i Mo i Rana 
og i det aktverdige Nasjonal-
biblioteket på Sollis plass.

Viktige gaver
Ved Bergen Off. Bibliotek var 
det å ta vare på musikkarven, 
slik verdensborgeren Edvard 
Grieg ønsket, selve grunnlaget 
for at musikkbiblioteket 
ble opprettet. Edvard 
Grieg testamenterte i 1906 
alle sine musikalier, inkl. 
notemanuskriptene, brev, 
dagbøker og lignende til 
Bergen Off. Bibliotek - under 
”Forudsætning af, at de af 
dette vedligeholdes og gjøres 
tilgjængelig for Bergens 

Almenhed”. En i sannhet utrolig 
gave. En stor demokratisk 
tanke lå bak dette, Grieg var 
en sann musikkelsker som 
ønsket at alle mennesker skulle 
få høre god musikk. Han 
elsket også mulighetene han 
så i grammofoninnspillinger 
og han rakk selv å spille inn 
noen håndfuller av sine egne 
klaverstykker.
 I 1906 la også W. Harloff 
ned sin virksomhet med 
leiebibliotek av noter og i 1913 
ble 10.000 bind noter derfra 
overført biblioteket. Det var 
grunnlaget for at man i 1913 
kunne åpne for noteutlån, 
sannsynligvis som det første 
bibliotek i landet.
 Det gamle er på plass, det 
gamle er vel ivaretatt. Det 
formidles på nye måter, arven 
etter Grieg er skannet og 
tilgjengeliggjort (edvardgrieg.no). 
Den klassiske musikken er den 
som tradisjonelt har vært biblio-
tekenes styrke. Da den rytmiske 
musikken entret arenaen, var de 
første jazz-skivene fort på plass i 
musikksamlingen, og jazzfrelste 
unge var ivrig med på å bygge 
opp samlingen.

Pop-stebarnet
Men med popmusikkens inntog 
ble det verre, personalet var 
blitt eldre, jazzen ble stueren, og 
popmusikkens banale tekster og 
den enkle musikken ble sidestilt 
med Bobsey og Hardy og Nancy 
Drew - ikke noe man bruker 
offentlige kroner på.
 Ved vårt bibliotek (og de 
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Båndene smuldrer  
- rockerne dør?

fleste andre musikkbibliotek 
i verden) ble det ikke bygget 
opp en systematisk samling på 
dette feltet, og det lider vi under 
ennå. Vi har for eksempel ikke 
en eneste Bergen Beat–singel. 
Fra midt på 90-tallet tok vi fatt 
i dette og har møysommelig 
startet både med retrospektive 
innkjøp og systematiske kjøp 
av ny-innspillinger, vi har god 
kontakt med de forskjellige 
miljøene, studio, organisasjoner, 
musikere, og vi handler lokalt 
for dermed har vi en veldig 
tett kontakt med de som 
forhandler og vi oppfattes aldri 
som en trussel, men som en 
samarbeidspartner.
 Vi merker også at hvis vi 
etterlyser en spesiell innspilling, 
gjennom lokale aviser eller 
lokalradio, som vi nylig gjorde 
med pønke-samleren ”Ingenting 
for Norge”, får vi svært god 
kontakt i miljøet. Husk at de 
fleste musikksamlere av format 
er nerder som ingenting annet 
ønsker enn at deres egen musikk 
og samling skal skinne i all tid.
 Vi har en god samling – både 
vinyl og CD med lokal musikk, 
fra demoer og ferdige produkter. 
Videre har vi tatt mål av oss å 
fange opp så mange lokale band/
musikere vi klarer å finne på 
nettet. Vi startet med MySpace 
og har etter hvert utvidet. Vi 
kontakter bandene vi kommer 
over og inviterer til å bidra med 
info til vår base ”Bergensartister 
på nettet”. Et populært tiltak 
som både gjør biblioteket 
kjent og gir kred. I Demoteket 

oppfordrer vi til å komme og 
levere egenproduserte cder, 
dvder, tegneserier, diktsamlinger 
o.a. som vi katalogiserer og 
låner ut, nett som med ”riktige” 
bøker. Konserter med lokale 
musikere og musikkstudenter 
er også en god måte å komme 
i kontakt med det litt grå 
utgivelsesskiktet.

