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Vår nyeste selvbetjeningsenhet, Odin, er utformet
med stor vekt på universell utforming. 
Odin har hev/senk funksjon, trykkfølsom skjerm for
dialog med låner, og kan leveres med pin-tastatur
og kortleser hvor man trekker lånekortet på samme
måte som magnetstripekort i betalingsterminaler.
Odin leveres i tre varianter, tilpasset merkingen av
materialet i biblioteket:
1. Med strekkodeleser for å lese materiale for 

utlån/innlevering.
2. Med RFID-leser for å lese materiale med 

”radiobrikker” for utlån/innlevering.
3. Hybrid – Leser både RFID og strekkoder.

RFID-varianten (variant 2) kan i tillegg leveres med
reserveringsboksen Thor. Ved innlevering av
materiell som er reservert får lånerne beskjed om å
legge materialet i Thor.

Odin kan settes opp med 4 funksjoner; Utlån, Levering,
Status og Forny. Låner kan velge å få kvittering som
e-post eller på papir.

Vi har også andre typer selvbetjeningsenheter, se våre
internettsider og kontakt oss gjerne for mer
informasjon!
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”Vi” og ”de andre”

Jeg fikk et spørsmål for leden dag: 
”Hvorfor har du engasjert Georg Ar-
nestad og Morten Harry Olsen som 

faste spaltister? De hører jo ikke til i bi-
blioteksektoren og de lager bare bråk.” 
Jeg forstår spørsmålet, men samtidig me-
ner jeg det er feil stilt. Det er nettopp det 
at disse to skribentene står utenfor sekto-
ren, som gjør dem interessante.

I enhver profesjon eller annen type 
meningsfellesskap er de korrigerende 
blikkene utenfra uhyre viktige. De interne 
skulderklappene eller den interne kjeklin-
gen, for eksempel på Biblioteknorge-lista, 
er selvsagt også viktig. Men alle diskusjo-
ner trenger skrå blikk, uventede innspill 
som spenner bein på det forutsigbare. Vi 
trenger motstand. Godsnakking om vik-
tigheten av bibliotek over et rødvinsglass 
på en konferanse bringer ikke nødven-
digvis biblioteksektoren framover. I høst 
hadde vi opptil flere grunnleggende dis-
kusjoner, som alle ble utløst av innspill - 
utenfra. Disse trådene tas opp i denne 
utgaven av Bok og Bibliotek.

Det er utrolig hva en bitteliten tekst i 
A-magasinet kan utløse av reaksjoner når 
den skrives av en profilert skribent som 
Vetle Lid Larsen. Reaksjonene på Biblio-
teknorge kom raskt og spente fra det 
bortimot infame til det edruelig reflek-
terte. Jeg var blant dem som sendte Lid 
Larsen en varm tanke: Endelig en uten-
forstående som bryr seg om hva som 
skjer i den lille andedammen vår. Før Vet-
le Lid Larsen hadde vi også hatt en de-

batt, som ble utløst av Håkon Gundersen 
i Morgenbladet. Og like før jul brakte det 
løs med utgangspunkt i en brannfakkel 
av Georg Arnestad hvor han oppfordret 
til geriljakrig framfor velmenende uttalel-
ser fra NBF-leder Sven Arne Tinnesand.
 Jeg fulgte alle diskusjonene på Biblio-
teknorge med lupe. Her vrimlet det av 
spennende innlegg. Dette må jeg ta opp 
igjen i Bok og Bibliotek, tenkte jeg, slik at 
noen av skribentene på Biblioteknorge-
lista kan få anledning til å tenke fritt og 
lenge uten å bli avbrutt.

Av praktiske grunner kunne jeg ikke 
be alle om å utdype innleggene sine. Jeg 
måtte gjøre et valg og landet på disse: 
Hans Martin Fagerli, Gunhild Gjevjon, 
Liv Sæteren, Kari Bjørklid, Aud Gjersdal, 
Pål Magnus Lykkja, Mona Eklund. I til-
legg intervjuet jeg Ole David Østli da jeg 
besøkte Alta bibliotek i januar, og selv-
sagt svarer Svein Arne Tinnesand på Ar-
nestads geriljaoppfordring. Helt oppun-
der deadline kom det også inn et krast 
innlegg av Lars Petter Sveen hvor han vir-
kelig sender en byge piler mot sektorens 
høyt elskede og dypt forhatte Bibliotek-
norge.
 
Takk til alle dere som har tatt dere tid 
til å gruble videre på bibliotekets verdi-
grunnlag her i Bok og Bibliotek.
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Fortsatt galleridrift på Sølvberget

Det blir fortsatt galleridrift på Sølvberget, Stavanger 
kulturhus og bibliotek. Det sier gallerileder Hildegunn 

Birkeland etter at styret midt i januar behandlet saken og 
enstemmig gikk inn for administrasjonens forslag om å se på 
både galleri- og bibliotekdriften i strategiprosjektet «Nye 
Sølvberget».
Styreleder Ole Aga sier til avisen at det skjer store endringer, 
og da kan verken galleriet eller biblioteket forvente å 
fortsette helt uten forandringer. Han mener også at et kulturhus skal være i kontinuerlig endring, og 
selv om folk vet hva Sølvberget Galleri har vært, er det ikke dermed sagt at de vet hva det skal bli.

Vil ha mer synlig bibliotek

Den nye biblioteksjefsjefen i Elverum, 
Monica Skybakmoen, sier i et intervju med 

Østlendingen at hun ønsker et mer synlig og 
publikumsrettet bibliotek. Et mål må være å få 
minst 100.000  besøkende i løpet av noen år, mot 
nå vel 70.000.
Skybakmoen sier at selv om biblioteket er trangt 
så ligger det suverent til, midt i Storgata i Elve-
rum. Det gjelder derfor å tenke nytt og utradisjo-
nelt. Hun ser for seg et bibliotek der det skal være 
trivelig å komme inn, med sittegrupper, kaffeauto-
mat og aviser og tidsskrifter.
 Biblioteksjefen sier at dersom Elverum hadde 
hatt et stort og moderne bibliotek, hadde hun 
neppe søkt jobben. Nå har biblioteket imidlertid 
en masse muligheter – og alt i alt lover hun å gjøre 
det mer synlig.

Hamsun til drosjesjåførene

Time etter time med de samme nyhetene og 
de samme låtene kan bli slitsomt for drosje-

sjåførene. Derfor har de ansatte på Trondheim 
biblioteks filial på Moholt skaffet drosjesjåførene 
i byen et eget lydbokbibliotek, skriver Byavisa.
 - Vi merket at mange sjåfører var innom for å 
låne lydbøker. Da tenkte vi som så: Hvorfor ikke 
sette opp en egen liten avdeling i kantina til 
Trøndertaxi? De ligger bare noen steinkast unna 
oss, sier avdelingsleder Liv Høynes på Moholt 
bibliotek. 
 Daglig leder for Trøndertaxi, Lars Skovseth, 
sier at dette er et ypperlig velferdstilbud for de 
ansatte. Det blir nødvendigvis noe dødtid for 
sjåførene i løpet av en vakt, og da er lydbøker 
spennende tidtrøyte. 

Bra damer i Kragerø 

Utstillingen «Bra Damer», som har vakt opp-
merksomhet i Telemark, kom sist i januar til 

Kragerø Bibliotek, som et forspill til den tradisjonelle 
filosofifestivalen i byen. Temaet for årets festival, som 
blir holdt i juni, er kjærlighet, og arrangementet på 
biblioteket hadde får navnet «Kjærlighet i forkant», 
melder Varden.
 I forbindelse med utstillingen er det gitt ut en bok, 
der 25 kvinner fra medier, kunst og kulturliv forteller om livet sitt. På åpningen i Kragerø fortalte pro-
sjektlederne, fotograf Lisbeth Michelsen og journalist Marie Laland Ekeli om prosjektet sitt.
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Jeg sitter ved vinduet på Nor-
wegians flyvning til Alta. Vi 
har passert polarsirkelen, 

himmelen strekker seg blå, grønn 
og grenseløs over oss. Horison-
ten males opp av brede strøk i 

rosa og svakt lilla. Sakte viskes 
det ferskengule sollyset av flyvin-
gen og gjør den grå og matt. Du-
ren fra motorene skrus ned et 
hakk, vi begynner å synke mot 
Finnmarksviddas konturer av 
snøkledde fjell og raviner. 14 mi-
nus og gode landingsforhold i 
Alta, har kapteinen sagt.
 Norges første og eneste “feng 
shui-bibliotek” ligger der nede 
noen mil foran oss. I snart ett år 
har det vært i drift i Altas gamle 
postgård. Første gang jeg besøkte 
det, var det en byggeplass med 
hvinende sirkelsager, brølende 

slagbor, ledninger, arbeidslamper 
og planker. Andre gang, under 
Litteraturfestivalen i Finnmark 
mars 2010, var det flunkende 
nytt. Og vi sto der en kveld blen-
det av alt det nye og strålte til-
bake så godt vi kunne.
 Klokka 10.45 bryter flyet 
gjennom skydekket og ned i tuss-
mørket hvor rullebanen viser vei 
med små gule ledestjerner. Med 
et bestemt dump lander vi nesten 
på 70 grader nord, tusenvis av 
km fra Kina hvor feng shui har 
sitt opphav. Jeg fisker håndbaga-
sjen ut av hylla, skrur på mobi-

Tekst og foto: 

Odd Letnes, 

redaktør

Altas lyse storstue
Det er mørketid i Alta, men det nye ”feng shui-biblioteket” er lyst og 

varmt. Etter et snaut år i drift er resultatene positive: økt besøk, økt utlån 

og mange kjempefornøyde brukere.

Dette er saken:
I mars i fjor åpnet Norges første 
”feng shui-bibliotek” i Alta. Vi 
tok flyet nordover for å snakke 
med sjefen om hvordan det har 
gått det siste året. Der traff vi 
også Ole David Østli som mange 
vil kjenne fra diskusjoner på 
Biblioteknorge-lista.

Alta bibliotek er landets eneste feng shui-bibliotek. 

Biblioteket er innredet etter en eldgammel kinesisk 

praksis, der en plasserer og arrangerer rom for å  

oppnå harmoni med miljøet. Resultatet har blitt et  

topp moderne lokale som dekker alle behov, mener 

biblioteksjef Sonja-Kristin Granaas.
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Utfordringen.   

Den dagen vi 

ikke har 

troverdighet 

som leverandø-

rer av noe mer 

enn det folk 

finner på det 

åpne markedet, 

vil skattebeta-

lerne slutte å 

synes det er 

verdt det, mener 

Ole David Østli.

Alta 

januar 2010. 

Her i det gamle 

posthuset skal 

det bli bibliotek, 

fortalte Sonja-

Kristin Granaas 

mens alt var en 

byggeplass.

len. Tankene penser over på det 
prosaiske: taxi, hotell, mat, kul-
degrader og mørketid.

Lyst og behagelig

Neste formiddag er det de prosa-
iske tankene som må vike, når 
jeg skal på besøk i feng shui-land. 
Jeg nærmer meg sakte. Den tidli-
gere Postgården ligger pakket 
inn i snø og kulde. Jeg går sakte 
mot døra. Tør jeg gå inn? Tenk 
om jeg blir skuffa, tenk om pen-
gene til fly og hotell har vært 
bortkasta? Men nei, det er beha-
gelig å komme inn i det nye Alta 
bibliotek. Du blir rolig av det, 
det er som om pulsen og blod-
trykket synker et par hakk. Jeg 
vet ikke helt hvorfor, det er noe 
med formene, fargene, måten re-
olene er organisert, samspillet 
mellom sonene.
 Bak skranken, som ikke er 
skranke, men en frittstående ar-
beidsplass, sitter biblioteksjef 

Sonja-Kristin Granaas som har 
formiddagsvakt denne dagen. En 
eldre mann med ryggsekk spør 
henne om seniorsurf, en annen 
vil ”stemple” ut bøker og kom-
me seg hjem til godstolen. Samti-
dig velter en hel skoleklasse inn 
døra. Klokka er 10.06, det yrer 
av liv allerede.
 Jeg snakker noen ord med 
Sonja-Kristin mens hun omsorgs-
fullt og smilende tar seg av bru-
kerne i tur og orden.
 – Snakk med Ole David så 
lenge, sier hun til meg, så prates 
vi mer etter lunsj.

Ivrig debattant

Vi setter oss på kjøkkenet og Ole 
David skjenker kaffe. Det er all-
tid spennende å hilse på mennes-
ker du bare kjenner gjennom 
navnet. Ole David er en av dem. 
Jeg har lest innleggene hans på 
Biblioteknorge-lista både i ”en-
ten eller”-debatten sist sommer 

og ”Lid Larssen”-debatten i høst. 
Denne mannen må jeg snakke 
med, tenkte jeg i desember og nå 
sitter jeg her.
 – Du skrev mange og lange 
innlegg i disse debattene. Det må 
ha tatt tid?
 – Jeg synes slike debatter er 
viktige. De handler om biblotek-
sektorens selvrefleksjon. Kritikk 
og spørsmål som kommer uten-
fra, må vi ta alvorlig.
 – Da Vetle Lid Larssen hadde 
sin epistel i A-magasinet, ble han 
blant annet møtt med nedlatende 
vittigheter som denne: ”Vetle Lid 
Larssen høyrer heime på Baro-
niet i Rosendal.”
 – Det tror jeg er en feil tilnær-
ming. La oss heller spørre: Hva 
handler kritikken om? Er det noe 
vi kan bruke i den videre utvik-
lingen av bibliotekene?
 – Hva er du spesielt opptatt 
av?
 – En fellesnevner er hva tek-
nologien betyr for folkebibliote-
kenes framtid. Spørsmålet er 
hvor snart endringene kommer, 
og om det blir bibliotekene eller 
noen andre som erobrer de nye 
nisjene som oppstår, sier Østli og 
trekker opp noen rammer: – Di-
gitale, nettbaserte dokumenter 
tar over for fysiske dokumenter 
som informasjonsbærere. Det 
betyr at dokumenter aldri er len-
ger unna enn nærmeste PC.
 – Ideen om bibliotekene som 
lokalt tilgjengelige samlinger av 
dokumenter samlet inn fra den 
store verden, blir stadig mer ut-
datert og irrelevant for folk flest. 
Så kunne man tenke seg at bibli-
otekene laget internettportaler, 
som kanskje er det nærmeste vi 
kommer et ”bibliotek” på nett. 
Men vi trenger jo ikke 400 iden-
tiske portaler! Store deler av 
samlingen kan, den dagen den er 
digital og tilgjengelig på nett, 
samles og formidles av en eneste 
nasjonal tjeneste. Vi ser begyn-
nelsen til dette i bokhylla.no. De 
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praktiske og økonomiske detal-
jene kan utvikle seg på mange 
måter, men folkebibliotekene bør 
ikke satse på å bli tildelt noen 
rolle som mellomledd på sikt.

Ebøker, ingen hast

– Hva betyr alt dette for distribu-
sjon av ebøker?
 – Det ville være ufornuftig 
og lite rasjonelt om hvert enkelt 
bibliotek tar hånd om utlån av 
ebøker til sine brukere. Det er 
noe som egner seg for en sentral 
nasjonal aktør. Hvordan det 
skal organiseres i praksis, vet jeg 
ikke, men som jeg nevnte, er det 
jo slik bokhylla.no er lagt opp. 
Jeg tror det enkelte folkebiblio-
tek kan ta det litt med ro når det 
gjelder ebøker, så unngår man 
faren for å brenne av for mange 
budsjettkroner på noe som kan-
skje blir en blindvei. Men det er 
fint at det foregår pilotprosjek-
ter på området, for eksempel i 
Buskerud, som vil gi oss nyttige 
erfaringer.

Det lokale

– Digitaliseringen går sin gang, 
ingen tvil om det. Hva blir det da 
igjen til folkebibliotekene?
 – Løsningen må være at folke-
bibliotekene konsentrerer seg om 
det de er flinke på og alene om, 
nemlig sine respektive lokalsam-
funn, og at selve retningen på for-
midlingen snur. I stedet for å brin-
ge verden til lokalsamfunnet, 
bringer vi lokalsamfunnet til ver-
den. Konkrete eksempler vil være 
å dokumentere den lokale kultu-
ren og kunnskap om det lokale, i 
form av lydopptak, videoopptak, 
tekster og så videre. Dette gjen-
speiler også en annen tendens: 
Mens det tidligere var dyrt og 
vanskelig å produsere dokumen-
ter, blir det etter hvert en større 
utfordring for forfatterne å få 
oppmerksomhet om dem, og for 
brukerne å finne dem. Bibliote-
kets rolle blir å samle, presentere 
og reklamere for lokalsamfunnets 
kulturliv på nett, sier Østli og ten-
ker høyt over kaffekoppen:

– Hva skal vi fylle lokalene våre 
med i framtiden? Blir vi en scene? 
Møteplass? Fritidsklubb? Semi-
narrom? Studioer? Alt dette? Hva 
bør fremtidens bibliotekarer ha 
av kompetanse? Blir vi konsertar-
rangører? Kafeverter? Miljøarbei-
dere? Lydteknikere? Journalister? 
Regissører? Nettredaktører?

Markedet?

Et grunnleggende premiss for 
Østli er at biblioteket er en of-
fentlig tjeneste og gir en større 
merverdi enn om man hadde 
overlatt de samme oppgavene til 
markedet. Det er denne merver-
dien som gjør at vi er villige til å 
betale skattepenger til bibliotek-
driften.
 – Men noen opplever grensen 
mellom biblioteket og markedet 
som flytende i dag?
 – Å gi brukerne kun det de vil 
ha, betyr å opptre som en aktør i 
det frie markedet. Hvis det skal 
være verdigrunnlaget, ville det 
vel vært bedre å privatisere bi-

Frå 2011 er ABM-utviklings kompetanse og oppgåver på arkiv-, museums- og det digitalte feltet 
overført til Norsk kulturråd. Besøk våre nettsider www.kulturråd.no
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bliotekene, slik at markedssigna-
lene flyter fritt og uhemmet fra 
bruker til bibliotek, spør Østli. 
Og fortsetter å reise sine viktige 
og kompliserte spørsmål:
 – Er vi seriøse nok? Kan folket 
stole på oss som veivisere i littera-
turen? Har vi mot til å være dis-
kriminerende, til å skille mellom 
skitt og kanel? Har vi abdisert? 
Det er tydeligvis noen der ute 
blant skattebetalerne som mener 
at bibliotekarene skal foreta vur-
deringer som går utover de rent 
statistiske. Noen som forventer at 
vi har høyere ambisjoner enn å 
blåse opp besøks- og utlånstall. 
Noen av disse ser ut til å mene at 
massekultur greier de fint å tileg-
ne seg på egenhånd, mens det 
høyverdige innholdet, substansen, 
hva nå enn det måtte bety, forven-
ter de at vi formidler ved hjelp av 
skattepenger, sier Østli.

 – Så lenge skattebetalerne 
mener at dokumentene våre opp-
fyller kravene til innhold, at inn-
holdet i dem er mer verdt for 
mange enn det som gjenspeiles i 
det frie markedet, er vi på trygg 
grunn. Ellers må vi enten overbe-
vise dem eller rydde vekk doku-
mentene. Eller som en av de an-
dre deltakerne i debatten i høst 
skrev: ”Når folkebiblioteket blir 
en gratis videosjappe, har det 
ikke lenger livets rett,” sier Ole 
David Østli og legger til:
 – Det som er blodig alvor i 
denne sammenhengen, er at den 
dagen vi ikke har troverdighet 
som leverandører av noe mer enn 
det folk finner på det åpne marke-
det, vil skattebetalerne slutte å 
synes det er verd det. Vi skal ha 
samlinger som er både tilgjengeli-
ge og høyverdige, kunsten å kom-
binere de to er en kjernekompe-

tanse hos bibliotekarer, og det vår 
forbannede plikt å våge det.

Besøk og utlån i været

Klokka passerer 12, det er vakt-
skifte i biblioteket og biblioteksjef 
Sonja-Kristin Granaas spiser en 
velfortjent lunsj. Jeg rusler rundt 
og kikker på samlingen og finner 
på bøker med bilder fra gamle 
Alta, den gang byen var en åpen 
grend med grusvei gjennom. I dag 
er det en vekstkommune. Snart er 
hun klar. Sånn, runde nummer to, 
smiler hun. Og hun har all grunn 
til å smile. For et år siden var bi-
blioteket en byggeplass. Målet 
var at det skulle stå ferdig til Finn-
mark litteraturfestival, som gikk 
av stabelen for første gang i mars 
2010. Og det gikk med er skrik, 
samme formiddag som Littera-
turfestivalen startet ble bibliote-
ket innviet av publikum.

Værested. 

Danskene snakker 

om biblioteket 

som et værested. 

Når januarmørket 

har senket seg  

i Alta, er 

biblioteket et 

godt sted å være.
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 – Hvis du skulle gi en kort 
oppsummering av året som har 
gått, hva ser du da?
 – Vi har fått flere besøk og 
flere utlån, og på den måten 
snudd en negativ trend. Med be-
liggenhet i den tidligere Postgår-
den midt på torget har vi blitt 
langt mer synlige i bybildet. Folk 
kommer både for å låne bøker, 
gjøre lekser, delta på arrange-
menter eller bare stikke innom 
for å lese aviser eller surfe på net-
tet, bruke spillkonsollene eller se 
film i barneavdelingen, sier hun 
og legger til: – Folk er smilene 
når de kommer inn, de er hygge-
lige, de er stolte over det nye bi-
blioteket, de snakker om biblio-
teket, de er overrasket over hvor 
allsidig biblioteket er, og de opp-
holder seg lengre her enn før.
 – Allsidig, på hvilken måte da?
 – Vi har fått større plass og i 

tillegg ryddet ut en del bokhyller 
og laget forskjellige formidlings-
arenaer. Vi har laget et seminar-
rom med 15 PCer og arbeidsplas-
ser. Her foregår det seniorsurf, 
forelesninger og forskjellige 
gruppeaktiviteter. Deler av spill-
natten foregikk der nede. Noe 
annet nytt er at vi har knyttet 
kontakt med slektsforskerne i lo-
kalmiljøet, som jevnlig holder 
foredrag og kurs i hvordan drive 
med slektsforskning. I forhold til 
alle slike arrangementer, er det 
viktig at vi ikke lenger trenger å 
ommøblere i biblioteket, noe 
som alltid skaper en høyere ter-
skel for slike arrangementer. Fle-
re store TV-skjermer på veggene 
og en flott ustillingsvegg har også 
gjort til at vi kan formidle bilder 
og filmer laget av kulturskolenes 
elever, fotoklubben og lokale 
kunstnere.
 – Og så har vi jo det fine am-
fiet vårt, hvor vi arrangerer alt 
fra boklanseringer, eventyrstun-
der og opplesninger til folkemø-
ter hvor vi inviterte lokalpoliti-
kere til å diskutere aktuelle 
temaer. Det er en fin måte for 
både politikere og innbyggerne 
til å delta i lokaldemokratiet. 
 – Er ebøker noe tema hos 
dere?
 – Vi følger med på utviklin-
gen, men det har foreløpig ikke 
vært noe noe trykk fra brukerne 
om at nå må vi begynne å låne 

ut ebøker. På en måte skulle jeg 
ønske det var det, slik at vi 
kunne gjort forsøk med å låne 
ut lesebrett på samme måte som 
vi i dag låner ut bærbare PCer. 
Selv om mye er uklart når det 
gjelder betaling for norske ebø-
ker, finnes det mye materiale 
som kan lastet gratis ned til le-
sebrettene. På den måten ville 
både vi og brukerne blitt bedre 
kjent med mediet og dets mu-
ligheter.
 Granaas synes det er fint at 
Drammensbiblioteket og Buske-
rud fylkesbibliotek er i gang med 
et pilotprosjekt som bruker en 
annen tilnærming enn den som 
Biblioteksentralen lanserer.
 – Jeg tror ikke vi kan si til lå-
nerne at ”beklager, men fila er ut-
lånt”. Den diskusjonen med bru-
kerne vet jeg ikke om jeg har lyst 
til å ta. Folk er vant til å kunne 
laste ned digitalt materiale direkte 
i dag. Å gå veien om ventelister 
slik vi har for papirbøker, er vel å 
gå baklengs inn i framtiden?
 Mens vi sitter og prater og 
drikker kaffe senker mørket seg 
over Alta. Det er ennå to uker til 
sola kommer. For en fra Oslo vir-
ker det som om det er langt på 
kveld, men klokka er bare to og 
Sonja-Kristin Granaas og de an-
dre på biblioteket har fortsatt en 
lang økt foran seg før de kan 
stenge Norges første feng shui-
bibliotek for denne dagen.

Feng shui
Feng shui – “de innviede arkitekters eiendom” – er 
en kinesisk arkitektur- og miljøanalyse. Sentralt i 
feng shui er at miljøet er manifestasjoner av 
universelle energiformer, på sammen måte som 
elektrisitet og lys kan forvandles til lyd eller bilder.
 Måten vi ordner miljøet på, får betydning for 
hvordan vi påvirkes og hvordan kropp og sjel 
fungerer. Hvis omgivelsene er disharmoniske, vil 

energien stagnere og gi samarbeidsvansker, sykdom, psykiske forstyr-
relser, forurensning, miljø i uballanse og til slutt katastrofe. Alt vi 
bygger rundt oss virker som antenner og transformatorer for naturkref-
tene, som følger bestemte lover. Det er kunnskapen om dette som gjør 
det mulig å skape de resultatene vi ønsker.
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Prosjektet er blitt en snakkis. 
Det gir god PR for bibliote-
kene, som ikke akkurat er 

kjent for å rope høyest i skogen 
om tilbudene sine, sier litteratur-
formidler ved Stavanger bibliotek 
Linn Tønnessen.
 Prosjektet består enkelt sagt i 
å dele ut gratis bøker.
 – Det startet som del av Kultur-
hovedstadsårets prosjekt «Gjest -
frihetens kunster», under navnet 

«Hele byen leser», forteller Marit 
Egaas, bibliotek- og kulturhussjef 
for Sølvberget i Stavanger.
 De fleste bøkene deles ut på 
bibliotekene i Rogaland, men pu-
blikum kan også få tak i dem an-
dre steder. Årets bok er blant an-
net distribuert med hjelp av 
Næringsforeningen i Stavanger-
regionen, som sendte ut 13 500 
eksemplarer med medlemsbladet 
Rosenkilden, og byens torghand-

lere. En av bokas karakterer er 
nemlig torghandler. Ryfylkebibli-
otekene delte også ut bøker i fer-
jekøer og på ferjeleier. Gratis bø-
ker er populært blant siddisene. 
Det tok ikke mer enn ti dager før 
biblioteket i Stavanger var gått 
tom og måtte få tilsendt flere bø-
ker fra ulike restlagre.
 Også andre steder i fylket, set-
ter publikum pris på prosjektet.  
– Vi har bare fått positiv respons. 

Tekst og foto: 

Kjetil S. Grøn-

nestad

Bibliotek- og 

kulturhussjef 

Marit Egaas (t.v.) 

og litteraturfor-

midler Linn 

Tønnessen ved 

Stavanger 

bibliotek på 

Sølvberget, liker 

å jobbe med 

prosjektet «Hele 

Rogaland leser». 

Gratis bøker gir god

bibliotekreklame
Som ektefødt barn av Kulturhovedstadsåret 2008, gir prosjektet «Hele 

Rogaland leser» fortsatt uvurderlig publisitet for bibliotekene i fylket.
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Publikum er fornøyd, og noen 
overrasket, over at de får ei bok 
hos oss. Men mange er også klar 
over det, og spør spesielt etter 
boka, forteller Anne-Kristin Riise 
Nilsen, bibliotekar ved Eigersund 
folkebibliotek.

Utdeling av bøker

Utdeling av bøker er den viktigste 
komponenten i «Hele Rogaland 
leser», men langt fra den eneste. 
Det legges opp til en lang rekke 
arrangement rundt boka. Hvert 
bibliotek står for sine arrange-
ment. I september gikk fem større 
og mindre arrangement av stabe-
len i Stavanger med den utvalgte 
boka som utgangspunkt. Publi-
kum fikk flere sjanser til å møte 
forfatteren. Prosjektet ble avslut-
tet i begynnelsen av november 
med en oppsummerende bokprat 

i Kulturbiblioteket der litteratur-
viteren Kjetil Vikene foretok en 
grundig presentasjon av hva som 
kjennetegner forfatterskapet til 
Risa.
 – Det at så mye skjer rundt 
boka, også utenfor huset, gjør 
prosjektet kjent og populært. Vi 
hører om godt besøkte arrange-
ment rundt om i hele Rogaland. 
Selv hadde vi fullt oppmøte på 
våre arrangement. På lanserings-
dagen, møtte hele 120 stykker 
opp, forteller Tønnessen entusias-
tisk.

Samarbeid

For at et slikt stort prosjekt skal 
gå rundt, trengs det gode samar-
beidspartnere. I Rogaland er pro-
sjektet gjort mulig ved hjelp av 
LO Rogaland, Næringsforenin-
gen i Stavanger-regionen, Roga-
land fylkeskommune, Sparebank 
1 SR-bank, ABM-utvikling og 
Sølvberget (Stavanger bibliotek 
og kulturhus).
 – Det er viktig med nettverk. 
Ikke minst gjelder det i forhold til 
aktører vi ikke samarbeider med til 
vanlig. Ved hjelp av dem når vi len-
ger ut og får markedsført oss gjen-
nom deres nettverk, sier Egaas.
 Samarbeidspartnerne er vikti-
ge ikke bare i markedsføringen, 
men også for at økonomien skal 
gå i hop. Det er ikke gratis å tryk-
ke opp 50.000 bøker. I år beløper 
utgiftene seg til kr 850.000 inklu-
dert mva. Sølvbergets egenandel 
er på kr 150.000. Beløpet til tryk-
kingen og forfatterhonoraret, ble 
dekket av Sparebank 1 SR-bank. 
Støtten fra fylket, via ABM-utvik-
ling, ble brukt til å utarbeide for-
fatterheftet der boka, forfatteren 

og forfatterskapet hans ble pre-
sentert, lage t-skjorter, og til å lage 
en lydbok/MP3-fil i samarbeid 
med NLB. Lydboka skal sendes 
ut til alle fylker i Norge for å gjøre 
boka og prosjektet kjent.

Valg av bok

I 2008 ble boka valgt ved publi-
kumsavstemning. At boka til 
Arild Rein gikk seirende ut, over-
rasket flere, men som Tønnessen 
påpeker var det ikke noe poeng i 
å velge ei populær bok som Dra-
geløperen. Den var blant de no-
minerte, men det var Harper Lees 
«Drep ikke en sangfugl» og Bern-
hard Schlinks «Høytleseren» som 
lenge lå likt i stemmesankingen 
sammen med boka til Rein. – Folk 
vil ha ukjente skatter. De var be-
visste i nomineringen og ønsket 
ikke at ei bok som alle allerede 
hadde lest, skulle vinne. For ek-
sempel fikk Berlinerpoplene bare 
en stemme, sier hun.
 Publikum har satt pris på at 
det er lokale forfattere som har 
blitt løftet fram i lyset. Det er 
imidlertid ikke noe krav om at 
boka Rogaland skal lese, skal 
være lokal.
 I 2009 og 2010 ble bøkene 
valgt av en jury med representan-
ter fra Sølvberget, fylket, nærings-
foreningen og LO. Kiellands bok 
i 2009 ble valgt fordi den passet 
godt til finanskrisa, mens årets 
bok av Einar O. Risa, passet godt 
til Kapittelfestivalens tema: Hu-
kommelse. Boka hans er første 
del i en romanserie som følger 
Stavangers historie fra 1889 og 
fram til i dag.
 Et kriterium for å trykke opp 
ei bok, er at avtalen med forlag og 

I Kulturhovedstadsåret 2008, delte bibliotekene i Stavanger og omegn 
ut 15 000 eksemplarer av boka «Kaninbyen» av den lokale forfatteren 
Arild Rein. I 2009 ble dette utvidet slik at hele 50 000 eksemplarer av 
boka «Fortuna» av Alexander Kielland, ble delt ut på de fleste bibliote-
kene i fylket. I år er alle bibliotekene i Rogaland med i utdelingen av de 
50 000 eksemplarene av Einar O. Risas roman «M. Kanne & Søn 
1889-1922».
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forfatter er på plass. Det betyr at 
boka må være «utsolgt» i marke-
det på forhånd. Men også for fri-
slupne bøker, som Fortuna, er det 
en fordel å samarbeide med et 
forlag. – Gyldendal moderniserte 
språket i Fortuna, som de også 
solgte i vanlige bokhandlere. 
Dessuten sikres kvaliteten på 
boka når et forlag er inne i bildet, 
sier Egaas.

Inspirerer flere

Nå gir suksessen til «Hele Roga-
land leser» inspirasjon til andre 
som ønsker å gi sitt publikum til-
svarende muligheter.
 I Gjøvik bekrefter kommende 
biblioteksjef Tone Nyseter, at hun 
er svært interessert. – Jeg fikk 

høre om dette rent tilfeldig fra 
Linn Tønnessen Jeg synes det er 
en morsom idé, og ønsker å få til 
noe tilsvarende i forbindelse med 
Gjøviks 150 års byjubileum i 
2011, sier hun. Et eventuelt pro-
sjekt er fortsatt på idéstadiet, og 
ingen aktuell bok er ennå valgt ut. 
Prosjektets arbeidstittel er imid-
lertid klar. Det er: «Hele Gjøvik 
leser».
 Også i Vestlandets hovedstad 
synes de dette er en god idé. – Vi 
er stadig på utkikk etter måter å 
synliggjøre våre tilbud på, ikke 
minst overfor ikke-brukere. Da 
regjeringens initiativ til et nasjo-
nalt leseløft fram mot 2014 kom, 
ville vi gjøre noe utenom det van-
lige. Sterkt inspirert av Stavangers 

fine prosjekt, ble vårt prosjekt 
«Bergen leser» født, forteller Thea 
Kathrine Jansen ved Bergen Of-
fentlige Bibliotek.
 Boka i Bergen skal nomineres 
av bergenserne selv. Til slutt skal 
det stå om ti bøker. I den avslut-
tende «valgkampen» vil bibliote-
ket invitere til mange spennende 
arrangement, før boka som Ber-
gen skal lese, blir valgt. – Dette 
skal stimulere folk til å lese, og 
gjøre dem mer bevisst på hvor 
viktig og gøy dette er, sier Jansen.
 Bergenserne kan nominere 
sine favorittbøker fra og med 16. 
desember. Vinnerboka annonse-
res nesten et år senere, 11.11.2011. 
Jansen håper de kan gjenta dette 
prosjektet, men det avhenger av 
om de finner gode samarbeids-
partnere som vil satse tid og pen-
ger. Nå er «Bergen leser» finansi-
ert med støtte fra ABM-utvikling, 
Fritt Ord og noen entusiastiske 
lokale sponsorer.

Populært

Linn Tønnessen i Stavanger synes 
det er svært givende å jobbe med 
«Hele Rogaland leser», der fokus 
er satt på god, gammeldags lesing 
av bøker. Ikke minst er publikum 
inspirerende. – Vi har aldri fått så 
mange gode tilbakemeldinger 
som til dette prosjektet. Tilbake-
meldingene er direkte og ujålete. 
Det er kjekt, smiler hun.
 På Sølvberget merker de at er-
faringene med «Hele Rogaland 
leser» gjør dem stadig mer struk-
turerte og profesjonelle i å arran-
gere og håndtere slike store pro-
sjekt. Det håper de kan videreføres 
også i framtida.

www.bergenleser.no
www.stavanger-kulturhus.no/
stavanger_bibliotek/hele_roga-
land_leser/hele_rogaland_leser

Ifølge Anne-

Kristin Riise 

Nilsen ved 

Eigersund 

folkebibliotek, 

blir publikum 

glade når de får 

med seg hjem en 

gratis bok.
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Grevlingdager» i Larvik

Alle tredjeklassinger i kommunen skulle i 
løpet av noen uker innom biblioteket i 

Larvik. Der ville de bli møtt av en grevlingen Sam 
Ling og bokfinken Bokhild som begge inviterte til 
dypdykk i boksamlingen og viktige faktaopplys-
ninger om bibliotekets tilbud, meldte Østlands-
Posten midt i januar.
 Ansatte ved biblioteket sier at det er viktig at 
ungene får et forhold til biblioteket sitt. Derfor 
har biblioteket utviklet grevlingfiguren for 
barneavdelingen. Samtidig får ungene egne 
lånekort med grevlingen på. Slike lånekort får 
ikke de voksne, ifølge avisen.

Stadig uenighet om kulturkvartal

I Bodø er det stadig like stor 
uenighet om byens påtenkte 

kulturkvartal, som blant annet skal 
romme et nytt bibliotek. Nå går 
Fremskrittspartiet til valg på å stoppe 
prosjektet, som partiets ordførerkandi-
dat Tom Cato Karlsen sier er den største 
trusselen mot kommunens økonomiske 
handlefrihet de nærmeste 20 årene.
 Karlsen sier til Avisa Nordland at 
han ikke er kulturfiendtlig, men at dette 
blir for dyrt. Skulle bodøværingene likevel ønske kulturkvartal, henviser han til Tønsberg, der private 
ble invitert til å bygge kulturhus etter kommunens spesifikasjoner. Dette mener han Bodø også kan 
gjøre, og så leie lokalene igjen uten at det blir brukt offentlige midler på selve bygget.

Kunstinteresserte tyver på Levanger bibliotek

Levanger bibliotek stilte i november ut 28 malerier av kunstneren Tove Hynne Aasenhuus. Men da 
utstillingen skulle åpne igjen på nyåret var to av bildene borte, melder Trønder-Avisa.