Rockheim og NB
Heldigvis har det statlige kultur-
sjiktet erkjent at den norske 
rytmiske musikken er dårlig 
dokumentert og tatt sine 
forholdsregler: Rockheim er 
vedtatt bygget. Her skal den 
norske populærmusikken vises 
fram, her skal det i samarbeid 
med NBs musikksamling 
arkiveres og formidles. Håpet er 
at Rockheim og NB blir navet i et 
storslått prosjekt for å formidle 
all norsk rytmisk musikk.
 De lokale bibliotekene 
er viktige brikker i dette. Vi 
sitter med materiale som det 

er svært vanskelig å få tak i, 
ofte materiale vi ikke vil eller 
kan gi bort, vi har nærheten til 
de viktige lokale samlerne. Vi 
må dele dette materialet med 
resten av landet. Det hadde 
vært ønskelig om Rockheim 
og NB, og de viktigste andre 
aktørene som har deltatt i ”den 
store lokaliseringsdebatten 
om senteret som skulle ta 
vare på den norske populær-
musikkmusikkarven”, kunne 
finne gode avtaler for utveksling 
av klingende musikk og felles 
databaser - og dele ansvar 
for å tilgjengeliggjøre denne 
viktige arven på en mest mulig 
økonomisk måte.
 ”Dødsboer ryddes, spille-
steder og studier er nedlagte. 
Båndene rådner, plakaterne, 
intrumenterne, livs- og 
karriereforløbene forsvinder. 
Historien smuldrer mellem 
hænderne på os.” (”RockCity 
– Dansk Rock og Pophistorisk 
Museum & Samlinger”, 2000)

Popmusikkens banale tekster og den enkle musikken ble sidestilt med Bobsey 
og Hardy og Nancy Drew - ikke noe man bruker offentlige kroner på.
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Dataspillet, slik vi 
kjenner det i dag, så 
dagens lys for femti år 

siden, i 1958 da spillet «Tennis 
for Two» ble skapt. Siden den 
gang har utviklingen etter hvert 
skutt i været med rakettfart. 
Fra å være en sær hobby og lek 
er dataspill i dag massekultur 
og et kulturelt referansepunkt. 
Som et bilde på utviklingen kan 
det nevnes at den internasjonale 
spillbransjen forventes å ta igjen 
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Verdens første       
             spillmelding
Kulturdepartementet lanserte i mars i år 
Stortingsmelding om dataspill (St.meld �4 
2007-2008). Selv om meldingen framstår 
som lite konkret er den likevel historisk 
siden den klart konstaterer at også 
dataspill er kultur og at også dette feltet 
er en del av Kulturløftet.
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musikkbransjen i omsetning i 
løpet av få år.
 Innholdet i Stortingsmeldingen 
er interessant, men stort sett av 
oppsummerende og lite konkret 
karakter. Den er imidlertid verdt 
å lese dersom man ønsker å 
sette seg inn i mediets historiske 
utvikling og skaffe seg generell 
saks- og bransjekunnskap. I 
tillegg presenterer den noen 
konkrete handlingsforslag.

Det viktigste regjeringen gjør 
med denne meldingen er:
• å faktisk konstatere at 

dataspill er kultur og
• å være klar på at også 

elektroniske spill skal 
være en del av regjeringens 
kultursatsing via Kulturløftet.

Under overskriften «Hovedmål» 
skisserer regjeringen at den 
ønsker å legge til rette for:

• Gode norske dataspill i ulike 
sjangre basert på norsk språk 
og innhold.

• En livskraftig norsk 
spillprodusentbransje.

• Kompetanse, innovasjon og 
teknologiutvikling.

• Trygg bruk av dataspill.

Blandet mottakelse
I spillbransjen har meldingen 
stort sett blitt godt tatt i mot. 
Bransjen har forhåpninger 
om at meldingen vil føre til 
større produksjon av norske 
dataspill og være med på å 
bygge opp en livskraftig norsk 
spillbransje. Spilldistributørene 

har derimot uttalt seg negativt 
om meldingen, særlig er det 
forslaget om å avgiftsbelegge 
salg av dataspill som har blitt 
kritisert.
 I biblioteksammenheng 
må det nevnes at meldingen 
foreslår å utrede en innkjøps- 
og utlånsordning for norske 
dataspill:
 «Departementet vil utrede en 
innkjøps- og utlånsordning for 
norske dataspill i regi av 
folkebibliotekene. Departementet 
mener det er viktig at norske 
dataspill i større grad gjøres 
tilgjengelige for barn og unge 
(…). En slik innkjøps- og 
utlånsordning vil imidlertid 
kreve en utredning av opphavs-
rettslige problemstillinger. » 
(Kapittel 7.7.3, s. 54)

Innkjøp av norske spill
Det presiseres altså at det 
er norske dataspill som 
skal kjøpes inn, som en 
støtteordning på lik linje 
med innkjøpsordning 
til musikk og 
litteratur. Det 
meldingen ikke 
sier noe om 
er bruk av 
dataspill i selve 
bibliotekrommet 
og innkjøp av 
dataspill generelt.
 Samtidig er det positivt at 
Kulturdepartementet faktisk 
påpeker det opplagte i at også 
elektroniske spill er en form for 
kultur, i prinsippet sidestilt med 
andre kulturelle uttrykk.