 Hynne Aasenhuus sier at det, med tanke på alt arbeidet som er lagt ned, at det er ergerlig at  
maleriene er blitt borte. Hun bæret ikke noe nag til biblioteket, og understreker at det i avtalen sto  
at maleriene ble stilt ut på egen risiko.
 - Håpet mitt er at noen har fått maleriene i julepresang uten at de visste de var stjålet. Da kan de gi 
dem tilbake til meg, sier hun til bladet.

Vil gjerne beholde biblioteket

På Hemnes i Nordland er biblioteksjef Hilde 
Aulie svært fornøyd over at biblioteket nå 

skal komme inn i nye lokaler, i et etablert miljø 
med kafé. 
 Budsjettåret 2010 ble likevel et vanskelig år. 
Filmer og lydbøker ble det i det hele tatt ikke råd 
til å kjøpe inn. Budsjettet har bare tillatt innkjøp 
av ”vanlige” bøker. Det ble slik at det egentlig 
stod mellom husleie og bøker, forklarer hun til 
LokalAvisa.no/Hemnesværingen.
 Åpningstiden er nå to dager i uken. Aulie 
forteller at reaksjonene på flyttingen har vært: 
Bare vi nå ikke mister biblioteket! Men det finnes 
ingen plan for nedlegging, forsikrer hun. - Alle er 
enig om at det skal være et bibliotek på Hemnes.
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Det startet med et dob-
beltsidig oppslag i Mor-

genbladet (29.okt-4.
nov 2010) av journalist Håkon 
Gundersen (”I fremtiden blir det 
hæla i taket”). Her raljerte han 
med navngitte bibliotekfolks ut-
sagn om fremtiden, kassering og 
en mindre vellykket teknoinstal-
lasjon på Deichman. Det er ikke 
første gang Håkon Gundersen 
pirker i bibliotekarprofesjonen 
etter egne erfaringer som obser-
vatør og bruker. Mange bibliote-
karer ble kraftig provosert.   
 I en petitartikkel (”Final Fan-
tasy”) i A-magasinet nr 48/2010 
tok forfatter og journalist Vetle 
Lid Larssen på en underfundig 
måte tak i bibliotekarers forhold 
til fremtidens bibliotek, dataspill, 
lesing og litteratur. Et knippe bi-
bliotekariske nyord får også en 

omgang med forfatterens ironi. 
Artikkelen har sikkert blitt lest 
av noen hundre tusen lesere. To 
innsendere, begge bibliotekarer, 
slapp til med kommentarer. In-
gen alminnelig bruker fant grunn 
til å mene noe. Reaksjonene på 
Biblioteknorge var imidlertid 
mange og sterke med til dels min-
dre pene karakteristikker av for-
fatteren. Bibliotekarer, som mer 
enn andre burde kjenne en pe-
titartikkels virkemidler, tålte rett 
og slett ikke å bli omtalt ironisk. 
Lid Larssen har sikkert fått reak-
sjonene med seg. Det er mye 
Wikileaks i det daglige liv også.  
 I Bok og Bibliotek nr 6/2010, 
var det forskerne sin tur. I artik-
kelen ”Litterær geriljakrig”, som 
trykkes samtidig som kronikk i 
Aftenposten, karakteriserte FoU-
direktør og kulturforsker Georg 

Arnestad både Norsk bibliotek-
forening og dennes formann i or-
delag et stykke unna gjengs for-
skerprosa, og skrev at 
bib lioteksjefer flest ikke er til 
stede i kampen om kultur- og 
budsjettmidlene. Arnestad viste 
til forskning som konkluderer 
med at folkebibliotekene sakte 
men sikkert taper terreng i kom-
munene, og foreslo at bibliotek-
sjefene tok med seg ordene, bø-
kene, PC-en og lesebrettene og så 
hvor langt dette holdt på den 
kommunale budsjettslagmarken. 
Selv om Arnestad sa at det man-
ge steder gjøres godt arbeid, ut-
løste utspillet fra Bok og Biblio-
teks faste spaltist en god del 
irritasjon, og han fikk tilsvar i 
Aftenposten fra NBFs formann. 
Men Arnestad hadde vel noen 
saklige poenger også?

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag
Hva skal biblioteket være, en fritidsklubb, et boklager, en spillebule…? Det gikk tre heftige debatter først 
og fremst i interne debattfora for biblioteksektoren i 2010. En fellesnevner for dem var at de fokuserte på 
bibliotekenes verdigrunnlag, hva framtidens bibliotek skal være og hva bibliotekarene skal gjøre.
 Vi har invitert noen av deltakerne i debattene til å utdype sine meninger og kommentarer. Resultatet 
ble denne temaseksjonen side 17-32. (Alle illustrasjonsfoto: Trond Isaksen)

Bibliotekene 
 og fremtiden
Høsten 2010 ble bibliotek endelig et tema i media. Men det skjedde ikke i 

form av solid anerkjennelse og støtte til vår virksomhet. 

Av Hans Martin 

Fagerli, daglig 

leder i ABM-

media
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 Reaksjonene på disse ytrin-
gene kan tyde på at ikke alle bru-
kerne står i sentrum for bibliote-
karers oppmerksomhet. Men 
hvor langt bør bibliotekarer gå i 
å fortelle brukerne hva slags bi-
bliotek de trenger?

Selvransakelse

Jeg mener at innspillene fra både 
Lid Larssen, Gundersen og Arne-
stad burde ha ført til litt selvran-
sakelse i profesjonsrekkene, hos 
utøvende bibliotekarer som hos 
bibliotekutdannere og –forskere. 
Det er jo disse som er de fremste 
premissleverandørene for profe-
sjonsutøvernes oppfatning av bi-
bliotekets samfunnsoppdrag. 

Gun dersen og Lid Larsen frykter 
tydeligvis at deres bibliotekbe-
hov blir nedgradert i en tid hvor 
”fremtidens bibliotek” er blitt et 
mantra – og dessverre med svært 
utydelig innhold. Voksne brukere 
i yrkesaktiv alder er ingen stor 
gruppe i folkebibliotekene. Bi-
bliotekarer som går til angrep, 
må forklare oss hvorfor denne 
gruppen ikke fortjener å bli be-
handlet med profesjonell seriøsi-
tet. Setter man ikke brukeren i 
sentrum lenger? 
 I Aftenposten 9.desember 
får det nye Deichman hovedopp-
slaget i avisens kulturbilag. Re-
portasjen synliggjør problemstil-
linger som Lid Larsen og 

Gundersen sirkler rundt, og illus-
trerer hvor vanskelig formidling 
av fremtidens bibliotek synes å 
være. Overskriften bruker det jeg 
vil kalle folkebibliotekets sjel 
som blikkfang: ”Et bibliotek for 
alle”. Deretter understrekes det 
at nå skal fremtidens bibliotek 
bygges i Oslo. Men med et lite 
forbehold: ”Faren er å kaste seg 
på en teknotrend – og så mister 
vi bibliotekets sjel”, sier pro-
sjektleder Knut Skansen. Vi får 
imidlertid ikke vite hvilke tren-
der en frykter og hvilke sjelelige 
kvaliteter vi kan miste.  Leseren 
må jo tro at innholdet i fremti-
dens bibliotek kun er en biblio-
tekfaglig utfordring som ikke al-

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag

Defini-

sjonsmakt. 

Hvor langt bør 

bibliotekarer gå i 

å fortelle 

brukerne hva 

slags bibliotek 

de trenger?
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minnelige brukere skal bekymre 
seg over. Vi blir dermed fratatt 
muligheten til å diskutere hva 
som ligger skjult i utsagnet til 
prosjektleder.
 Så leser vi videre at areal, be-
søk og arbeidsplasser skal fire-
dobles. Unntaket fra denne vek-
sten er antall bøker, som skal 
reduseres fra 800.000 til 670.000 
bind. Begrunnelsen hopper bukk 
over enhver motforestilling: ”et 
ømtålelig tema, men helt nødven-
dig for et bibliotek som vil være i 
front”. Igjen blir vi indirekte for-
sikret om at problemstillingen er 
noe vi andre ikke behøver å be-
kymre oss over. Hvorfor er dette 
ømtålelig, og hvorfor blir et bi-

bliotek i front ved å kaste bøker? 
Er de udaterte, utslitte, eller må 
de vike for andre og sterkere be-
hov? Det nye bygget blir hele fire 
ganger større enn det gamle! Er 
det restauranten, kaféen, loungen 
(!), torget, utstillingsarealene, ki-
noen, auditoriet, møterommene 
eller endog den gamle boksamlin-
gen til Carl Deichman som for-
trenger bøkene?
 Og er det dette tilbudet som 
manifesterer fremtiden? Eller er 
det etasjen hvor det sies at ung-
dommen (vi eldre forutsettes vel 
å ta heisen videre oppover) får 
tilgang til laboratorier med avan-
sert utstyr hvor de kan redigere 
bilder og lage bøker(!). For frem-
tidens brukere er produsenter, 
må vite. Godt man ikke erklærer 
dem som forfattere. Vi voksne, 
som muligens omfattes av det re-
portasjen betegner som brukere 
med særinteresser, skal likevel få 
myldre og synes med alt det rare 
vi driver med. Mon om vi vil det. 
Jeg skal i alle fall innom for å se i 
en eldre Oslo adressebok med 
det første. Jeg frykter den kan gå 
med i dragsuget. I motsetning til 
mitt gamle og gode bekjentskap 
Trondheim folkebibliotek, har 
ikke Deichman startet noen digi-
talisering av dette viktige kilde-
materialet ennå – kanskje en slikt 
tiltak inngår i fremtiden for Os-
los del? Men for all del – jeg ser 
fram til at Deichman åpner i 
Bjørvika.

Forstår ikke bibliotekene

Det er et tankekors at vi ikke 
makter å kommunisere hva frem-
tidens bibliotek innebærer. Jeg 
tror det er nettopp dette som er 
grunnen til at Lid Larsen og 
Gundersen reagerer som de gjør. 
De forstår ikke hva bibliotekene 
holder på med, og frykter at det 
biblioteket de bruker i dag blir 
borte.
 Vi er lite tjent med å latterlig-
gjøre innspillene. Vi trenger å 

gjøre fremtidens bibliotek salg-
bart og med et innhold brukerne 
kjenner seg igjen i. Selv er jeg et-
ter hvert blitt mindre sikker på at 
fremtidens bibliotek er så radi-
kalt som det antydes. I forbin-
delse med reaksjonene på 
 Gundersens omtale av Buskerud-
geriljaens kasseringer, fulgte jeg 
en lenke til bilder av denne be-
ryktede bibliotekargjengens her-
jinger i bokhyllene, og ble for-
bauset. Jeg så ikke annet enn 
velpleide og tiltalende bokhyller 
etter en normal gjennomgang av 
samlingene. Man burde umiddel-
bart slutte å formidle slik norma-
litet som revolusjonerende og 
avgjørende for å skape fremti-
dens bibliotek.
 Kom heller ikke og fortell 
oss at fremtiden blir digital. Det 
vet vi for lengst i så mang en 
sammenheng. Det holder med å 
skape nåtidens bibliotek for nå-
tidens brukere og deres behov. 
Et slikt bibliotek har løsninger 
med kanskje ti års horisont.  Og 
det er mer enn store nok utfor-
dringer å ta fatt på. En undersø-
kelse foretatt før jul 2010 av 
Synovate, viste at av de kultur-
opplevelser folk flest ønsker å 
gjøre mer av i 2011, kommer 
det å lese flere bøker øverst. 
45% av oss sier så. Hvorvidt 
dette dreier seg om e-bøker eller 
trykte tekster er knekkende like-
gyldig. Bibliotekene klarer sik-
kert å finne riktig balanse for 
akkurat deres bibliotek. Andre 
kulturelle nyttårsbehov kommer 
ikke i nærheten av dette. Dette 
er et fantastisk utgangspunkt for 
de som skal lede og utvikle våre 
bibliotek i årene som kommer. 
Behovet er et salgbart politisk 
og administrativt argument i 
kampen om budsjettmidlene, og 
det behøver ikke å komme i 
konflikt med at Deichman og 
andre bibliotek gir oss mulighe-
ter for både lunsj og andre til-
bud vi ikke har sett før. 

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag
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For hva er hensikten med 
folkebibliotekene hvis de 
skal bli lik alle andre møte-

plasser der tilbudet retter seg mot 
det passive menneske bundet til 
en skjerm? Der det ikke er fordy-
pelsen, men øyeblikket som teller. 
Vetle Lid Larssen er inne på det 
når han avslutter sin artikkel i Af-
tenpostens A-magasin 3.12.2010 
med …”Dataspill er skikkelig 
moro. jada! Men bare litteratur er 
erkjennelse”.
 Det er med utgangspunkt i 
denne basisfunksjonen til folkebi-
blioteket vi må prioritere hvor mye 
plass de enkelte media skal ta. Det 
er her debatten om papirbøker 
kolliderer med plassen til alt det 
nye en ønsker inn i bibliotekene. 
Intervjuet med Tord Høivik i Mor-
genbladet den 29.10.2010 om det 
Nye Deichman er et godt eksem-
pel på det.  Her smeller han til med 
en kassering av p-bøker på 
50 %.  Utrolig umusikalske utta-
lelser ovenfor så vel de bevilgende 

myndigheter i kommunene som 
for alle bokelskere i dette landet.
 At Morgenbladet, på forsiden 
av avisen da stiller spørsmålet 
”Hater bibliotekarer bøker?” 
burde derfor ikke overraske noen. 
Hva skal en med fiender, når en 
har slike venner spør jeg.
 Vi må ikke glemme at vi er et 
ledd i en større næringskjede som 
formidler det frie ord der forfat-
tere utvikler og skriver bøker, for-
lagene gir ut tekstene og bibliote-
kene synliggjør og formidler det 
skrevne ord.
 Å være endringsvillig, være for 
nye medier, ideer og tanker betyr 
ikke at en skal bygge ned tjenester 
som fungerer godt.  Folkebibliote-
kene hører hjemme både i den lit-
terære og den digitale verden.

Folkebiblioteketes egenart

Forfatteren Vigdis Hjort sier i Bi-
bliotekforum nr.10/2010: ”Bibli-
oteket må tro på sin egenart” og 
”Folk trenger en litteraturformid-

ling på grunnivå. Det burde være 
bibliotekets gave til folket.”
 Vi er da fremme med det jeg 
mener er en av folkebibliotekenes 
viktigste oppgave: formidling av 
lystlesing til barn. Barn som vok-
ser opp med bøker, får et positivt 
forhold til bøker, til det å lese. 
Gjennom forskning har en nå en-
delig innsett at lesing for de minste 
helt fra ettårs alderen er viktig. 
Her er det nære samarbeidet med 
barnehagene og folkebibliotekene 
viktig å påpeke. Et godt variert 
innkjøp av spennende barnebøker 
i bibliotekene er et av flere viktig 
bidrag i kampen mot den funksjo-
nelle analfabetismen. Får vi kom-
munepolitikere til å forstå betyd-
ningen av det lesestimu lerings - 
arbeid som foregår på folkebiblio -
tekene, så tror jeg det blir vanskelig 
å kutte i mediabevilgningene.

Bibliotekets rolle 

– og  markedet

I ”førhistorisk tid” spurte man: 

Fristelsen til å forsvinne inn 
 gjennom nuets magiske port
– folkebibliotekenes basisfunksjon

Den idémessige basis for folkebibliotekene finnes i opplysnings- og kunn-

skapstanken. Et ubetinget dannelsesideal.  Verken internett eller nye 

media som e-bøker eller spill, har i realiteten forandret på det.

Av Gunhild Gjev-

jon, cand. mag, 

bibliotekar og 

førskolelærer

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag
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spør forfatteren.
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Hva mener Gud? Nå spør man: 
Hva mener markedet?  Bibliote-
kets rolle som en uavhengig ak-
tør i forhold til markedsguden 
når det gjelder innkjøp og for-
midling av media, bør synliggjø-
res overfor både kommune- og 
stortingspolitikere. Som eksem-
pel på dette kan nevnes at ved 
voksenavdelingen ved Ås biblio-
tek satser vi på formidling av den 
oversatte litteraturen som ikke 
blir så mye omtalt, men som er 
knallgod. Det være seg så vel 
skjønn- som faglitteratur.
 Når det gjelder mediavalget 
for øvrig, bør brukerne få opple-
ve at biblioteket har et kresent, 
men attraktivt samling innenfor 
det enkelte mediatypene.  Her 
gjør jeg Ola David Østlis ord på 
Biblioteknorge, til mine: ”Vi skal 
ha samlinger som er både tilgjen-
gelig og høyverdige. Kunsten å 
kombinere de to er en kjerne-
kompetanse hos bibliotekarer.”
 Besøkstallene på folkebiblio-
teket er viktige. Folk som går på 
biblioteket går også og handler. 
Jo større besøkstall, dess viktigere 
blir bibliotekets eksistens for det 
private næringsliv da et kommu-
nalt sentrum er avhengig av at 
folk finner det levende og inter-
essant å besøke.  Kutt i bibliote-
kenes mediabudsjett går i mange 
kommuner ut over den lokale 
bokhandelen som ofte har bibli-
oteket som sin største kunde.  Alt 
henger sammen.

En unik møteplass

Bibliotekene tilbyr en offentlig 
møteplass der det ikke er noe kjø-
pepress, der alle innbyggerne i 
kommunen er medeiere. Stedet 
der bibliotekansatte er ansatt for 
å hjelpe sine brukere inn i en in-
formasjonsverden som for mange 
er vanskelig å orientere seg i. Et 
rom der den offentlige frie disku-
sjonen har sin naturlige plass.
 Forfatter Ingrid Atlestam me-
ner at folkebibliotekets målsetting 

og hovedprioritering bør være å 
overbygge informasjons- og 
kunnskapskløften. Med det me-
ner hun prioritering av minorite-
ter, underprivilegerte og grupper 
som sees på som svake og utenfor 
majoritetssamfunnet. Hensikten 
og målet med denne prioriterin-
gen er at disse gruppene skal kun-
ne gis mulighet til kunnskapsinn-
henting og evne til å klare seg i 
samfunnet. En særdeles tiltalende 
prioritering, men igjen: vi skal ikke 
ha et enten eller, men et både og. 
For både rik og fattig, både høy 
lav skal kunne finne folkebiblio-
tekene tiltalende og være verdt å 
forsvare. Selv om jeg nok mener 
at de grupper hun her nevner bør 
ha høy prioritet.

Bibliotekbrukernes dom

At brukerne er fornøyd med de tje-
nestene og servicen folkebibliote-
kene leverer, viser den nyeste inn-
byggerundersøkelsen. Eller sagt 
med Bror von Kroghs ord:” Kom-
munale bibliotek er det overlegent 
mest besøkte og benyttede kultur-
tilbudet i kommunene. Bibliotek i 
norsk kommuner har besøkstall 
som grisebanker all annen kom-
munerettet kommunal aktivitet.”