Ufarliggjøring
Vi har med denne meldingen 
Kulturdepartementets ord 
for at dataspillets verden er 
mangfoldig og består av mer 
enn vold og avhengighet, og 
at dataspillet representerer et 
mangfold av sjangre og for 
mange en viktig innfallsport til 
historiefortelling og utfoldelse.
 Meldingen kan ses på som et 
vesentlig bidrag til å ufarliggjøre 
dataspillet og sette det inn i en 
kulturell sammenheng. Det er et 
skritt i riktig retning for et ungt 
og noe uglesett kulturutrykk. 
Og forhåpentligvis kan 
meldingen gjøre noe med 
mediets marginaliserte plass i 
norske bibliotek.
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Googles e-posttjeneste, Gmail, er blitt 
enormt populær. Den har nå flere titalls 

millioner brukere på verdensbasis, og tilbyr 
mange gratis fordeler som blant annet svært stor 
lagringsplass. Men Gmail leser faktisk e-posten 
din og bruker innholdet til å gi deg reklame som 
er relevant for det du skriver om. Sjekk det som 
følger med i margen på høyre side selv, dersom du 
har en Gmail-konto.
 - Dette skjer elektronisk, og gjelder for alle 
Googles tjenester på internett, sier Roar Eriksen, 
seniorrådgiver i Tarantell AS, til NRK
 Hadde Google vært norsk, ville denne virk-
somheten vært ulovlig, opplyser Datatilsynet.

Microsoft har trukket sitt bud på 46,5 mil-
liarder dollar for Yahoo. Programvaregigan-

ten strakk seg til slutt til 33 dollar per aksje, men 
det var for lavt for Yahoo, som ønsket 37 dollar. 
Lørdag ble det dermed foreløpig satt sluttstrek for 
Microsofts intense jakt for å slå kloa i internett-
selskapet.
 - Etter nærmere vurdering, har vi funnet ut 
at det som kreves for Yahoo er for høyt, og at 
det dermed er til det beste for Microsofts eiere, 
ansatte og andre interessenter at vi trekker vårt 
tilbud, sa Microsoft-toppsjef Steve Ballmer i en 
pressemelding i slutten av mai.
(Kilde: Computerworld)

Ikke giftemål

Bedre kunnskap om brukerne

Den første trafikktellingen i norske bibliotek 
er gjennomført. 3 337 brukere i Oslo, Trond-

heim, Kristiansand, Stavanger og Bergen har blitt 
”skygget” av observatører som har registrert hva 
de gjør når de er i biblioteket. Bokutlån står for 
mindre enn 50 prosent av aktivitetene. 
 Bakgrunnen for undersøkelsen - «Hvem er de 
og hvor går de?» - er at bruken av bibliotekene er 
i endring. Besøkstallene har gått noe ned, og selv 
om lånetallene nå ser ut til å ha stabilisert seg, 
har de vist en synkende tendens de siste årene. 
Endrede medievaner som følge av blant annet 
digitalisering og nedlastingsmuligheter, forteller at 
biblioteket står overfor nye utfordringer. 
 For å møte utfordringene denne utviklingen 
skaper, har man sett nærmere på hva brukerne 
faktisk gjør når de besøker biblioteket. Metoden 
som er brukt, er observasjon som forsknings-
metode. Det vil si at man har fulgt brukerne og 
observert hva de gjør når de er på biblioteket. 
 - Undersøkelsen viser at biblioteket er mye 
mer enn et sted for utlån av bøker og andre typer 
materiell, sa Trine Kolderup Flaten, biblioteksjef 
ved Bergen Offentlige Bibliotek da rapporten ble 
presentert i Oslo 5.mai.
 Les mer:  www.abm-u.no

– Ulovlig nedlasting er tyveri. I tråd med 
Arbeiderparti-ideologien mener jeg at ar-

beidsfolk skal få betalt for det de gjør. Uansett 
om de er en del av et tjenerskap eller er musi-
kere. Det ville blitt oppstandelse dersom noen 
hadde rappet klær fra en klesfabrikant, bare for 
å dele dem ut gratis, poengterer Giske.
 Han stiller seg dermed bak platebransjens 
«Piracy Kills Music»-kampanje, som har skapt 
debatt det siste året, særlig blant musikerne. For 
å bøte på nedgangen vil Giske og regjeringen 
styrke innkjøpsordningen for norske plater. 
 – Dette må kombineres med digitale platt-
former. Det må gjøres avtaler med opphavsmen-
nene, slik at de får betalt for det de lager. Vi vil 
støtte norske utgivelser, sier han.
(Adresseavisen, 14.5.08)

Giske om piratkopiering
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Plinius-leser
I Oslo er kulturen flyttet fra Frp til Høyre. 
Den nye byråden for kultur - Torger Øde-

gaard - hadde sendt (til presselunsj i Deichmanske 
bibliotek, red.anm.) den nye byrådssekretæren. 
Magnus Halle, som selv er utdannet bibliotekar, 
holdt det avsluttende politiske innlegget. I tillegg 
til å rose rapporten varslet han ny giv i “Deich-
mansaken” i nær framtid.
 Det gir grunn til håp. Byrådet i Oslo er hoved-
stadens regjering - altså et organ med stor reell 
makt. Ødegaard er byregjeringens kulturminister, 
slik at Magnus nærmest blir for en statsekretær å 
regne - i bystaten Oslo.
 Der tror jeg vi har vært heldige. Han tenker 
prinsipielt, strategisk og har god greie på biblio-
tek. Dessuten leser han Plinius hver dag - hør! 
hør! (Plinius, 6.5.08)

Bloggdød
Kristine Løwe og Olav Anders Øvrebø skri-
ver om den forlatte redaktørbloggen redak-

torene.no. For en utenforstående framstår tanken 
om en blogg om mediespørsmål som forfattes av 
avisredaktører, som et svært fornuftig tiltak med 
et stort leserpotensiale. Likevel har altså denne 
bloggen råtnet på rot - sistepostingen var i over-
kant av et år siden. Olav Anders er inne på noen 
mulige forklaringer: redaktører flest er for travle 
til å ta seg tid til slikt, og de er redde for at blog-
gen skal bli for kjedelig.
 Vi kan sikkert legge til en dæsj god, gammel 
konservatisme, sammen med frykten for å tape 
ansikt overfor kolleger i et ukjent medium. For 
egen regning vil jeg legge til et punkt til: motløs-
het. Det skrives ikke så mye om det, men la oss 
bare innrømme det: hvis ambisjonen med bloggin-
gen er å nå utover vennekretsen, kan bloggpostin-
ger ofte oppleves som rop i ørkenen. Man publise-
rer, og deretter får man ingen synlig bekreftelse på 
at postingen faktisk blir lest.
(Eiriks forfatterblogg, 8.5.08)

Digitale netlydbøger
Tillyke til netlydbog.dk, der for nyligt åbnede 
og gav brugere af 11 danske folkebiblioteker 

mulighed for gratis at downloade ca. 100 forskel-
lige digitale lydbøger.
 Foruden netlydbog.dk, tilbyder de danske 
biblioteker også adgang til download af musik og 
noder gennem netmusik.dk og e-bøger gennem 
e-bogsbibliotek.dk. Hermed er bibliotekerne for 
alvor blevet en vigtig aktør, når det gælder distri-
buering af digitalt materiale i skarp konkurrence 
med adskillige kommercielle modeller. 
(Se artikkel s. 26) (e-klumme, 24.4.08)

Blogging i bibliotek
Karen G. Schneider, den frittgående bibliote-
kar, har laget et forslag til retningslinjer for 

blogging i bibliotek. Det er klart at om blogging 
skal bli en integrert del av bibliotekets virksom-
het, må det finnes klare retningslinjer som gjør 
det mulig å fortsette blogging selv om den lokale 
entusiasten som startet bloggingen forsvinner til 
andre steder. I dag er blogging i bibliotek et typisk 
entusiast-prosjekt, og det må integreres adskillig 
mer i den vanlige faglige aktiviteten om blogging 
skal ha noen framtid som virkemiddel i bibliotek-
virksomheten. (Blogg og bibliotek, 6.4.08)