Alarm, alarm

Jeg mener det nå er et påtrengende 
behov for en aktiv lobby-/aksjons-
virksomhet fra Norsk bibliotekfo-
renings (NBF) side både ovenfor 
lokal- og stortingspoli tikere.  En 
aksjonsvirksomhet der represen-
tanter for de mellomstore og små 
bibliotekene er aktive deltakere.
 Og bare så det også er sagt: 
NBF har vært og er aktiv på det 
formelle plan, har nedlaget mye 
godt arbeid i et utall uttalelser, 
forslag, utredninger og gått i mø-
ter med stortingspolitikere og an-
dre beslutningsdeltakere, men 
foreningen har til tross for det 
ikke lykkes i å hindre den ned-
slaktingen og økonomiske årela-
tingen de kommunale biblioteke-

ne har vært offer for siden 
1990-tallet. Enten vi snakker om 
bevilgninger til media og perso-
nalressurser eller reduksjon av 
antall filialer. I 1990 var det 1247 
faste avdelinger. I 2009 var antal-
let redusert til 784 avdelinger (i 
all hovedsak filialer).
 Erling Bergan (redaktør i Bi-
bliotekaren) reiser på Bibliotek-
norge spørsmålet om bibliotek-
miljøet og bibliote korganisa - 
sjonene har organisert det 
bibliotekpolitiske arbeidet sitt i 
samsvar med de utfordringene de 
kommunale bibliotekene nå står 
ovenfor? Jeg vil reise spørsmålet 
om en mer flat, mindre sentral-
styrt organisasjonsform vil være 
mer tjenlig for NBF enn den nå-
værende hierarkiske organiserin-
gen?  Det vil være en form som 
gjør det lettere å engasjere seg, 
heve stemmen, mer attraktivt å 
bli medlem.  Og hva med noen 
ikke sentralstyrte, frie midler til 
geriljaaksjoner? Aksjoner med 
humor og brodd? Kronikkredak-
tøren i Aftenposten etterlyser ån-
delige bulldosere i bygd og by. 
Georg Arnestad ber oss drive lit-
terær geriljakrig på den kommu-
nale slagmarka.

Fagfeltet trenger kritikere

Når en er innenfor et fagfelt, har 
jobbet der lenge og er vant til å få 
ros, kan en lett bli blind for feil og 
mangler innenfor feltet. Da smer-
ter kritikken og en kan lett gå i 
forsvar, men nettopp ved å enga-
sjere seg, si i fra, viser våre kriti-
kere oss respekt, viser de at de er 
våre venner.  De bør lyttes til!
 På Morgenbladets spørsmål 
om vi bibliotekarer hater bøker er 
mitt svar at hvis det finnes noen 
iblant oss, så bør de merke seg for-
fatter Carsten Jensen ord: ”Det 
konsekvente mennesket er det 
mennesket som lever i mange di-
mensjoner på en gang, som ikke 
har falt for fristelsen til å forsvinne 
inn gjennom nuets magiske port”.

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag

Bok og Bibliotek           1 / 2011           21



Biblioteket som 

redaktør og kurator, 

Noen skribenter utenfor 
biblioteksektoren har 
fattet interesse for end-

ringene i bibliotekvesenet. Glim-
rende! Det gjelder folkebibliote-
kene generelt, men naturlig nok 
er det også Deichmans strategier 
for fremtiden, planarbeidet med 
nytt bibliotek og løpende ekspe-
rimentering og utprøving, ek-
sempler som trekkes frem i en 
slik sammenheng.
 Dette har igjen resultert i en 
del debattinnlegg på den biblio-
tekinterne Biblioteknorgelista, 
som setter spørsmål nettopp ved 
hva vi nå måtte mene på Deich-
man. Derfor her noen kommen-

tarer til noe av det som er kom-
met frem i debatten

Kjernetilbudet

Først av alt. En omfattende do-
kumentasjon av planer og strate-
gier for Deichmanske bibliotek 
kan alle sette seg inn i ved å gå 
inn på bloggen Nye Deichman. 
Særlig strategidokumentet gir en 
god pekepinn på vår holdning til 
fremtidsbiblioteket. Her står hva 
vi mener vi må ta strategiske grep 
om for å utvikle og endre, for i 
det hele tatt å være ”i tiden” og 
ikke bortenfor – om noen år.
 Strategidokumenter er skjeve i 
den forstand at de ikke omhand-

ler alt som er – og som fortsatt 
skal være. Det er endringsområ-
dene som får mest omtanke.
 Den oppmerksomme leser av 
vår strategi vil likevel se at vårt 
mest sentrale arbeidsområde med 
tilhørende strategier heter kjerne-
tilbudet – det vil si innholdet og 
personalets kompetanse. Innhol-
det har vi gitt den litt høytidelige 
arbeidstittelen kildeuniverset. Det-
te for å markere at det er innholdet 
som berettiger bibliotekenes eksis-
tens, ikke innpakningen. Plattfor-
mer, formater, digitalt, trykt, mul-
timedialt – alt dette er underordnet 
følgende: bibliotekets innhold er 
kilder som noen med noe på hjer-
tet og/eller i hodet har skapt og 
publisert; kilder som kan være vik-
tige, nyttige eller interessante for 
andre. Vi vil vekk fra standard be-
tegnelsen ”bøker og andre media”, 
fordi den ordsammenstil lingen 
fastholder en forestilling om at bi-
blioteket først og fremst dreier seg 
om bøker med noe diffust annet 
som haleheng.

Av biblioteksjef 

Liv Sæteren, 

Deichmanske 

bibliotek.

Foto: Odd Letnes

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag

Vil vi helle barna (bøkene) ut med badevannet og 

hengi oss til utelukkende futuristiske radiobiler, 

fart og moro, bortbårne reoler - samt forkaste 

de tradisjonelle bibliotekariske kjerneverdier 

som å hegne om dypere erkjennelse, åndsliv, 

kreativitet og kvalitet og det som er bortenfor 

tiden?

Bort me’n. 

Trafikkmaskinen 

i Oslo har blitt 

mye roligere 

etter at 

senketunellen 

ble åpnet i 

2010. Snart skal 

monsteret fra 

1970-tallet 

vike for Nye 

Deichman.
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Fysisk og digitalt

Likevel planlegger vi ut fra at bø-
kene lenge vil være sterkt tilstede 
og være svært egnede innholds-
bærere i bibliotekene. Om nå den 
fysiske boken om mange år re-
gelrett dør hen som publiserings-
format, vil det være stort behov 
for å ha de fysiske manifestasjo-
nene av forskjellig type innhold 
som heter bok. Faktisk også som 
en opplevelse i seg selv.
 Hadde de fysiske medier ikke 
skullet være med i fremtidens bi-
bliotek, ville det være liten grunn 
til å bygge et 20 000 m2 stort bi-
bliotek i Bjørvika. Men om vi er 
trygge på at bøker vil finnes len-
ge, er vi forvisset om at enda 
større mengder viktige innholds-
ressurser kommer digitalt og 
bare digitalt.
 Sterkt i vår strategi står her 
bibliotekets rolle i å visualisere 
dette kildeuniverset, og skape 
sammenhengene – både mellom 
temaer og innhold, gammelt og 
nytt, og formatene bok/digitalt. I 

det konseptet vil barnebøker av 
”Blekkulf”- typen, tradisjonelle 
fagbøker, romaner om miljøka-
tastrofer, det aller nyeste i klima-
forskning fra elektronisk journa-
ler, løpende TV-reportasjer fra 
aktuelle klimakatastrofer sam-
men med for eksempel klima-
spill, klimamodeller og aktuelle 
kommentarer av eksperter ”live” 
være et helhetlig tilbud i det fy-
siske biblioteket.

Biblioteket som 

redaktør og kurator

Strengt tatt er dette et tradisjo-
nelt bibliotekkonsept. Det er ikke 
å vende boka ryggen, men å opp-
datere biblioteket til en ny medi-
evirkelighet og til nye muligheter 
med hensyn til å formidle inn-
hold, og nye muligheter for men-
nesker til å gjøre seg nytte av inn-
hold. Deichmans samfunns- 
oppdrag er fortsatt å fremme 
opplysning, utdanning og kultur/
innsikt. Men med nye virkemid-
ler og verktøy.

 Vi ser biblioteket som institu-
sjonen som iscenesetter av møtet 
mellom innhold og bruker, og 
det bør fortrinnsvis skje noe i 
dette møtet mellom menneske og 
innhold som bidrar til ordforråd, 
språk, begrepsapparat, viten, 
innsikt, begeistring, refleksjon, 
nysgjerrighet, mestringsevne, 
kreativitet…..bare fortsett. Det 
vil si vi planlegger ikke primært 
en underholdnings- eller fritids-
opplevelsesinstitusjon, men en 
særdeles nyttig samfunnsinstitu-
sjon.
 Bibliotekbygget som sådan 
ser vi som et avgjørende viktig 
verktøy i å synliggjøre innholdet, 
og skape rom og muligheter til å 
aktivisere innholdet. Samtidig 
må det utvikles og tas i bruk 
mange metoder. Vi snakker om 
biblioteket som redaktør og ku-
rator, scenograf og aktivitør.

Er vi reolfiendtlige?

Nei, men det er ikke reoloppstil-
lingen og den numeriske klassifi-

 scenograf og aktivitør

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag
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Forfatter Vetle Lid Larssen 
skapte både munterhet og 
irritasjon i bibliotekmiljøet 

med sin petit ”Final Fantasy” i 
A-magasinet 3. desember 2010, 
her gir han et tilsvar til Spesialbi-
bliotekar Karianne Aams innlegg 
«Spiller vi vekk kulturen også 
nå?» i Aftenposten 24. november 
2010.
 Aam viser til undersøkelser 
som viser at menn leser mindre 

enn kvinner, men ser man nær-
mere på tallene viser det seg at 
menn leser, men de leser mindre 
skjønnlitteratur og mer fag/fakta/
interessestoff. Når det gjelder da-
taspill er menn i flertall. Stor-
tingsmeldingen om dataspill som 
kom i 2010 slår fast at dataspill 
er et eget kulturelt uttrykk.
 Dette er også en form for le-
sing, dog på en annen måte enn 
bibliotekarer og andre tradisjonelt 

har tolket lesing. Det å si at data-
spill har en leseverdig rolle har ty-
deligvis Lid Larssen reagert på. 
Han ser ikke at litterære tekster 
kan sidestilles med dataspill når 
det gjelder å gi dybde og erkjen-
nelse. Lid Larssen kaster i sin petit 
derfor spillene ut av biblio teket.

Det er ingen tvil om at Lid 

Larssen mener bibliotekaren er 
viktig, men i hans øyne skal bi-

kasjon som skal strukturere byg-
get. Grovt forenklet sier vi: Rensk 
lokalene og plantegningene for 
bøker og datamaskiner, betje-
ningspunkter, stoler og bord. 
Planlegg så hvilke brukersitua-
sjoner og aktiviteter som frem-
tidsbiblioteket skal understøtte. 
Så kan innhold, verktøy og mø-
bler for øvrig plasseres inn igjen 
slik at disse faktisk understøtter 
det vi ønsker å tilrettelegge for.
 Presseoppslag er ikke faglige 
artikler med det bibliotekfaglige 
miljø som primære målgruppe, 
men spissformuleringer og ut-
trekk fra faget som journalist/
kommentator har funnet som 
mulig interessant eller morsomt 
for et allment publikum å lese. 
Da blir jo innholdet nokså selek-
tivt og beheftet med mange man-
gler. Men nettopp derfor kanskje 
morsomt å lese for andre.
 I den sammenheng gjør det 
meg lite å bli tillagt reolfiendt-
lighet av Morgenbladet og der-
med også utelukkende å være 
teknologifantast. Men – hold 
dere fast folkens, og det vet de 
på Deichman – jeg niholder på 
så mye som mulig av de store og 
gamle samlingene, ikke minst 
raritetene, kuriosa, de sære god-
bitene som ikke finnes andre 
steder. Deichmans fortrinn er 
faktisk å ha slike gamle brede 
samlinger, der det ikke er kjørt 

en hårdhendt kassering etter 
kriterier om at bøker som ikke 
er lånt ut på 3 – 5 år skal vekk. 
Deichmans rolle er å være noe 
annet enn markedet, og befinne 
seg langt fra en definisjon av at 
bibliotek er ferskvare og høye 
utlånstall og etterspurtheter. For 
nettopp å formidle og skape in-
teresse for det som ikke er salgs-
toppene er en helt sentral for-
pliktelse for bibliotek. Mener 
jeg. Så jeg er vel der hjertens 
enig med Vetle Lid Larssen. Men 
ikke enig når det gjelder meto-
der og virkemidler.

Geriljakrig eller ”linja”?

Det er interessant å lese ropet 
(Georg Arnestad) om at biblio-
teksjefene må ut i geriljakrig. Jeg 
har følgende refleksjon rundt 
det: Biblioteksjefer kan ikke unn-
slå seg for å spille en viktig rolle i 
utviklingen. Fortrinnsvis være 
pådrivere og i hvert fall støttende 
for utvikling av bibliotekkonsep-
tet i egen organisasjon, stå for 
policyutvikling og formuleringer 
av ny strategi. Finnes det ingen 
utviklet og formulert policy, er 
det heller ikke så mye å kjempe 
for. Men det er verdt å merke seg 
at de aller fleste biblioteksjefer i 
dette landet er underlagt politisk 
administrativ styring, til dels 
mange lag av den slags. Allerede 
på 70-tallet ble svært mange bi-

blioteksjefer underlagt en kultur-
sjef. Kulturkonferanser er ikke 
en selvsagt arena for bibliotekets 
ledere. Debattant i massemedia 
er heller ingen liketil rolle å ero-
bre fra en slik posisjon. Den ka-
nalen en biblioteksjef skal bruke 
for å få frem sitt faglige budskap, 
heter faktisk ”linja” i organisa-
sjonen. Når man ikke frem der, 
er det et problem. Men da å velge 
geriljakanalen i stedet kan rela-
tivt fort stenge den kanalen som 
heter ”linja”. Det kalles å skyte 
seg selv i foten.
 Er det ikke slik at når vi ser til 
andre politisk administrative 
saksfelt, så er det lederne av Ut-
danningsforbundet og Polititje-
nestemannsforbundet som kjører 
krigene i massemedia når skole 
og politi skal lobbes i forhold til 
politikere og opinion? Ikke sko-
lesjefer og utdanningsdirektører, 
lensmenn og politidirektører.
 Heldigvis har Norsk biblio-
tekforenings nåværende leder 
tatt nettopp den rollen som en 
interesseorganisasjon etter min 
mening kan og skal ta: være lob-
byisten, geriljakrigeren i media 
som benytter spalteplass til om 
og om igjen å skrive om hvor 
klokt det er å investere i biblio-
tek, for leseevne, for kompetan-
sebygging og så videre. Velsignet 
fri fra bibliotekintern selvpis-
king. Takk for det.

Av Kari Bjørklid. 

bibliotekar og 

prosjektkonsu-

lent, Deichman

Not the final countdown!
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bliotekarene ikke befatte seg med 
moro, og i hvert fall ikke data-
spill. Bibliotekarene skal være 
stille og i bakgrunnen. Denne 
forestillingen er en gammel ste-
reotypi som det dessverre er van-
skelig å bli kvitt, enda tiden for 
lengst har gått fra den. Bibliote-
karer i dag er der det skjer, i ak-
tivt samspill med den tiden de 
lever i, ikke bare som ivaretakere 
av det gamle, men vel så mye i 
front for det nye.
 Georg Arnestad, FoU-direk-
tør for Høgskolen i Sogn og Fjor-
dane, beskriver i Aftenposten 4. 
desember (og Bok og Bibliotek 
nr 6/2010) hvordan situasjonen 
er for bibliotekene i kommune-
Norge, i artikkelen ”Litterær ge-
rilja”. Statistikk viser nemlig at 
bibliotekene taper i kampen om 
ressursene. Arnestads innstendige 
oppfordring er at ” … bibliotek-
sjefane bør ta med seg orda og 
bøkene, pc-ane, iPaden, lesebret-
ta, filmane, lydbøkene og skrive 
seg inn på alle konferansane. Ta 
ordet i debatten, utfordre, inspi-
rere, krevje, krangle. Vise seg 
fram for dagens makt. Drive lit-
terær ”geriljakrig”, ikkje mis-
jonsferd. Kjempe, ikkje velsigne. 
Vere udanna, for ein gongs skuld. 
Bruke enkle og tydelege ord.”
 Dette er bibliotekarenes vir-
kelighet i dag. Bibliotekarene 
som intelligente, klartskuende, 
beleste på en diskret måte, venn-
lige og underbetalt, og som ikke 
skal følge med i tiden, er en alt 
for defensiv og passiv rolle i et 
slikt landskap. Tanken om at bi-
bliotekarene kun skal følge med 
på det som er bortenfor tiden; 
den lille oasen som er igjen hvor 
det ikke handler om cash, fart og 
siste oppdatering er vakker, men 
langt fra virkeligheten. Bibliote-
karene har én oppgave: holde 
kjeft og se interessante ut, skri-
ver Lid Larssen, mens bibliote-
karene er ute i livet… De sitter 
ikke på en pidestall, det har de 

ikke tid til. De blir til og med 
oppfordret til å kjempe for å syn-
liggjøre bibliotekenes potensiale 
på en ”støyende” måte, til beste 
for samfunnet. De er aktive ak-
tører i en mer og mer kompleks 
verden hvor det å legitimere be-
hov for ressurser er viktig. 

Bibliotekarene bidrar aktivt 
når det gjelder formidling av kul-
tur og kunnskap i en stadig mer 
kompleks samtid hvor sosiale 
ulikheter øker ut fra tilgang til 
nye digitale medier. Dette betyr 
at bibliotekarer må orientere seg 
i de nye mediene. Den rike og 
mangfoldige litteraturen kastes 
ikke ut av den grunn. Den består, 
og bibliotekarene vil formidle 
den, side om side med fortellin-
ger i nye medier. Film brakte det 
litterære over i en ny genre å 
oppleve tekst på. Tegneserier 
som egen litterær genre er et an-
net eksempel og disse genrene 
finner man på biblioteket. Spill 
må kunne sees som fortellinger 
hvor bilder/animasjoner utdyper 
historien som fortelles. Spill kan 
derfor ikke utelukkes fra biblio-
tek på et generelt grunnlag. Spill 
har ulik kvalitet, men kan ha 
verdi som kulturuttrykk og gi er-
kjennelse. Det finnes de som ikke 
leser skjønnlitterære tekster. Spill 
i bibliotek kan fungere som inn-
fallsport for disse til å oppdage 
hva biblioteket rommer. Spill må 
sees i den samtid de oppstår i og 
bibliotekarene kan bidra til å fo-
kusere på kvalitet og å utvide ho-
risonter.

I framtiden blir behovet for 

bibliotekarer som informa-
sjonspiloter og veiledere i strøm-
men av informasjon og kulturut-
trykk enda viktigere. Bibliotek 
skal tilby kultur og folkeopplys-
ning som en del av demokratiets 
grunnmur, og må i dette også 
kunne noe om nye medier. I stør-
re grad skal den enkelte også 

kunne bidra med sine uttrykk i 
biblioteket. Det blir et økende 
samspill hvor man deler og for-
midler.
 Bibliotekarenes rolle blir å 
være brobyggere mellom det 
kjente og det ukjente og nye. I 
dette ligger det at bibliotekarene 
må følge med på oppdateringer. 
Biblioteket er den unike kultu-
relle og vitenbaserte møteplas-
sen, gratis og for alle! Bibliote-
kene har et spesielt ansvar for de 
som av ulike grunner ikke er i ar-
beid, barn og unge og andre med 

redusert ressurstilgang. Bibliote-
karene er formidlere og tilrette-
leggere, ikke bare for litterære 
tekster som man finner dem mel-
lom 2 permer, men også for det 
som ligger i ulike digitale medi-
er.
 Biblioteket skal være ”støy” 
og høy aktivitet, men også et sted 
for ro, studier og ettertanke. Bil-
det av den stille og tilbaketrukne 
bibliotekaren endres, kanskje 
deltar en bibliotekar i ”Skal vi 
danse”. Det betyr ikke at biblio-
tekarene tar sin oppgave mindre 
seriøst, men de blir mer synlige, 
og kanskje også mer provoseren-
de og støyende, men samfunns-
oppdraget som formidler og å ta 
vare på kulturarven består. Det 
handler om cash, men i overført 
betydning: Kultur- og kunnskaps-
formidling er verdiskapning for 
samfunnet.

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag

Støy og ro. 

Biblioteket skal 

være ”støy” og 
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ro, studier og 
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Vetle Lid Larssen avrundet 
året med et lite utfall mot 
bibliotekarer som hyller 

dataspill: ”Vi har ikke bibliote-
karer for at de skal følge med i 
tiden. Bibliotekarer skal følge 
med på det som er bortenfor ti-
den; den lille oasen som er igjen 
hvor det ikke handler om cash, 
fart og siste oppdatering. […] 
Dataspill er skikkelig moro. 
Jada! Men bare litteratur er er-
kjennelse.”
 Kommentarene på ”Biblio-
tekNorge” tyder på at han traff 
et ømt punkt:
 ”Jeg tror kanskje Larssen har 
snust litt for mye på det limet 

som er i papiret han trykker bø-
kene sine på […]. Tiden er ikke 
noe vi velger å følge med i eller 
ikke.”
 ”Larssen vil ha gammeldagse 
bibliotek. Han vil ikke ha data-
spill i biblioteket. […] …og jeg 
synes holdningen han utviser er 
bakstreversk, ignorant og nega-
tiv i forhold til hva våre oppga-
ver som bibliotekarer er. ”
 ”Men har ikkje han vore ein 
gammal mann i fleire år sett på 
bakgrunn av det han skriv både i 
bøker og i aviser?”
 ”Vetle Lid Larssen høyrer 
heime på Baroniet i Rosendal.”

Men dataspill kan ikke bare 
være noen innholdsløse greier en 
installerer på noen publikums 
pc’er for å gi inntrykk av å være 
moderne. Også dataspill må un-
derlegges kritisk analyse, på linje 
med annen informasjon som for-
midles via biblioteket. Det sam-
me gjelder Koranen.
 Også fagbibliotekene er opp-
tatt av å følge med i tiden, og å gi 
inntrykk av å være moderne. Her 
følger bibliotekene med i tiden 
ved å være blendet av e-bøker 
formidlet gjennom lesebrett, pad-
der og andre dingser, og vi snak-
ker mye om dette, som om vi til-
hørte et markedsføringsapparat. 

Av Aud Gjersdal, 

bibliotekar

Om å følge med i tiden
– en kommentar

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag
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Men det er mange andre ting vi 
kunne diskutert mer. Spill for ek-
sempel. Ved University of Michi-
gan har forskere laget et nytt spill 
–”BiblioBouts” – hvorigjennom 
studentene kan øke sin informa-
sjonskompetanse. Her gir spill 
erkjennelse. Det er flere ting vi 
også kunne diskutert mer, nemlig 
demokrati, forskningsdata, og 
bibliometri.

Den digitale verden kan også 
gi demokratiproblemer. Det må 
være lov å si det. Påstander som at 
Apple sensurer innhold, diskute-
res for lite i bibliotekmiljøene. I 
2001 ble det oppdaget at Elsevier 

hadde fjernet en elektronisk artik-
kel som følge av reaksjoner på 
innholdet: I artikkelen ble jøder 
på Gazastripen kalt ”kolonister” 
og noen palestinere ble beskrevet 
å leve i ”konsentrasjonsleirer”. De 
sendte også brev til blant annet bi-
bliotekene, og ba dem fjerne de 
aktuelle sidene i papirversjonen. 
Bøker med ”lite familievennlig 
innhold” forsvant fra bestselger-
listene til Amazon. Samme bok-
handel fjernet også i 2009 George 
Orwell sin bok 1984 fra Kindle 
lesebrettene, slik at boken plutse-
lig bare ble borte for de som hadde 
kjøpt den. Slike ting kunne lett 
skje i den fiktive verden i ”1984”, 
men ikke av kommersielle, mer av 
politiske grunner. Winston Smith, 
som er hovedpersonen i denne ro-
manen, arbeider i en slags offent-
lig informasjonsavdeling, hvor 
han sletter eller retusjerer på in-
formasjon Partiet ikke liker.
 Så tilbake til bibliotekene. 
Felles for alle offentlige bibliotek 
var at de hadde en rolle i opprett-
holdelse av demokratiet. Men 
politikk og marked er to forskjel-
lige ting, og 2011 burde kanskje 
bli et år med eksplisitte konflik-
ter her. For eksempel åpne disku-
sjoner om delprivatisering av bi-
bliotekene, fremfor skritt for 
skritt, bit for bit.

Et annet tema vi kunne snak-
ket mer om, er forskningsdata. I 
mange typer forskning er model-

lene komplekse, og problemene 
er så omfattende at de krever 
flerfaglighet. Dette gjør at en må 
bruke gigantiske datamaskiner, 
som genererer enorme mengder 
data. Forskere vil ha behov for 
systemer for lagring og gjenfin-
ning av også denne type informa-
sjon. I e-boken ”No brief candle” 
peker man på at forskningsbibli-
otekene kan …”lead the develop-
ment of standardized, ontologi-
cally rich automated metadata 
for such data sets”.
 I 2007 utga Association of 
Research Libraries en rapport 
om hvordan eVitenskap krever 
nye bibliotekstrategier for å støt-
te forskning. Men allerede i 1997 
skrev f.eks Joe Liscouski en ar-
tikkel om behovet for en ”data-
bibliotekar”. Vi har nå mulighe-
ter for å bygge opp databibliotek, 
og konstruere nye roller, men da 
må vi snakke mer om dette. 
 Høsten 2010 ble ”15th Nor-
dic Workshop on Bibliometrics 
and Research Policy” avholdt i 
Bergen. Her presenterte Maria 
Forsman fra Helsinki Universi-
tetsbibliotek ideer om hvordan 
bibliometri kan brukes til å for-
bedre fagbibliotekenes tjenester. 
Dette kan for eksempel være å 
bidra med bibliometriske analy-
ser for forskningsevaluering, til 
bl.a forskningsadministratorer. 
Deltakerlisten viser imidlertid at 
bibliotekmiljøet i Norge ikke føl-
ger med i tiden. 

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag
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”Tre kopper te” er tittelen på 
boka om fjellklatreren Greg Mor-
tenson som i 1993 forvillet seg 
inn i en fjellandsby i Nord-Pakis-
tan etter et mislykket forsøk på å 
bestige verdens nest høyeste fjell, 
K2. Da han så hvordan elevene 
måtte sitte ute i tre tusen meters 
høyde uten å ha råd til en eneste 
blyant, bestemte han seg for å 
komme tilbake og bygge skoler. 
Han har fått i gang 131 skoler for 
jenter i Pakistan og Afghanistan 
siden den gang, og han er foreslått 
til Nobels fredspris for innsatsen 
sin. Verdigrunnlaget som Mor-
tenson arbeider etter, faktisk i 
samarbeid med Taliban, er uni-
verselle menneskerettigheter, de-
mokrati og vitenskapelige nor-
mer.
 Disse afghanske jentene opp-
lever alt fra middelalder til data-
alder i løpet av veldig kort tid, og 
er noe de deler med mange folke-
grupper i verden i dag. Deres 
hverdag er en viktig del av ram-
meverket for planlegging av fram-
tidens biblioteker, men vi bør også 
se på hva vi selv har lært siden 
middelalderen for å avgjøre hva 
bibliotekvesenet bør ta med seg 
på veien videre inn i en global og 
digital framtid.

Proprietær vs. Ornimentær 

vitenskap 1550. Åpen debatt 
var de gamle grekeres hovedverk-

tøy for vitenskapelige framskritt, 
men den skulle holdes hemmelig 
innenfor disiplenes rekker. Denne 
tradisjonen med hemmelighold 
ble spesielt forsterket gjennom 
middelalderen da ”naturens hem-
meligheter” bare var for de få ut-
valgte av Gud selv. Ordet fram-
skritt var ikke engang oppfunnet. 
Gutenbergs boktrykkeri, alfabeti-
sering av stadig større grupper i 
siste delen av middelalderen, re-
formasjonen, og den opplagt inn-
effektive tradisjonen med hemme-
lighold er alle viktige faktorer for 
en åpen vitenskapelig aktivitet.
 Men kanskje viktigst av alt 
var aristokratiets behov for å re-
kruttere naturvitere til hoffene 
sine. Dette gjorde de av hovedsa-
kelig to årsaker, til nytte og for 
status. Galileo Galilei forstod sin 
rolle som ”pynt” for hertugen av 
Toscana veldig godt, da han laget 
teleskoper som hertugen kunne ta 
med og vise fram til andre konger 
i Europa og finne himmelobjekter 
oppkalt etter hertugen selv. De 
som finansierte, det vil si aristo-
kratiet og geistlige, fikk derfor 
insentiver for å bygge mest mulig 
opp ryktet til sine naturfilosofer, 
mens naturfilosofene fikk insentiv 
for å bygge opp sitt eget rykte for 
å få jobb. Publiseringen skjedde 
hovedsakelig i brevs form, som 
etter hvert ble samlet til tidsskrif-
ter med typisk ”letters” i tittelen. 

Philosophical letters introduserte 
den fagfellevurderingen som for-
sterket ryktedannelsen til viten-
skapsfolk. Bibliotekene der tids-
skriftene ble oppbevart ble 
naturligvis selv påvirket av de 
samme verdiene om åpenhet om 
”naturens hemmeligheter”.

Opplysning vs. Anti-opplys-

ning – 1700-tallet. Gjennom 
opplysningstiden ble det hellige 
byttet ut med det profane. Man 
fikk universalisme, rasjonalitet, 
den franske revolusjonen sin vekt-
legging på individet. Diderot og 
Alembert sin franske encyklopedi 
åpnet for fremskrittet til de store 
massene. Fienden ble uvitenhet, og 
kuren var mest mulig opplysning 
til flest mulige. Anti-opplysningen 
med Herder og romantismen ble 
en reaksjon på den overdrevne ra-
sjonaliteten slik den utartet seg i 
den franske revolusjonen, men 
opplysningsideene levde videre i 
bibliotekene, vitenskapelige nor-
mer og bredte seg i den politiske 
sfæren både i konservatismen, li-
beralismen og sosialismen. Biblio-
tekene skulle ha Herders verker i 
bibliotekene, men de ville ikke un-
derlegge seg sensur slik anti-opp-
lysningen anbefalte.

Mertonianske normer 1942. 

Sosio logen Robert K. Merton in-
troduserte på bakgrunn av sine 

”Tre kopper te”
– en historisk og global analyse av 

 fremtidens verdigrunnlag

Det pågår en frihetskamp om informasjon og kunnskap i verden. På tide at 

biblioteket velger side?

Av universitets-

bibliotekar Pål 

Magnus Lykkja, 

Universitetet i 

Oslo

Tema: Bibliotekets verdigrunnlag

           28           1 / 2011           Bok og Bibliotek



observasjoner av de gjeldende vi-
tenskapelige normer, en kodifise-
ring av vitenskapens idealer i 
form av akronymet CUDOS. Det 
betyr kommunalisme (alle viten-
skapelige arbeider eies av alle), 
universalisme (hvem som helst 
kan bidra), nøytralitet og organi-
sert kritisk granskning. De merto-
nianske normer manifesterte og 
styrket de underliggende normene 
for all vitenskapelig aktivitet i 
moderne vitenskap.

Open source 1950, open 

 access 1967, open standards 

1969. Vitenskapen fikk avgjø-
rende innflytelse på arbeidsfor-
mene av nyere fenomener som 
åpen kildekode, internett og til-
gangsåpen vitenskapelig publise-
ring. Fri utveksling av datamas-
kinkode var en vanlig arbeidsform 
blant dataeksperter på østkysten 
av USA på 1950-tallet, som nå har 
spredd seg til alt ifra brødristere 
til romfartsteknologi og simule-
ringer av kjernefysiske prosesser. 
Åpne standarder ble grunnlaget 
for internett som ble skapt i 1969, 
det såkalte ARPANET, og ble vi-
dereført av protokollen World 
Wide Web skapt av forsknings-
miljøet CERN i 1989. Moderne 
tilgangsåpen publisering stammer 
fra pedagogikkprosjektet ERIC i 
USA fra 1966. Alle disse nyvin-
ningene stammer fra vitenskape-
lige miljøer med åpenhetsnormer 
som går tilbake til Copernicus sitt 
brudd med kirken med publika-
sjonen om himmelsfærene i 1543 
som avslørte at jorda ikke var 
universets sentrum.

Wikipedia, Creative Commons 

og Wikileaks, indie-musikk 

og indie-bøker. Wikipedia ble 
til som en følge av mulighetene 
som GNU General Public Licence 
skapte i kombinasjon med inter-
nett. Også GNU General Public 
License stammet fra vitenskaps-
mannen Richard M. Stallman fra 

teknologiinstituttet MIT, også denne 
basert på vitenskapelige normer 
om etterprøvbarhet. Senere vide-
reførte Lawrence Lessig, også en 
vitenskapsmann innen jus, Crea-
tive Commons-lisensen som byg-
de på rettighetene i åndsverkslov-
givningen og var kompatibel med 
alle åndsverkslover over hele ver-
den. Internettet skilte seg fra de 
trykte medier på den måten at di-
gitale filer aldri blir overlevert 
som originaler, bare kopien av 
det. Nettet ble dermed en eneste 
stor kopimaskin som er laget for 
vitenskap, av vitenskapsfolk.

 Det har gjort det mulig å lage 
en hel rekke med nye forretnings-
modeller. Newsgrape, Groupon, 
Flattr, Spotify, Airbnb, indie-bøker, 
indie-musikk, rubrikkannonser, 
adwords og lignende er noen ek-
sempler. Google var for bare 10 år 
siden en liten garasjebedrift som 
har vokst seg til å bli større enn 
mange tradisjonelle industrigrener. 
Creative Commons viste at selv 
ikke lovverket greier å motstå de 
disruptive kreftene som den usyn-
lige og immaterielle datastrømmen 
har på atomer i fast form.
 Samtidig truer Twitter, blog-
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ger og Wikileaks etablerte poli-
tiske strukturer og regimer. Det 
har ført det gamle næringslivet og 
gamle politiske eliter inn i stadig 
tettere allianser der det frie inter-
nettet blir sett på som de mørkeste 
kreftene i verden i dag. Ved årtu-
senskiftet drømte næringslivet og 
politikere om å innføre lignende 
kontroll på internett som man 
hadde i den materielle verden. 
Hemmelige kopisperrer skulle 
stoppe internettets ubendelige 
trang til å kopiere, og multinasjo-
nale selskaper drømte om å kryp-
tere maskinvare og programvare 
til en uinnbrytelig struktur. Begge 
disse drømmene har så langt re-
sultert i fiasko. Man har derfor 
stort sett forlatt disse strategiene, 
men visjonen om at man kan 
overføre mekanismene og makt-
basene til den materielle kapitalis-
men til den intellektuelle kapita-
lismen lever videre. Nå er det total 
digital overvåkning og strenge 
straffer som skal temme internet-
tet sine krefter.

Afghanske jenter opplever alt 

dette på en dag. Når jeg leser 
boka ”Tre kopper te”, slår det meg 
at disse afghanske jentene erfarer 
nesten alle disse konfliktlinjene 
vesten har opplevd i løpet av bare 
en dag på skolen. De opplever 
middelalderske reaksjoner fra de-
ler av lokalsamfunnet, progressive 
talibanere, imperialistiske motre-
aksjoner i form av Tomahawkra-
ketter over hodene sine og One 
Laptop Per Child-evangelister på 
en gang. Denne hverdagen gjør at 
enten blir de drept eller så overle-
ver de og får forhåpentligvis ta del 
i kunnskapssamfunnet, hvis Ves-
ten vil. Teppeveving og hjemmear-
beid har så langt ikke gitt den helt 
store økonomiske profitten. Hvor-
for skal ikke afghanere få tilgang 
til biomedisinske artikler om opi-
ums påvirkning på kroppen? 
Hvorfor skal ikke afrikanske leger 
få førstehåndsinformasjon om ut-

viklingen av HIV-viruset? Når 
USA kriger med Tomahawkraket-
ter til en million dollar per stykk 
på andre siden av jorda, kunne 
man vel vært så rause at man had-
de hjulpet dem med å få tilgang til 
kunnskap ved å dele på vestens vi-
tenskapelige resultater?

Samle lokalt – tilby globalt. 
Alle typer biblioteker, skolebiblio-
teker, fagbiblioteker og spesialbi-
blioteker bør ha disse afghanske 
jentene i tankene når de planleg-
ger for framtiden. Biblioteket bør 
i større grad bli et senter for digi-
tal produksjon og distribusjon fra 
institusjonen eller lokalmiljøet 
enn bare å være et tilbud for lo-
kale konsumenter. Man må ikke 
være opphengt i hvor ”låneren” 
befinner seg, på nettet er det like-
gyldig om en ”låner” er i Afgha-
nistan eller rett foran nesa. ”Del-
tager” er forresten et bedre ord 
enn ”låner” for stadig flere av 
våre brukere. Radiobølgene går 
syv ganger rundt jorda på ett se-
kund, så tidsaspektet spiller ingen 
rolle lenger. Spørsmålet blir heller 
hvordan bibliotekene kan hjelpe 
de man har rett foran nesa si til å 
få ut det personen har på hjertet 
til andre, fordi den lokale og fy-
siske nærheten er mest fordelak-
tig i et produksjonsøyemed.