Mellom stedet og nettet
Mitt univers akkurat nå, er Roma (…) Jeg 
sitter i skyggen og skriver om norsk biblio-

tekstrategi i det digitale kunnskapssamfunnet. 
Jeg har tilgang til en uendelighet av kunnskap via 
mobilnettet, samtidig som jeg kan nyte synet av 
italienernes travle daglige liv, og deres tilsynela-
tende uendelighet av tid til å snakke sammen, an-
sikt til ansikt. Og jeg blir slått av hvor spennende 
verden er blitt, når jeg kan både være her og i det 
virtuelle kunnskapssamfunnet på en gang. Og jeg 
tenker at det er nettopp dette det nye biblioteket 
må handle om – å være bro mellom stedet, der 
menneskene er, og nettet, der kunnskapen er.
(Opp Amarylis! 14.5.08)
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Skole-Norge bør rope 
etter Niels Damgaard 
når gratis bærbare PC’er 

inntar videregående skole - og 
lærerne står mer eller mindre 
”forsvarsløse” mot Facebook-
generasjonens store, men 
ensidige erfaring, med sosial 
digital teknologi. Damgaard 
tilbyr en kursform, og et sett 
verktøy og visjoner som kan gi 
skolen nødvendige 2.0-piloter.
 Seniorkonsulenten i skole-
bibliotek og web 2.0 ved Biblio-
teksentralen i Oslo, lærerskole- 
og bibliotekfolk å ta kontroll 
når den nye 2.0-teknologien skal 
rulles ut i norsk skole. Han har 
nettopp avsluttet en kursrekke 
på ti månedlige samlinger. Han 
nøler ikke med å kaste inn en 
brannfakkel:
 - Hvis ikke skolebiblioteket 
skal eliminere sin eksistens, må 
det innenfor de neste ti årene ta 
rollen som webpilot.
 Selv har Niels Damgaard flere 
mål med kursvirksomheten. 
Han er bibliotektalsmannen som 
har samlet en stor redskaps-
kasse med 2.0-verktøy. 

Verktøyene har han ambisjoner 
om at skolebibliotekarene 
skal ta i bruk, slik at de 
blir veiledere i den moderne 
digitale skolehverdagen. Han er 
pedagogen som har stor tro på 
at den sosiale teknologien skal 
skape motiverte elever, ved at 
den gjør dem til produsenter i 
stedet for konsumenter.

Egentrening
Damgaard har utviklet et 
unikt kurskonsept der han tar 
hensyn til travel skolehverdag, 
grisgrendt geografi samt folks 
ulike måter å lære på. Han 
formidler det ”nye internett” 
gjennom dets egne virkemidler. 
Du sitter i kursrommet i 
Oslo eller ved din egen PC og 
følger foredragsholdere, enten 
de befinner seg i California, 
Randers eller Bergen. Det skjer 
via et nettmøterom der serveren 
er i Texas.
 - Du kan sitte som Terje 
Vigen på den ytterste nakne ø 
og få kompetansen i samtid, 
illustrerer han.
 - Skal du bli troverdig, må du 

- Av Eva Nordbye, 
frilansjournalist og 
bibliotekar

Verktøy for Facebook-
generasjonen 

Skole- og folke-
bibliotekene MÅ innta 
rollen som webpilot 
de neste årene. Det 
handler om å overleve, 
mener kursutvikler 
og motivator, Niels 
Damgaard.
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gjøre deg kjent og fortrolig med 
de nye dataverktøyene. Du kan 
ikke undervise i noe du selv ikke 
har prøvd ut.
 Damgaard mener at dette 
må være en pedagogisk leveregel 
som må gjelde både han selv 
som kursholder og lærere i 
alminnelighet når de skal gi 
elevene digital kompetanse slik 
de nye læreplanene krever.
 En del lærere er tradisjonelle 
og avventende i bruken av den 
digitale porteføljen. De har 
Facebook-generasjonen med stor 
fritidsbruk av sosial teknologi 
på skolebenken foran seg, men 
formidler ikke en pedagogisk 
bruk av den nye teknologien.
 De lærerne som bruker 
publiserings- og deleverktøy 
som blogg og wiki, digitale 
produksjonsverktøy som video, 
podkast og photostory, sosial 
bokmerking og weblesere 
som en del av sitt pedagogiske 
opplegg, utgjør fortsatt 
mindretallet. De trenger 
”frontrunnere” slik som Leif 
Harboe, som med den ferske 
”norskboka.no” har gitt en nytt 
veiledning, mener Damgaard.

Tretrinns rakett 
Selv oppfant Damgaard en helt 
ny type kurs da han utviklet 
web 2.0-skolen. Han tror 
ikke det har vært arrangert et 
tilsvarende kurs, i hvert fall ikke 
i Norge. Biblioteksentralens web 
2.0-skole har bestått av samlinger 
fordelt over ti måneder og slik 
gitt deltakerne tid til å fordøye 
og prøve ut verktøyene.
 Kurset har foregått på tre 
ulike nivå: Fysisk i kursrommet 
i Oslo, virtuelt i samtid gjennom 
nettmøterommet og dessuten 
asynkront som et sosialt 
nettsted, en wiki. På nettstedet 
ligger alt kursmaterialet, 
inkludert forberedelser og 
opptak fra alle kurssamlinger 
slik at deltakerne kan løse 

oppgaver, repetere og få og gi 
respons i etterkant.
 Web2.0-skolen hadde 30 
deltakere hvorav 15 fulgte hele 
kurset. Andre halvparten valgte 
enkeltsamlinger. En stor andel 
av deltakerne fulgte kurset i 
nettmøterommet på egen PC. 
Damgaards oppfordring til 
kursdeltakerne er å gå hjem og 
engasjere kolleger og arrangere 
kurs.
 - Ta styringen - fortell at 
ny teknologi er morsom. Å 
produsere skaper aktive og 
motiverte elever.

Skolebibliotekets rolle 
Med sin bakgrunn fra danske 
skolebibliotek har, Damgaard 
en klar oppfatning av hvordan 
norske skolebibliotek må 
bli ressursbank, veileder og 

samarbeidspartner når lærerne 
skal orientere seg og finne 
fram i den enorme mengden av 
digitale verktøy som den nye 
generasjonen internett gir.
 Skolebibliotekene må bli det 
pedagogiske verkstedet der bruk-
erne ikke bare får grunnleggende 
informasjonskompetanse, men 
også veiledning i å finne og laste 
ned programvare, og tilbud om 
å bruke digitale hjelpemidler 
som foto- og videokameraer og 
mikrofoner.

 - Hvis ikke bibliotekene 
griper denne oppgaven, 
eliminerer de selv. Det 
gjelder både skolebibliotek 
og folkebibliotek. Også 
folkebibliotekene må gi hjelp 
når brukere kommer og sier: 
”Jeg ønsker å lage et nettsted, 
jeg ønsker å lage en video, jeg 
ønsker å lage en blogg. Hvordan 
går jeg fram?”

Kaskademodellen
Til lærerne er Damgaards råd 
at de må velge produksjonslinja 
og kaste seg ut i det nye. 
Slik skaper de variasjon og 
motivasjon. Gjennom kurset 
gir han byggeelementer slik at 
den enkelte kan lage og utvikle 
sin egen undervisning. Dette 
er undervisning i en sosial 
kontekst.

 Damgaard tror på ”kaskade-
modellen” for utvikling og etter-
utdanning: Du underviser de 
ivrigste. Du gir dem et virtuelt 
fellesskap/forum/nettsted der de 
kan utveksle erfaringer og ideer, og 
de går hjem og underviser andre.
 Biblioteksentralen vil videre-
føre den kompetanse-pakka 
på web 2.0, som sentralen har 
utviklet og som så fikk god 
oppslutning i første runde. 
Neste kurs går høsten 2008/
våren 2009.

- Ta styringen, 
fortell at ny 
teknologi er 
morsom. Å  
produsere,  
skaper aktive 
og motiverte 
elever, sier Niels 
Damgaard.
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”Nasjonalt fellessøk 
– hva skal vi med det?” 
spør Torkel Hasle i 

lederen i Bibliotek-Systemers 
Infobrev nr 2 – 2008. Han 
må gjerne stille spørsmål 
om både gjennomføring og 
utfordringer knyttet til dette 
samarbeidsprosjektet. Men 
han bør la være å komme med 
direkte feilinformasjon.
 Prosjektet Biblioteksøk er et 
samarbeid mellom NB og ABM-

utvikling – NB ønsker å finne 
en erstatning for Samkatalogen, 
og ABM-utvikling ønsker å 
realisere et viktig element i 
Norgesbiblioteket på nett, 
nemlig muligheten for å 
kunne søke i alt materiale i 
alle bibliotek ett sted. Dette 
fellessøket henger sammen 
med andre tiltak – både en 
nasjonal transportordning, 
lånerinitiert innlån og rasjonelle 
katalogiseringsrutiner.
 Prosjektet foreslår slett ikke 
å bruke Posten i stedet for 
annen bibliotektransport, slik 
Hasle påstår. Hvor tar han dette 
fra? ABM-utvikling ønsker et 
landsdekkende transportsystem, 
og der kan det være at enkelte 
”hvite flekker” på kartet må dekkes 
av Posten, ikke overraskende.
 Prosjektet er en del av en 
større helhet, og muligheten for 
et lånerinitiert innlån er en del 
av denne helheten. Her dreier 
det seg i realiteten om at det 
utvikles et helt nytt regime for 
medieforsyning her i landet – for 
både tradisjonelt og digitalt 
materiale, for søk, bestilling og 
distribusjon.
 Men når Hasle viser 
til avslag på en søknad fra 
systemleverandørene fra 2006 
om lånerinitiert innlån, og 
framstiller det som om dette 
var en godt gjennomarbeidet 
søknad som ville løse det meste, 
er dette i beste fall upresist. 
Søknaden er tilgjengelig for 
de som vil lese den, og det er 
Kulturdepartementet som er 
klageinstans. Den noe uferdige 