Kontroll og krig vs. åpenhet, 

rasjonalitet og menneske-

rettigheter. Spørsmålet blir 
derfor: hvordan kan bibliotekene 
videreføre sine katalysatorfunk-
sjoner for åpen og meningsfylt 
kommunikasjon, inkludering, 
rasjonalitet og menneskerettig-
heter i en digital tid, i en read/
write setting? Trykte bøker, sa 
du? Trykte bøker har mange for-
deler, men de skalerer dårlig. 
Uansett om Bill Gates bygger tu-
sentalls trykte biblioteker, ville 
man likevel nådd ut med kunn-
skapene og demokratiske verdier 
til det mangedobbelte om man 

hadde lagt ut informasjonen gra-
tis og åpent via internett.
 Dette er skummelt mener 
mange.
 Noen politiske og økonomiske 
krefter tror at overvåkning og 
krigføring er det som må til for å 
sikre investorers krav til avkast-
ning på kunnskapsinvesteringer. 
Men de glemmer at Apple neppe 
ville sett dagens lys under de re-
striktive nettnøytralitetslovene 
som nå trolig blir innført i USA. 
De glemmer at Google aldri kun-
ne etablert seg i for eksempel 
Storbritannia. De glemmer at Mi-
crosoft aldri ville hatt mulighet til 
å etablere seg i et regime med pro-
gramvarepatenter, ifølge uttalel-
ser fra deres egne entreprenører 
til selskaper til en halv billion dol-
lar! Med for strenge regimer så 
kveler man nyetableringene. De 
moralske aspektene fra det kapi-
talistiske samfunnet spiller også 
inn.
 Hvorfor kan ikke Afghanistan 
kjøpe tilgang til informasjon til 
markedspris eller nøye seg med 
veldedighet? Undergraver man 
kunnskapsproduksjonens insenti-
ver ved å innføre tilgangsåpen pu-
blisering?
 Undergraver folkebibliotekene 
i Norge kulturproduksjonen ved 
å være fødselshjelper for indie-
bøker eller indie-musikk? Blir 
Norsk språk og kultur spredd av 
å digitalisere Ibsens skrifter til 
hundre millioner kroner for bare 
å selge trykte utgaver? Er det 
egentlig gjennomførbart å tvinge 
gjennom tradisjonelle kapitalis-
tiske moralprinsipper når flere 
vitenskapelige studier hevder at 
deling ligger i genene våre?
 Hvilken side bibliotekene ho-
vedsakelig står på i denne etter 
hvert åpenbare frihetskampen 
verden nå står midt oppe i, tror 
jeg kommer til å avgjøre denne 
institusjonens muligheter til å 
spille en konstruktiv rolle også i 
fremtiden. På tide å velge side?
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Vetle Lid Larssen satte med 
sin petit ”Final fantasy” i 
A-magasinet i desember 

2010 i gang ”ulljumperdebatten”. 
Noen ble provoserte over det kle-
simaget vi bibliotekarer fikk.  An-
dre syntes det var verre at Larssen 
ikke ønsker dataspill i folkebibli-
oteket. Det er flott at Vetle Lid 
Larssen gidder å skrive om biblio-
tek og bibliotekarer. Det er helt 
greit at han spissformulerer og 
harselerer med vår yrkesgruppe. 
For mens stilen og uttrykksmåten 
hans er sjikanøs underholdende, 
er innholdet nedkokt til to viktige 
spørsmål:
 1) Er dataspill et selvfølgelig 
bibliotektilbud? 
 2) Hvilke kvaliteter har det 
skrevne ord?

Larssen er skeptisk 
til dataspill i biblio-
tekene. Hvor bok-
stavelig han mener 
dette, er uklart. Det 
er uansett mange an-
dre som mener at 
bibliotekene ikke 
bør bruke penger på 
dataspill. Men kan 
vi sensurere fysisk 
form? 

Kunsten finner 

hele tiden nye ut-

trykksformer. Ol-
jemaleriet er ikke 
lenger det dagens 
unge billedkunstnere 
jobber mest med. Di-
gitale uttrykk har for 

lengst funnet veien til undervis-
ningen på kunsthøgskolene. For-
tellingen finner også nye kanaler, 
det har den gjort fra den ble munt-
lig overlevert rundt leirbålene som 
folkeeventyr, til den ble risset i 
stein, håndskrevet på pergament 
og seinere trykket på papir. For-
tellingen fikk sitt uttrykk både 
gjennom eventyr, dikt, drama og 
romaner. Da filmen kom, kunne 
man fortelle med bilder og ord 
samtidig. En gang diskuterte vi 
om bibliotekene skulle ha videoer 
til utlån. Teknikken har siden den 
gang skrudd seg noen hakk vide-
re. E-boka har kommet. Og nå 
kan vi selv delta og påvirke hand-
lingen i fortellingene gjennom da-
taspill og rollespill. Dataspill er 
fortellinger på nye måter.

Spørsmål 1 oppsummert:
 - Dataspill er en form. Det 
finnes gode og dårlige dataspill. 
Bibliotekene velger spill i forhold 
ressurser og behov og spillenes 
innhold og kvalitet. 
 - Bibliotekene er nødt til å 
tenke både nytt og bredt for å 
kunne gi et variert tilbud til et 
publikum som varierer i alder, 
kultur og interesser.
 - Dataspill skaper viktige mø-
teplasser i bibliotekene.
 - Tiden vil vise om dataspill er 
en form som overlever. Her og nå 
har dataspill en naturlig plass i 
bibliotekene.

Skriftspråk og lesing – der-
med er vi over på spørsmål 2). 
Larssens siste to setninger i peti-
ten lyder: ”Dataspill er skikkelig 
moro. Jada! Men bare litteratur 
er erkjennelse”. At andre kunst-
former også kan gi erkjennelse, 
regner jeg med at Larssen ser. 
Men Larssen har et viktig poeng 
som peker mot litteraturens 
egenart. Erkjennelse er definert 
som tankemessig bearbeiding av 
kunnskap og erfaringer. Språket 
og særlig skriftspråket er tankens 
redskap og uttrykksform. All 
god kunst uttrykker opplevelser 
og følelser. Men dette er flytende 
størrelser. Først i det øyeblikk en 
tanke er formulert med ord er 
det en tanke, før dét er det bare 
en fornemmelse.
 Tanken kan gjennom ord sen-
des videre til andre mennesker og 
dermed skape mulighet for en 

Et bibliotek er en 
              demokratimaskin
Vi skal ha bredde og mangfold. Men jeg tror at vi også i større grad skal 

tørre å være smale. Vi skal formidle det som markedskreftene ikke vil ta i, 

det rare, det sære, og det som er livsens og dødsens alvor.
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presisjon i kommunikasjonen 
som andre kunstarter vanskelig 
kan konkurrere med. Gjennom 
språket kan vi beskrive, skildre, 
utdype, presisere, diskutere, ar-
gumentere, spørre eller bare lufte 
en sak. Dette kan vi gjøre seriøst, 
balansert, ironiserende, harsele-
rende, vittig, vennlig, med eller 
uten brodd osv. Finnes det spy-
dig musikk? Kan vi ha en god 
meningsutveksling kun ved å 
sende hverandre bilder?  Det er 
mulig at svaret er ja på begge 
spørsmål, men lett er det ikke å 
få til. Skriftspråket har åpenbare 
fordeler.

Vi ønsker å formidle lesin-

gens gleder til barn og unge. 
Veldig mange unge sier at de li-
ker musikk og film, men å lese er 
kjedelig. Her har vi en utfor-
dring. Å selge litteraturen gjen-
nom å tilby dataspill, er etter min 
mening en lite gjennomtenkt 
strategi. Vi må selge litteraturen 
på litteraturens egne premisser. 
Vi må formidle til ungdommen 
hva det er litteraturen har som 
ikke musikken og filmen har. Vi 
kan for eks prøve å vise at språk 
er makt, og den makten er det at-
traktivt å ha. Vetle Lid Larssen 
har makt og evne til å være både 
sjikanøs og underholdende på 
samme tid. Slike tekster treffer. 
Denne kraften i det skrevne ord 
må ungdom få oppleve! Vi må 
videre vise at alt som er viktig i 
livet, fra det praktiske og kon-
krete til store eksistensielle spørs-
mål er det skrevet bøker om. Ord 
hjelper og utvider og skaper livs-
forståelse.
 Det hviler et alvor over et bi-
bliotek. Verdsetting av lærdom, 
erkjennelse og utvikling har fått 
mennesker opp gjennom histori-
en til å samle i bibliotek. Jo flere 
skrifter og bøker, jo flere forfat-
tere representert, dess mer verdi-
fullt er et bibliotek. Et godt bi-
bliotek har til nå vært et synlig 

monument over alle tanker som 
er tenkt i verden gjennom tuse-
ner av år, en konkret utstilling av 
at det er tenkt flere viktige tanker 
enn hva ett menneske alene kan 
tenke. Det er like mye en utstil-
ling av ytringsfrihet, at det er 
plass for alle tanker. Bibliotekene 
er demokratimaskiner.

I bibliotekmiljøet er vi litt 

misunnelige på suksessen til 

Litteraturhuset i Oslo. Hva er 
grunnen til suksessen? Jeg tror at 
grunnen er at Litteraturhuset tør 
å sette opp et program på littera-
turens og skriftkulturens egne 
premisser. Litteraturhuset tør å 
lage et program med alvor. For 
en del år tilbake lanserte Neil 
Postman sin teori om at vår tids 
menneske morer seg til døde. 
Dette var en kritikk til særlig den 
amerikanske TV-journalistikken 
som, i følge Postman, gjør alt til 
underholdning. Nøste Kendzior 
kommenterer Postman slik i 
”Dag og Tid” 9. juli i 2005: 
”Neil Postman kritiserer dei 
mange avgrensingane i dagens 
elektroniske kultur, og han gjev 
fjernsynet skulda for mykje 
ugagn: Så lenge trykkpressa pre-
ga samfunnet, var utvekslinga av 
synspunkt logisk, fornuftig og 
seriøs; ho appellerte til forstan-
den meir enn til kjenslene.” Og 
videre: ” Kort sagt, når et folk 
blir til et publikum, og deres of-
fentlige liv blir til et varieténum-
mer, da er det fare på ferde for 
denne nasjonen, og kulturdød er 
en nærliggende mulighet.” 
 Litteraturhusets programpos-
ter prøver ikke å nå alle, verken 
enkeltvis eller til sammen. Tvert i 
mot er de fleste programpostene 
ganske smale. For noen tilfeldige 
valgte uker vinteren 2011 kan 
nevnes følgende eksempler: ”Jens 
Bjørneboe og homoseksualite-
ten”, ”Tegnspråkets utvikling”, 
”Arne Garborg som diktar og 
tenkjar”, ”Skrivekurs med Cupi-

do”, ”En statusoppdatering over 
00-tallet”, ”Oljen og miljøbeve-
gelsen”, ”Skråblikk på arkitekt-
rollen”, ”Fra roman til teater” 
osv. Programmet er smalt, men 
det tar både publikum og enkelt-
saker på alvor. 

Hvordan morgendagens bib-

liotek fysisk blir seende ut 

når e-boka for alvor tar av, 
vet vi lite om. Men kjerneoppga-
vene, mandatet vårt må da også 
i framtida ligne på det vi har i 
dag, fordi de er forankret i de 
samme verdiene? Bibliotekene 
må følge med i den teknologiske 
utviklingen. Kanskje kommer 
det nye typer medier som vi i dag 
ikke kjenner, som vi også må ha. 
For vi skal ha bredde og mang-
fold. Men jeg tror at vi også i 
større grad skal tørre å være 
smale. Vi skal formidle det som 
markedskreftene ikke vil ta i, det 
rare, det sære, og det som er liv-
sens og dødsens alvor. Det er 
ikke mange arenaer i vårt sam-
funn som gir plass for dette. Det 
er bredde i alvoret også, i den 
forstand at det kommer til alle, 
før eller siden. Så må vi følge 
med i tida og finne nye måter å 
gjøre dette på. 
 Verden i dag trenger fyrtårn 
som blinker og signaliserer de 
kjerneverdiene som vårt samfunn 
er bygget på. Om nødvendig set-
ter vi på tåkeluren for å bråke 
om ytringsfrihet, likeverd, mang-
fold og demokrati. Skriftspråket 
bygger opp under disse verdiene, 
samtidig som det er det viktigste 
fundamentet og byggematerialet 
for menneskelig erkjennelse, uav-
hengig av om vi leser det i bøker 
eller på skjerm.  
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Den 28. og 29. september 
ble ”15th Nordic 
Workshop on Bibliome-

trics and Research Policy” av-
holdt i Bergen, og vi skal her fo-
kusere på fire presentasjoner 
herfra. Workshopen ble arran-
gert av Bibliometrisk gruppe ved 
Universitetsbiblioteket i Bergen, 
og det er første gang siden star-
ten i 1996 at et universitetsbibli-
otek er arrangør. Dette er en nor-
disk arena for formidling av 
bibliometrisk forskning, både 
mellom forskningsgrupper in-
ternt, og mellom forskningsgrup-
per og doktorgradsstudenter. En 
kan si at dette er en forskningsin-
tern arena, men som likevel har 
interesse for bibliotekoffentlig-
heten.
 
Innføring i bibliometri. Kan-
skje nettopp derfor blir leder for 
Bibliometrisk gruppe – Dag W. 
Aksnes – sitt bidrag her sentralt. 
Aksnes, som er en av landets 
fremste bibliometrikere, gav en 
innføring i bibliometri for de 
som ikke kunne så mye om dette 
fra før. Bibliometri er kvantitati-

ve studier av publisering, og han 
plasserte dette feltet innenfor bi-
bliotek- og informasjonsviten-
skap, men med vide anvendelser 
i andre områder. I foredraget ris-
set han opp en kort historikk og 
noen sentrale begreper. En viktig 
person i feltet er Eugene Garfield, 
som etablerte Science Citation 
Index på begynnelsen av 
1960-tallet. Denne databasen ble 
opprinnelig laget for litteratur-
søk, men ble etter hvert også en 
viktig kilde for kvantitative stu-
dier av vitenskapelig litteratur. 
 Aksnes presenterte en forsk-
ningsbasert oversikt over hvor-
dan denne databasen dekket ulike 
hovedfelt, og pekte på hvordan 
bibliografisk informasjon blant 
annet herfra også brukes for å 
evaluere forskning og i fors-
kningspolitikk. Han fokuserte i 
sin presentasjon på fire indikato-
rer i bibliometrisk forskning, 
som her er nyttige. En av disse 
tar utgangspunkt i adressefeltet i 
postene. Denne bibliografiske in-
formasjonen er basis for indika-
torer om for eksempel publika-
sjoner pr land eller forskningssted, 

og kan brukes for å analysere 
hvilke institusjoner i Norge som 
publiserer mest innenfor et fag.
 Forskningsprofil er et annet 
emne, som bibliografiske indika-
torer i form av antall publikasjo-
ner pr felt kan belyse. Artikler 
plasseres her innenfor et fagom-
råde basert på hvilket tidsskrift 
de er publisert innenfor. Aksnes 
viste hvordan dette igjen kan 
brukes til å få et bilde av den 
norske forskningsaktiviteten. 
Som eksempel viste han for fy-
sikk hvordan artikler fra norske 
miljøer fordelte seg over ulike 
underdisipliner, som igjen kunne 
sammenliknes med den globale 
publiseringen innen disse feltene. 
Antall siteringer er en tredje indi-
kator som er viktig i bibliometri. 
Denne er brukt som mål på både 
vitenskapelig kvalitet eller inn-
flytelse. Ifølge Aksnes er det 
uheldig at en bruker dette som 
mål på kvalitet, for kvalitet er et 
vidt begrep, og inneholder as-
pekter som ikke reflekteres gjen-
nom antall siteringer.
 Derimot sier antall siteringer 
noe om hvilken innflytelse publi-

Bibliometri i 

 fagbibliotek
Noen glimt fra en forskningsintern arena, men som likevel har interesse 

for bibliotekoffentligheten.

Av Aud Gjersdal, 

bibliotekar, UB 

Bergen
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kasjonene har fått. Publikasjoner 
som blir hyppig sitert i den påføl-
gende vitenskapelige litteraturen, 
har generelt hatt større betyd-
ning for kunnskapsutviklingen 
innen et felt enn publikasjoner 
som er lite sitert. For bibliotek er 
denne indikatoren viktig gjen-
nom den såkalte tidsskrift im-
paktfaktoren, som gjerne betrak-
tes som et mål på tidsskriftenes 
betydning og prestisje. Dette kan 
være nyttig informasjon for bi-
bliotek som skal velge tidsskrif-
ter til samlingen. Den fjerde indi-
katoren i bibliometrisk forskning 
som Aksnes omtalte, er forsk-
ningssamarbeid. 

Bibliometrisk kunnskap i 

fagbibliotek. Et annet interes-
sant bidrag kom fra Maria Fors-
man fra Helsinki universitets- 
 bibliotek. Hun ser at forsk - 
 ningsevaluering er blitt viktigere, 
og i slik evaluering brukes også 
bibliometri. Universitetsadminis-
tratorer henvender seg til biblio-
teket og spør om de kan hjelpe. 
Det er et økende behov for bibli-
ometrisk kunnskap. Mange bi-
bliotekarer har kunnskap om bi-
bliometri, siden faget inngår som 
en del av bibliotekarutdannelsen 
i mange nordiske land. Forsman 
spør så hva bibliometrisk kunn-
skap ved bibliotekene kan brukes 
til. Hun ser tre viktige anvendel-
ser, og forskningsevaluering er en 
av disse. Forskere henvender seg 
for eksempel til biblioteket og 
spør hva de beste tidsskriftene i 
feltet er, og hvor de dermed bør 
sende sine artikler for publise-
ring. Forsk ningsadministratorer 
vil f.eks vite hvor siterte forskere 
ved institusjonen er, og hvordan 
deres internasjonale anseelse er. 
De er interessert i hvor mange 
publikasjoner som er produsert i 
de ulike fag, og hvor mange arti-
kler fra institusjonen som er pu-
blisert i internasjonalt viktige 
tidsskrifter. Forskningsadminis-

tratorer oppfordrer forskere til å 
samarbeide og lage nettverk. Na-
sjonalt og internasjonalt samar-
beid blir dermed også interessant 
å studere nærmere. 
 Ifølge Forsman kan bibliome-
tri også brukes i evaluering av 
bibliotek. Vi må spørre oss om vi 
har de rette tjenestene for våre 
forskere, om de trenger biblio-
metriske tjenester, og i tilfelle 
hvilke. En tredje anvendelse av 
bibliometri er samlingsevalue-
ring. Ved hjelp av denne kunn-
skapen kan en lage kart over 
samlingene, og finne ut om vi har 
de viktigste tidsskriftene ut fra 
rangeringer basert på impakt 
faktor og ekspertpaneler. Fors-
man angir så hvilken kunnskap 
bibliotek trenger for å kunne bi-
dra. Bibliometrisk fagkompetan-
se er grunnleggende. I bibliotek 
har vi også kunnskap om data-
basenes innhold og kvalitet, noe 
som også er viktig. Bibliotek 
samler materiale og metadata til 
databasene, og vi må spørre oss 
hvordan denne informasjonen 
kan brukes. Et annet spørsmål er 
ifølge Forsman om de bibliogra-
fiske gruppene ved blant annet 
universitetsbibliotekene i Nor-
den burde samarbeide mer.