søknaden ble ikke avslått – det 
ble vist til at vi ønsket å se dette 
i sammenheng med nettopp 
utviklingen av et felles søk.
 Hasle kritiserer ABM-
utviklings prioriteringer, og 
sammenlikner et prosjekt 
som fikk 150.000 kroner i 
støtte i 2008 med søknaden 
fra systemleverandørene på 1 
million i 2006. At han velger å 
gi sleivspark til egne kunder ved 
å kalle deres prosjekt for ”nokså 
mislykket” og ”hjernedødt”, får 
stå for hans regning.
 Han velger å kritisere ABM-
utviklings prioriteringer, men 
kritiserer oss også for å sette i 
gang prosjektet uten at det er 
bevilget penger til prosjektet ”i 
det hele tatt”. De prioriteringene 
ABM-utvikling gjør, må uansett 
skje innenfor de rammene vi til 
enhver tid har til rådighet, og 
vi har startet med å ta av egne 
driftsmidler til Biblioteksøk-
prosjektet. Vi velger å satse på 
å få opp og stå slike viktige 
tjenester, og håper selvsagt på en 
økt satsing over statsbudsjettet 
til digitale tjenester og digitalt 
innhold i Norgesbiblioteket. 
Felles søk er viktig for 
bibliotekene i Norge, og da bør 
det være av betydning også 
for systemleverandørene. Og 
selvsagt er systemleverandørene 
invitert inn til samarbeid i dette 
prosjektet!

Av Tone Eli Moseid
avdelingsdirektør
avdeling for bibliotekutvikling
ABM-utvikling

Bibliotek-Systemer 
sprer feilinformasjon

Daglig leder Torkel 
Hasle i Bibliotek-
Systemer AS går i siste 
nyhetsbrev hard ut 
mot ABM-utvikling. 
På lederplass stiller 
han spørsmål omkring 
ABM-us prioriteringer 
ved tildeling av 
budsjettmidler, og 
han er skeptisk til 
Nasjonalt fellessøk. 
Avdelingsdirektør 
Tone Eli Moseid i  
ABM-u svarer  
her tilbake.
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En vaktmester takker for seg
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Hva skjer da? Det 
varer vel ikke lenge før 
skrivebordslampa di 

slukker og du må ta med pære 
hjemmefra. I morra begynner 
pulten å vippe. Bordet som står 
rett over gangen er mye bedre 
enn ditt, og har ikke vært i 
bruk på halvannet år. Men det 
får du aldri tak i, for døra er 
for liten. Etter hvert må du gå 
en omvei for å finne en heis 
som går, og snart går ingen. 
Søpla flyter, osv. En hyggelig 
arbeidsplass er på kort tid 
forvandlet til et inferno.
 Slapp av. Det er ikke som 
vaktmester vaktmesteren 
takker for seg, men som 
spaltist i Bok og Bibliotek. Det 
måtte jo ta slutt en dag. Som 
den trofaste leser med en viss 
engstelse har observert: de siste 
innleggende har handlet mer 
om ferie på Cuba enn jobben 
på Arne Garborgs plass. Da er 
det vel like greit å gå av med 
pensjon. Noe AFP-poeng gir 
ikke denne skrivinga, likevel.
 Enn så lenge, man skal 
være god mot seg selv så lenge 
man har seg. Jeg har hatt 
meg mye. I nr 1-05 kunne 
jeg f.x. fortelle at ”å starte 
ettermiddagsskiftet med et 
glass hvitvin på Rådhuset 
takker ikke en vaktmester 
nei til”. Når pensjonisttiden 
kommer, vil jeg vel si som i nr 
1-07 at ”jeg lengter tilbake til 
alt-som-ikke-er-som-det-skal-
være-jobben min.”
 Den tid den sorg. Å skrive 
27x4000 tegn i BoB har vært 
en glede. Men det er grenser 
for hvor langt man kan strekke 
vaktmester-på-deichman-
strikken før redaktøren får den 