Usynlige kollegium. Stina Jo-
hansson, som er stipendiat 
innenfor bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap ved Høgskolen i 
Borås, presenterte sin master-
oppgave ”European Union Poli-
tics – en tidsskrift och dess invi-
sible college”. Her så hun blant 
annet på karakteristika til et 
usynlig kollegium, og hvordan 
dette hadde forandret seg over 
en tidsperiode. Begrepet om 
usynlig kollegier i forsknings-
verdenen har historiske røtter, 
og der finnes et mangfold av de-
finisjoner. Johansson arbeidet 
frem sin forståelse av begrepet, 
hvor hun ser på slike kollegier 
som nettverk av forskere aktive 

innenfor samme forskningsfelt. 
Det usynlige med nettverket 
dreier seg om at kommunikasjo-
nen ikke er bundet til en fysisk 
bygning, slik at forskere samar-
beider med personer utenfor den 
enkelte høgskole eller universi-
tet. Deltakerne i nettverket deler 
en kommunikasjonskanal, som 
er et vitenskapelig tidsskrift. I 
dette nettverket skjer både for-
mell og uformell kommunika-
sjon, men Johansson fokuserte 
på den formelle kommunikasjo-
nen i form av siteringer.
 I masteroppgaven studerte 
Johansson feltet EU-politikk, 
som kan plasseres innenfor sam-
funnsfag. Deltakerne i det usyn-
lige nettverket er her aktive i 
forskning på EU-politikk og 
kommuniserte gjennom tidsskrif-
tet ”European Union Politics”. 
For å kartlegge dette nettverket 
utførte hun blant annet en sosial 
nettverksanalyse. Her studerte 
hun kollegiets tetthet og sentrali-
tet. Tetthet sier hvor mange rela-
sjoner der er i et nettverk, mens 
sentralitet angir en forskers plas-
sering der. 
 – En aktør med høy grad av 
sentralitet, har en sentral posi-
sjon i nettverket, og kalles ofte 
en ”stjerne”, som følges av for-
skere med samme forskningsin-
teresse, fortalte hun.
 Ved hjelp av data fra ISI basen 
fra to ulike tidspunkt, fant hun ut 
kollegiet hadde forandret seg. 
Tettheten hadde økt, ved at det i 
perioden var flere relasjoner. De 
mest sentrale forskerne i de to pe-
riodene ble identifisert, og graden 
av sentralitet hadde også økt. Jo-
hansson anser begrepet om usyn-
lige kollegier som problematisk 
ved at der ikke er noen konsensus 
om definisjonen.
 – Likevel er det et nyttig be-
grep ved at en da ser strukturer i 
vitenskapen. Selv om det er fra 
det 1700-århundre, så er det 
fortsatt relevant for bibliometris-
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ke studier i dag, avsluttet hun.

Forskningens vekst. Bjørn Hammarfelt 
fra bibliotekarutdanningen ved Uppsala 
Universitet presenterte foreløpige resulta-
ter fra en pågående studie av forskningens 
vekst, som han har gjort i samarbeid med 
Jens Peter Andersen fra Det Informasjons-
videnskabelige Akademi. Antall publika-
sjoner er i mange undersøkelser brukt som 
indikator på forskningens vekst, og i denne 
studien har de forsøkt å bruke antall dok-
torgradsavhandlinger. På den måten kunne 
også veksten i humanistiske fag måles, og 
ikke bare naturfagene, som kan undersø-
kes ved å studere tidsskriftartikler. De 
valgte også å konsentrere seg om engelsk-
språklige avhandlinger, for her fantes data, 
nemlig i ”Proquest Dissertations and The-
ses” databasen. Studien ble avgrenset til 
syv felt, deriblant bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap, for deretter å sammenlikne 
veksten mellom disse i perioden 1950 – 
2007. De fant ut at feltene hadde forskjel-
lig vekstprofil. Bibliotek- og informasjons-
vitenskap viste seg å ha lavest antall 
doktorgrader.
 Totalt sett har antall doktorgrader i ab-
solutt vekst gått opp i den undersøkte peri-
oden, men med en stagnasjon i perioden 
1975-1985. Det samme gjelder for feltene 
sett enkeltvis, bortsett fra biomedisin. En 
mulig forklaring er fallet i oljeprisen, eller 
populasjonsstørrelsen. Eller der kan være 
feil i databasen.
 En av konklusjonene til Hammarfelt og 
Andersen er at doktorgradsavhandlinger 
kan brukes til å studere vekst, men at dette 
forutsetter mer kunnskap om dekningen av 
denne publikasjonstypen i databasene, og 
hvordan de er indeksert.

Mange muligheter. Bibliometri er et fag 
med viktige anvendelser i bibliotek. Det er 
et felt hvor ansatte ved bibliotekene har 
muligheter til å bidra, og samtidig forbedre 
egne tjenester. En kan kanskje si at dette på 
mange måter er et forsømt fag i Norge, både 
i bibliotekene og ved utdanningene i faget. 
Presentasjonene fra workshopen er tilgjen-
gelig på https://www.uib.no/ub/artikler/ 
2010/09/programme-and-abstracts

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
www.bseurobib.no

NY  
KATALOG! 

 
Fylt med alt av bibliotekmateriell,  
spennende nyheter og inspirasjon.
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www.bseurobib.no
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I si faste spalte i førre utgåve 
av Bok og Bibliotek (nr 
6/2010) nyttar Georg Arne-

stad høvet til å oppmode biblio-
tekfolket til litterær geriljakrig 
på den kommunale slagmarka. 
Det er ikkje berre dei openbart 
krigarske metaforane som slår 
ein når ein les artikkelen. Ein blir 
og slått av både mangelen på 
strategisk tenking og ein bedrevi-
tarhaldning som ikkje byggjer på 
kunnskap men heller på det mot-
sette.

Tal kan tolkast på ymse vis, 
eg skal ikkje sei heilt sikkert om 
mi tolking er betre enn forskings-
direktøren si. Det som likevel er 
sikkert er at bibliotekstatistikken 
for 2009 (som sjølvsagt kjem alt 
for seint) viser at utlåna i norske 
folkebibliotek berre ein gong tid-
ligare i historia har vore høgare 
enn dette året. Arnestad brukar 
òg rapporten frå Kulturrådet: 
Oddveig Storstad.  Kommunal 
kultursektor i endring – ein rap-
port som visar at kulturen i kom-
munane har vore gjennom ei vel-
dig vekst dei ti siste åra - til å slå 
fast at no står det riktig ille til 
med biblioteka her i landet. Som 
sagt, tall kan tolkast, der eg les 

framgang les Arnestad død og 
undergang. Spørsmålet er sjølv-
sagt ikkje om talla kan tolkast på 
ymse vis, det kan dei. Spørsmålet 
handlar sjølvsagt om vårt eige 
syn på biblioteka. Eg og den or-
ganisasjonen eg leier meiner at 
biblioteka er grunnleggjande vik-
tige i vårt samfunn. Både bruken 
av folkebiblioteka og innbyggja-
rane sin haldning til dei tyder på 
det. Arnestad meiner tydelegvis 
at dei er marginaliserte og på vei 
ut. Den ulike tolkinga av biblio-
teka si rolle i samfunnet gjer 
sjølvsagt òg at me velgjer oss uli-
ke strategiar for korleis me øn-
skjer å arbeide for å styrkje dei.

I sitt innlegg brukar Arne-

stad noko plass på å fortelje 
lesarane av Bok og Bibliotek om 
kva for noko vås Norsk Biblio-
tekforening held på med for tida. 
Me held oss med megastore 
landsmøter og klagar jamneleg 
over statsbudsjettet. I tillegg 
skriv underteikna, veilmeinande 
og inkjeseiande aviskronikkar og 
artiklar. Det er ikkje alt som er 
like lett for meg å forholde meg 
til av det han kastar inn i debat-
ten, men eg kan prøve. Arnestad 
synes altså at eit landsmøte som 

varar i fire timer og har tohundre 
deltakarar som diskuterer saker 
som årsmelding og rekneskap, er 
store greier. Eg synes ikkje det, eg 
er ikkje sikker på om at lands-
møta våre er store nok. Me burde 
ha større landsmøte og bruke 
ennå meir tid på å diskutere poli-
tikk og strategiar. Når det gjeld 
statsbudsjetta er det vel mange 
som meiner at me ikkje klagar 
nok over den tafatte statlige sat-
singa på biblioteka. I Bok og Bi-
bliotek nr. 3/2010 etterlyser Ar-
nestad at kulturministeren tar 
ansvar for biblioteka. Veit han 
ikkje at dei er kommunalt an-
svar? Eller er det slik at Arnestad 
slengjer ut påstanden om Norsk 
bibliotekforening si kunnskaps-
lause når det gjeld kven som sty-
rar biblioteka utan å ha sett seg 
inn i korleis foreninga arbeidar? 
Utsegna tydar på at forskingsdi-
rektøren er meir glad i påstandar 
enn i kunnskap.

Som eit døme på mine 

 velmeinande og inkjeseiande 

kronikker viser Arnestad til min 
artikkel i Kommunal rapport  4. 
november som hadde tittelen 
”Folkebiblioteka som kommunal 
utviklingsmotor”. Eg skal sjølv-

Litterær geriljakrig som 

metafor og strategi

Av Svein Arne 

Tinnesand, leiar  

i Norsk biblio-

tekforening
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sagt ikkje seie noko om kor god 
artikkelen er, det får andre døm-
me over. Eg kan seie at det er få 
artiklar eg har fått så mange gode 
tilbakemeldingar på. Det skyldes 
nok at eg i den artikkelen gjer det 
mange har etterlyst. Eg skriv ein 
artikkel som er meint for andre 
enn våre eigne og tar i bruk eit 
språk for å vise kva rolle biblio-
teka kan ha i lokalsamfunnet, 
som er likt det språket dei brukar 
som vinn kampen om budsjett-
prioriteringane i kommunal sek-
tor. Det kan hende at det ikkje er 
rett av oss å ta i bruk dette språ-
ket, eller desse ordpaddene som 
Arnestad kallar dei, men han pei-
kar jo sjølv på at no er det andre 
enn folkebiblioteka som vinn 
kampen om merksemda ute i 
kommunane.
 Når Arnestad som ein sjøl-
vutnevnt Che Guevara oppfor-
drar bibliotekfolket til å trekkje 
seg tilbake for å starte geriljakrig 
oppfattar eg at det er eit utrykk 
for at han ikkje har nokon poli-
tisk strategi for biblioteka. I ver-
ste fall kan geriljametaforen tol-
kast som eit uttrykk for at vi som 
er oppteke av å arbeide for betre 
bibliotek bør gøyme oss i fjella. 
Det vil i tilfelle ikkje vere ein 
strategi Norsk bibliotekforening 
ønskjer å slutte seg til. Om opp-
fordringa til geriljakrig i kom-
munane er ei oppfordring til bi-
blioteksjefane om å ikkje lage 
best mogleg bibliotek ut av dei 
budsjetta dei får, men gjere noko 
anna så trur eg det skadar biblio-
teka meir enn det styrkjer.

Om Arnestad med geriljatak-

tikk meiner at Norsk bibliotek-
forening burde gjere noko meir 
eller noko anna enn å skrive avis-
kronikkar, burde han i det min-
ste skaffe seg kunnskap om det vi 
faktisk gjer før han skriv kronikk 
om det. Norsk bibliotekforening 
har som formål å fremje utvik-
linga av bibliotek-, dokumenta-

sjons- og informasjonsverksemd, 
som det står i formålsparagrafen 
vår. Det har vi i 2010 gjort bl.a. 
ved å samarbeide med Foreldre-
utvalet for grunnskulen om å 
stille krav om gode skolebiblio-
tek ute i kommunane. Denne 
kampanjen førde til at vi og sto 
sentralt i aktiviteten som vart sett 
i gang av elevar, fagforeiningar 
og foreldre når det i Bærum vart 
foreslått å kutte biblioteka i sku-
len. Dette året har vore eit nasjo-
nalt leseår der bibliotek, forfatta-
rar og arbeidslivsorganisasjonar 
samarbeider. Initiativet til lese-
året vart teke av Norsk biblio-
tekforening i samarbeid med LO. 
Dette året har vi teke ei rekkje 
initiativ og delteke i debatten om 
inntoga til E-boka i folkebiblio-
teka. Dette året har vi stilt tyde-
lege krav og forventningar til 
korleis kulturministeren skal føl-
gje opp bibliotekmeldinga som 
blei lagt fram i fjor, 
det gjorde me jamvel i 
samband med fram-
legginga av statsbud-
sjettet.

For NBF er det på 

langt nær nok å 

formulere utydeli-

ge krav og ditto mi-
letante strategiar om 
betre bibliotek. Vår 
oppgåve er å vere til-
stade i den verkelege 
debatten. I den kam-
pen som føregår og 
bør foregå i kommu-
nane om korleis mid-
lane skal prioriterast 
må vi som ynskjer be-
tre bibliotek delta. 
Ikkje gjennom å stak-
karsligjøyre kommu-
nane sine mest brukte 
og populære verk-
semd, men gjennom å 
vise at ved å prioritere 
denne kan dei folke-
valde oppnå endå 

meir av det dei ynskjer seg. Det 
finnes ikkje fnugg av belegg for 
den påstanden Arnestad slengjer 
ut om at det knapt finst ein kom-
munepolitikar som bryr seg om 
biblioteka. Dei folkevalde i kom-
munane skal og må prioritere 
mellom ulike tiltak og tenester 
som er viktige for innbyggjarane 
i kommunen. I 2010 har vi gjen-
nom innlegg i aviser og deltaking 
i debattar arbeidde for å synlig-
gjøre korleis dei lokale folkebi-
blioteka kan vere ein del av løy-
singa på dei utfordringane 
kom munane står ovanfor. Anten 
det gjeld fråflytting, integrering 
eller manglande lesedugleik. Det 
er godt mogleg at Arnestad mei-
ner at det er feil av ein politisk 
organisasjon å arbeide på denne 
måten, men då bør han kunne 
vise til betre måtar me kan ar-
beide for å styrkja biblioteka.  
 

Alle biblioteker ønsker seg en effektiv og pålitelig løsning 
for merking av bøker samt inn- og utlevering.

Interconnect AS har levert strekkodelesere, etiketter, 
etikettskrivere og programvare for inn-/utlevering 

av bøker i mer enn 20 år.

Be om referanser, vi har mange! 
Ring 67 16 64 00 eller kontakt oss på 

data@interconnect.no

La strekkodene 
hjelpe dere!
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Vi bibliotekarar i Noreg 
nyttar eit underleg fo-
rum: E-postlista som 

heiter Biblioteknorge. Det er ei 
liste du sjølv må aktivt finne og 
melde deg på eller abonnere på, 
for å kunne lese og delta i. Og 
det er ei liste som får fram at yr-
kesgruppa vår er prega mennes-
ke med engasjement og sterke 
meiningar. Attpåtil er det ei liste 
som famnar over heile geografi-
en: Det er ingen uformelle av-
grensingar som gjer at mindre 
sentrale delar av landet ikkje 
kan eller ønskjer å delta. 
 Odd Letnes, redaktøren for 
tidsskriftet du no les, Bok og Bi-
bliotek, har fleire gonger levert 
frå seg innlegg på lista som pro-
voserar og skapar debatt. No 
sist med ein kritikk av bruken 
av Facebook i biblioteka. Han 
let til å vere ein upopulær mann 
dersom en held seg til Bibliotek-
norge som einaste form for in-
formasjon om tilstanden i den 
norske bibliotekverda. 
 Ein anna aktør som fekk 
unngjelde i fjor, var Tord Høivik 
(som i etterkant fekk eit parts-
innlegg forma som ein objektiv 
artikkel i Morgenbladet, retta 
mot seg). Det er også interessant 
å trekke inn korleis ein liten pe-
tit av ein nærast irrelevant skri-

bent, Vetle Lid Larsen i A-maga-
sinet, fekk i stand ein kollektiv 
støtteerklæring for vårt sjølv-
stende i yrket (utan at det hadde 
noko å seie, ettersom folk i No-
reg les A-magasinet, mens bibli-
otekarar les og skriv på Biblio-
teknorge).  

Felles for debattane som har 
oppstått i kjølvatnet av Letnes 
og Høiviks innlegg, er at dei er 
prega av høg temperatur og my-
kje kunnskap. Men eg bit meg 
òg merke i korleis fleire debat-
tantane tek i bruk ein form for 
privatiserande insinuasjon. Flei-
re gonger kan ein lese innlegg 
der det blir gitt uttrykk for ein 
direkte personleg indignasjon. 
Vendingar som ”eg blir rett og 
slett satt ut” eller liknande, ska-
par ein form for sårleik, der den 
som har provosert eller har 
komme med kritikk, blir stem-
pla som ein som bryt opp og øy-
delegg fellesskapet mellom bi-
bliotekarane. Det er ikkje ein 
debatt verdig å komme med sli-
ke stikk, spesielt ikkje dersom 
det heile skal halde seg på eit 
visst fagleg nivå. Ein kan også 
tenkje seg at han eller ho som 
starta debatten ikkje orkar å 
delta når debatten blir meir pre-
ga av personlege ytringar fram-

for saklege argument. Og ein 
kan tenkje seg at unge bibliote-
karar ikkje orkar stikke hovudet 
ut i frykt for å få fjorten sinte 
mailar i mot seg, mot berre ein 
stillferdig støttemail frå ein eller 
annan som framleis jobbar i 
ABM.
 Poenget mitt er: Ein kan ten-
kje seg eit sterkt ubehag i møtet 
med slike ytringar – det er ikkje 
noko argument i dei, og kva skal 
ein da svare? Det kunne vore 
freistande å berre skrive: Mor 
di!

Biblioteknorge er ei e-post-

liste, og slik er ho på eit vis eit 
lukka debattforum. Ingen av 
debattane som blir tatt her, er 
synlege i dei offentlege fora i 
Noreg. Påstandar som at alle 
kan melde seg på lista, og at alle 
kan vere med og delta, blir hòle 
ettersom det ikkje er dette som 
er poenget med kritikken: E-
postlista når ikkje ut i det rom-
met der debatten kan vere med 
og endre på noko. Diskusjonane 
og debattane og engasjementet 
er berre til for dei som måtte 
ønskje å ta i mot ein kontinuer-
lig strøm av informasjon og 
spørsmål og bagatellar frå vår 
verd. Og det er berre oss, vi som 
er bibliotekarar, som abonnerar 
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på denne lista. Eit fora, som for 
eksempel dette bladet, Bok og 
Bibliotek, blir nok ikkje lest av 
så altfor mange. Men det er ein 
stad å starte, og det er eit blad 
som er ope for dei fleste som 
ønskjer å skrive. Eg trur også 
internettsidene til Bok og Bibli-
otek kunne fungert som eit fo-
rum for diskusjonar. Eller ein 
kan tenkje større og seie: Kvifor 
kan vi ikkje berre bombardere 
aviser som Aftenposten eller 

Morgenbladet med innlegg og 
tips? 