i øyet, enten denne heter Chris, 
Syphilia eller Odd.
 Min strikk har vært som en 
sykkelslange. Egentlig burde 
jeg hatt BoB for meg selv. Hva 
de andre rører med, går meg 
ofte filial forbi. Men én leder 
likte jeg: «Bibliotekforskning 
- et såpestykke» i 6-07. 
Red. Letnes gyver her løs 
på akademiske fraser og 
såpeglatte definisjoner. Jeg 
har vært 15 år på Lilleborg 
fabrikker og vet hva såpe er.
 Alvorlig talt, så har jeg 
drevet litt bibliotekforskning 
selv. På trappa foran 
Deichman. Til spørsmål om 
økt tilgjengelighet og hvordan 
tilby et bedre bibliotektilbud, 
har jeg derfor et godt råd: 
Åpne dørene tidligere! Det 
sitter et fuglefjell av mennesker 
utenfor hver morgen og venter 
på å komme inn! En halvtime 
hadde hjulpet!
 Ikke mitt bord? Bør 
jeg holde meg til det 
vaktmesterfaglige? Ok. ”En 
vaktmester er per definisjon  
en mann som kan alt selv” 
(5-04). Eller: ”Mammaen min 
kalte meg et universalgeni da 
jeg hadde reparert brødboksen 
... det var selvsagt ment som 
yrkesveiledning.»
 Man tuller ikke med mora 
si. Andre har derimot fått 
gjennomgå. Til melodien 
”Ein skigard er så mange 
ting” lagde jeg en nidvise til 
Kulturbyråden i nr. 4-05 
etter hennes berømte 
bibliotekmelding. Jeg har 
slengt med leppa til Bib.sjefen 
til Django Reinhardt-melodien 
” Den sveiver hun opp, og 
svinger sin kropp til tonene 

... Åh tenk om Nordtvet går 
i dass, da blir det beinhardt” 
(1-05)
 Om Driftsjefen: ”en 
sidelengsparka bibliotekar” 
(1-08) og i mitt første bidrag 
insinuerte jeg at en lyslugget 
dame bak skranken ”tok imot 
erotikken like uanfektet som ... 
” (4-04) Akk. Mitt eget kjønn 
har jeg kategorisk satt i bås 
(og ikke hvilken som helst bås) 
”Kvinner leser romaner, menn 
skriver på dodører” (7-05)
 For å fortsette ned 
karrierestigen: Herr Olav 
har fått spesiell omtale ved 
flere høve, men fortjener 
egentlig mer. Mannen er en 
grå eminense med lagerfrakk 
i samme farge, et fenomen 
som kan observeres trillende 
på ei tralle med gamle aviser 
gjennom midtgangen i kjelleren 
ti over halv to. Han hevdet 
lenge at avisene skulle sendes i 
fengsel. Spørsmålet er hva man 
skal gjøre med ham.
 Blant lånerne har jeg 
konsentrert meg mest om 
«livsfjern tyggegummityggende 
ungdom med tåke i blikket» 
(6-05) og annen pøbel. Men 
selv på et public library kan 
det bli for mye. I 5-05: «ikke 
kast sneipen her, ikke riv 
sidene ut av bøkene, ikke sovn, 
ikke stikk av med innlegget 
i lørdagsavisa, ikke still så 
mange dumme spørsmål.»
 Og vennligst ikke plag 
redaktøren med eventuelle 
kommentarer til teksten over. 
Ta heller kontakt med min 
advokat. Det er slutt. Tusen 
takk for oppmerksomheten. 
- Nils A Raknerud stadig 
vaktmester på Deichman



                   72           3 / 2008           Bok og Bibliotek

Returadresse: Bok og Bibliotek
DB Partner AS, Postboks 163,

1319 Bekkestua

-postabonnementB

Tre heldige vinnere får 
gratisbilletter til Bok 
& Bibliotek, 2�.-28. 
september 2008, 
i Gøteborg. Billettene er 
verdt mer enn kr 3000 per 
stk og gir adgang til alle 
arrangementer. 

Spørsmålene finner du på 
www. bokogbibliotek.no

Konkurranse �: 

Er du bibliotekstudent med tanker om hvordan framtidens 
bibliotek bør se ut? Skriv en artikkel om det - og bli med 
på trekning av et reisestipend til kr 5000. De tre beste 
artiklene vil bli publisert i Bok og Bibliotek.

Konkurransen gjelder for alle som følger en 
bibliotekfaglig utdanning i Norge.
Fullstendig utlysning vil bli lagt ut på 
www.bokogbibliotek.no ved semesterstart høsten -08.

Konkurranse 2: 

Artikkelkonkurranse for bibliotekstudenter

Vinn billetter til en 
verdi à kr  3000,-