Eit anna aspekt ved Biblio-

tek  norge, er at det er ingen 
kvalitetssikring av det som blir 
publisert. Det finst nok ein eller 
fleire administratorar som kan 
utøve ein form for kontroll, men 
det er ingen redaktør eller re-
daksjon som sikrar eit visst kva-
litetsnivå, slik ein har i avisar og 
tidsskrift. Den einaste forma for 

redaktør 
for Bibli-
oteknor-
ge, er 
den en-

kelte lesar 
av kvar 

mail.
 No kan 

ein seie at jo, 
dette du skriv 

her, unge herr 
Sveen, det er jo, 

vent litt, har du ikkje 
fast jobb? Har du ikkje? Er 

du ikkje ein fast tilsett bibliote-
kar?!! Men kva i helvete faen 
trur du at du er da? 
 Ok, uansett: Det eg skriv kan 
også vendast på og brukast som 
argument for at Biblioteknorge 
er eit viktig forum for bibliote-
karar i landet vårt. Her får vi 
bryne oss mot kvarandre utan at 
ein må gjennom nålauge til no-
kon redaktør i eit eller anna 
tidsskrift eller avis. Og ein kan 
vere impulsiv og skrive og publi-
sere det ein tenkjer og meiner, 
utan at innlegga blir utsett for 
fleire dagars kontemplasjon og 
reinspikking. Og ja, det er van-
skeleg å sjå noko gale i slike ar-
gument. Biblioteknorge har utan 
tvil ein viktig funksjon.
 Men eg stiller meg sterkt tvil-
ande til at det er eit godt debatt-
forum. Det manglar vi framleis, 
og slik eg ser det, så står Biblio-
teknorge i vegen for at vi kan få 
det. Og det får meg til å stille 
spørsmålet: Kor lenge skal 
Biblio teknorge bestå?
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Da jeg begynte som lærer 
ved Statens bibliotek-
høyskole i 1992, var 

folk i faget trygge på seg selv. Bi-
bliotekfeltet og utdanningen 
hadde opplevd jevn vekst i hele 
etterkrigstida. Bibliotekarene 
hadde ikke en ledende, men i det 
minste en trygg og anerkjent po-
sisjon i yrkeshierarkiet.
 Tyve år senere er situasjonen 
en annen. Overgangen fra indus-
tri- til kunnskapssamfunn har 
undergravd den gamle trygghe-
ten. Både bibliotek og bibliote-
karer opplever framtida som 
usikker. Profesjonen har mange 
spesielle kunnskaper og ferdighe-
ter. Men bibliotekarene er ikke 
lenger sikre på etterspørselen fra 
resten av samfunnet. Den faglige 
selvsikkerheten er borte.
 Usikkerheten er ikke spesiell 
for bibliotekfeltet. Alle sektorer 
som har med tekster, medier, læ-
ring og kunnskap å gjøre er i be-
vegelse. Musikkbransjen er langt 
verre stilt enn bibliotekene. Avi-
sene skjelver for sin framtid. 
Bokbransjen står for tur. Lære-
bokforlag og -forfattere har gått 
til samlet kamp mot Norsk Digi-
tal Læringsarena (NDLA). Deres 
viktigste argument er valgfrihet - 
som tilfeldigvis vil opprettholde 
de betydelige inntektene fra lære-
middelproduksjon. I neste runde 
kommer lesebrettene og e-boka - 
elsket og fryktet. Det er Guten-
bergs epoke som ebber ut. Det er 
grunnfjellet som rister. 

Ledere og innovatører. En 
stabil verden kan klare seg med 

forvaltere og fagspesialister. Men 
når verden vender, trenger vi le-
dere og innovatører. Hvor skal 
de komme fra? Hvem våger å 
fronte de vanskelige valgene? 
Hvem tør utfordre tradisjonene?
 Bibliotekene er ikke utpreget 
konservative. Mange mener mye 
om skoler og sykehus, fotball og 
forsvar. Vi har den fordelen - som 
også er en ulempe - at de færreste 
utenfor feltet er opptatt av bibli-
otekenes indre liv. Bibliotekene 
har derfor et større handlings-
rom enn de fleste offentlige sek-
torer. Vi har lite penger, men mye 
frihet. Det koster ikke skjorta å 
sende Buskerudgeriljaen til Hvit-
tingfoss.
 Folkebibliotekene lever ansikt 
til ansikt med brukerne. De san-
ser nye sosiale trender i det øye-
blikket de skjer. Papirboka blir 
mindre viktig. Etterspørselen ret-
tes mot krim og andre salgssuk-
sesser. Lydboka vokser eksplo-
sivt. Musikkutlånet er under 
press fra digitale leverandører, 
men video er fortsatt populært. 
Det gammeldagse referansear-
beidet er i fritt fall pga. nettet. 
Men bibliotekets rolle som studi-
everksted og kulturell arena ser 
ut til å øke. Mange kommuner 
satser på biblioteket som part-
ner. Vi samlokaliseres med kino 
og teater, kulturskoler og kafeer, 
museer og svømmehaller.
 UH-bibliotekene lever også 
tett på brukerne. Etterspørselen 
fra studentene dreier seg bort fra 
papirmedier - fagbøker og tids-
skrifter - og over mot digitale ar-
beidsplasser, gruppebord og 

grupperom, produksjons- og vis-
ningsverktøy. På lengre sikt skjer 
det en dyptgripende omforming 
av arbeids-, lærings- og produk-
sjonsformene i hele UH-sektoren. 
Studenter, lærere, forskere og bi-
bliotekarer er i samme båt - og 
ferden minner mer om rafting på 
Sjoa enn sommerseilas på Sør-
landet.
 Skolebibliotekene opplever 
det samme. Sett ovenfra, gjen-
nom forvaltningens dokumenter, 
ser skoleverket ut som et apparat 
for å realisere politiske vedtak. 
Problemer utredes, planer publi-
seres og tiltak iverksettes. Disku-
sjonene, tautrekkingen og uroen 
på grasrota trenger ikke inn i 
kontorene. Politikerne vedtar å 
digitalisere alle skolefag - uten å 
forandre sin egen ikke-digitale 
praksis. De vil lede uten å delta: 
Gjør som jeg sier - og ikke som 
jeg gjør!  Men det er ikke forval-
terne - det er elevene og lærerne, 
rektorene og skolebibliotekarene 
som er ekspertene på dagens nor-
ske skole. Den digitale framtida 
har forlengst begynt - men den er 
høyst ujevnt fordelt. Ungdom-
men starter, bibliotekene ligger 
granske langt framme og skolen 
er i langsom bevegelse. Det er 
styringsverket og kontorfolket 
som henger etter: same procedu-
re as last year.

Ord uten ansvar. Skal forval-
terne virkelig vite hva som skjer, 
nytter det ikke med bachelor-, 
master- og doktorgrader i peda-
gogikk, sosiologi eller bedriftsø-
konomi. De må gå inn i praksis-

Innovasjon og ledelse 
Om et par år vil tilgang til nettet være like selvsagt som tilgang til vanlig 

mobiltelefon er det i dag. Vi tar det derfor for gitt at våre lesere er på nett 

når de leser. Der må vi også være.
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feltet, møte menneskene og selv 
delta i utviklingsarbeidet. Når 
arbeids-, lærings- og produk-
sjonsformene forandrer seg, mis-
ter kunnskapen fra forrige år-
hundre sin bærekraft. Jeg mener 
ikke å nedvurdere den teoretiske 
kunnskapen. Det er teorien uten 
praksis jeg retter søkelyset mot: 
ord uten ansvar, vilje og makt.
 Siden høsten 2009 har jeg 
deltatt som veileder på HiOs nye 
program for førstebibliotekarer. 
Programmet forutsetter master-
grad. Det betyr at vi tenker le-
delse. Bibliotekene trenger ledere 
som kan fronte feltet - ved å ut-
nytte de nye betingelsene for pro-
duksjon, formidling og bruk av 
kunnskap og kultur. Her prøver 
vi å utforske oppgaver og roller 
for framtidas bibliotekarer - ved 
å praktisere andre former for 
kunnskapsproduksjon enn den 
tradisjonelle doktorgraden. 
 Bibliotek og bibliotekarer har 
alltid spilt en rolle i lærings- og 
forskningssammenheng. Det vi 
nå opplever er at nettmediet for-
andrer arbeidsformene i lærings- 
og forskningsmiljøene. Forholdet 
og samspillet mellom studenter, 
lærere, forskere og bibliotekarer 
settes i bevegelse. I løpet av det 
neste tiåret må vi bygge nye 
strukturer og samarbeidsformer 
- uten at biblioteket blir margi-
nalisert underveis. Vi trenger bi-
bliotekarer som kan lede denne 
typen komplekse prosesser, der 
endringsledelse ikke kan skilles 
fra faglig utviklingsarbeid.
 En av bærebjelkene i den nye 
strukturen - tenker jeg - er bibliote-
kets rolle som tekstverksted. Dette 
er en videreføring av bibliotekets 
rolle som lesesal og dokumentlager. 
Elever og studenter trenger arbeids-
plasser der de kan gjennomføre sine 
prosjekter, dokumentere sine resul-
tater og redigere sine presentasjo-
ner. Dette arbeidet foregår ofte i 
grupper og nesten alltid med bruk 
av digitale medier.

 I de digitale undervisnings-
miljøene er lærerne spesialister 
på undervisningsfagene, fra fy-
sikk og flyfag til fiskehandel og 
fransk. Jeg ser for meg bibliote-
karene som tverrgående spesia-
lister. Deres faglige ekspertise 
gjelder formidling, bruk, gjen-
bruk og produksjon av fagenes 
medier og dokumenttyper. Det 
er disse ferdighetene som gir det 
nye biblioteket - altså tekstverk-
stedet - en selvstendig verdi.
 Et rom for digitalt gruppear-
beid kan hvem som helst bestyre. 
Bibliotekarenes faglige rolle blir 
å støtte, veilede og planlegge 
elevenes og studentenes arbeid 
med alle typer medier - i og uten-
for bibliotekrommet. For å kun-
ne gjøre dette, må de selv ha solid 
og variert erfaring med produk-
sjon og formidling av digitale 
tekster. Fellesprosjektene Lære.
Verk og ACHRON skal bidra til 
dette.
 ACHRON, som står for Art 
and Cultural Heritage Resources 
ON-line, skal bli et internasjo-
nalt mastergradskurs i digital 
formidling av kunst og kultur. 
Jeg har ikke hatt mye å gjøre med 
dette prosjektet. Men når det 
gjelder Lære.Verk, deler jeg re-
daktøransvaret med Helge Høi-
vik, som leder hele 1bib-pro-
grammet. Det har vært en lærerik 
oppgave.

Lære.Verk. Lære.Verk er både 
et prosjekt og et produkt. Nett-
stedet har en dobbelt læringska-
rakter. Det skal framstå som en 
læringsressurs for bibliotekarer, 
bibliotekstudenter, lærere og an-
dre som vil lære mer om 1bib-
programmet, om e-læring eller 
om digital tekstproduksjon. Det 
skal samtidig fungere som en læ-
ringsarena, der vi som deltar i 
programmet prøver ut nye peda-
gogiske arbeidsformer.
 Selv om jeg har benyttet nett-
mediet lenge, har jeg opplevd det 

å skrive for Lære.Verk som en 
utfordring. Som uavhengig blog-
ger har jeg vært min egen utgiver 
og min egen redaktør. Når det 
gjelder Lære.Verk, må jeg skrive 
innenfor en ny - og uferdig - sjan-
ger. Båten bygges mens vi ror. 
Den viktigste lærdommen har 
vært: når ”alt og alle” er på nett, 
blir forfatterens og redaktørens 
rolle grunnleggende forandret.
 Bøker skal i prinsippet kunne 
leses i enrom, uavhengig av alle 
andre bøker og tekster. Alt lese-
ren trenger underveis, må pakkes 
i den samme ryggsekken. Lære.
Verk er skrevet som en del av, og 
et bidrag til, verdensveven. Mo-
bilnettet er på rask vei inn. Om 
et par år vil tilgang til nettet være 
like selvsagt som tilgang til van-
lig mobiltelefon er det i dag. Vi 
tar det derfor for gitt at våre le-
sere er på nett når de leser. Da 
trenger de ikke ryggsekk. De le-
ver på nettet. Det må vi også 
gjøre.

Lenker

Lære.Verk: 
http://textbook.latina.pedit.hio.no

ACHRON:
http://chron.latina.pedit.hio.no 

Andreas 
Vårheim svarer 
på Plinius´ 
innlegg i nr. 
6/2010 på side 69 
i denne utgaven.

Ny rolle. En av 

bærebjelkene i den 

nye strukturen 

– tenker Plinius – 

er bibliotekets 

rolle som tekst-

verksted.
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Mitt første folkebiblio-
tek heldt til i korrido-
ren i andre etasje på 

Rygg folkeskule. På sørsida av 
Gloppefjorden midt i Nordfjord 
for dei ukunnige i geografi. Bø-
kene var gøymde i nokre låste 
skåp i veggane, slik at skuleun-
gane ikkje skulle få tak i dei. Sty-
rar var Maria Sælen. Ho var 
lærar i småskulen, og budde i eit 
husvære i loftsetasjen.
 Eg trur ”biblioteket” heldt 
ope ein eller to ettermiddagar i 
veka. Det var her, og ikkje på re-
alskulen eller gymnaset i kom-
munesenteret Sandane sju km 
vekke, eg fekk kjennskap til og 
gav meg i kast med verdslittera-
turen. Og det var her eg i 1965, 
16 år gammal, lånte med meg 
heim Jan Erik Volds aller første 
diktsamling ”mellom speil og 
speil”. Titteldiktet kunne eg 
utanboks ei tid. Takka vere 
Norsk kulturråd og, som det den 
gongen heitte, norske ”statsstud-
de” folkeboksamlingar.
 ”Folkebibliotekfilialen”, vi kan 
knapt kalle dét det, i gangen på 
Rygg skule overlevde to verdskri-

gar. Men rundt 1970 var det slutt. 
Deretter gjekk det slag i slag. Dei 
to småbutikkane, dampskipsek-
spedisjonen og postkontoret fors-
vann. Bygdeutviklingslaget førte 
ein heroisk kamp for å bevare 
postnummeret 6863 Rygg. Forgje-
ves, naturlegvis. 6823 Sandane har 
for lengst lagt heile Gloppefjorden 
under seg. For to år sidan vart så 
barneskulen på Rygg lagt ned av 
eit nesten samrøystes kommune-
styre. Dei spreidde protestane førte 
ikkje til noko. Berre bedehuset og 
ungdoms huset overlever. Enn så 
lenge.

Utviklinga heiter det. Mi his-
torie frå Rygg og Gloppen er langt 
frå unik. Sentralisering av skular, 
bibliotek, varehandel, bank, sju-
kehus, postkontor for den del, er 
ein uunngåeleg prosess nøye knytt 
til moderniseringa. Eller om ein 
vil; postmoderniseringa. Filialar 
er ikkje akkurat dagens honnør-
ord. Med sentraliseringa følgjer 
større einingar. Dei små bygde-
bankane til dømes, er, for det 
meste, strokne av kartet. Glop-
pens sparebank vart historie alt i 

1990. Snart har vi berre fire mei-
eri att i landet vårt. Og 10 sjuke-
hus, om vi er heldige.
 Dei som les Bok og Bibliotek, 
er godt kjende med biblioteksta-
tistikken. Den peikar éin veg. Talet 
på bibliotek (filial og hovudbiblio-
tek) har siste tiåret vorte redusert 
med meir enn 20 pst., og er i dag 
under 800. Det betyr at det er un-
der to bibliotekfilialar per kom-
mune. Lovas krav om folkebiblio-
tek i kvar kommune kan stå for 
fall. Ein annan utveg er, naturleg-
vis, å slå saman kommunar.

Kvar haust stormar det rundt 
om i kommune-Noreg når råd-
mennene i sine budsjettforslag 
går inn for å leggje ned endå flei-
re skular. Avviklinga av biblio-
tekfilialar skjer derimot med eit 
pennestrøk. Berre sjeldan vert 
det teke til motmæle. Det finst 
ingen landsorganisasjon for opp-
retthalding av bibliotekfilialar i 
utkantstrøk. Landslaget for nær-
miljøskulen, LUFS, er derimot 
ein veletablert kamporganisa-
sjon, klar til å stikke kjeppar i 
hjulet for eit kvart rådmannsfor-

Folkebibliotek og 

kommunestruktur
Kommunekartet i Noreg er under endring. Færre og større kommunar byr 

på nye mulegheiter for folkebiblioteka. Om dei berre evnar å gripe sjansen.
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slag om skulenedlegging. Men 
også storkjeftane i LUFS kjem-
par med ryggen mot veggen.

Det er ingen grunn til å grine 
særleg mykje korkje over reduk-
sjonen av barneskular eller biblio-
tekfilialar. Det som kjem i staden, 
er som oftast betre enn det som 
vert lagt ned. Overgangen frå små 
postkontor med kort opningstid 
til post-i-butikk har vore til fordel 
for mange og til ulempe for få. 
Konsolideringa i eit godt og velut-
styrt bibliotek i kommunesenteret 
er langt å føretrekkje framfor eit 
skralt hovudbibliotek og utstyrs-
lause filialar med stadig færre 
brukarar. Med stor glede registre-
rer eg at folkebiblioteket i kom-
munesenteret Sandane, vakkert 
plassert i den nye Trivselshagen, 
er det beste og mest moderne i fyl-
ket; ei vakker rose i den frodige 
kulturhagen i Gloppen kommune. 
Ingen saknar filialane. Ingen gret 
heller i årevis over grendaskulane 
som vart borte.
 
Denne sentraliseringa lèt seg 
ikkje stoppe; uansett kva Liv Sig-

ne Navarsete måtte finne på å 
seie i sine tallause ”ta-heile-lan-
det-bruk” foredrag. Alle veit òg 
at neste etappe i denne prosessen 
heiter kommunesamanslåing. 
Alle veit at vi ikkje har 430 kom-
munar i landet vårt i 2020. Kor 
snøgt utviklinga vil gå eller kor 
mykje staten gjer bruk av gulrot 
eller pisk, er uvisst. Det er likevel 
openbert for dei fleste at den 
framtidige kommunestrukturen i 
Noreg ikkje berre kan baserast 
på kva den enkelte kommune 
sjølv ønskjer. Fleire stader i lan-
det har kommunane sjølve sett i 
gang eigne prosessar.
Det er mykje snakk om helse, 
samhandlingsreform, barnevern, 
sosiale tenester og kommunead-
ministrasjon i dei mange debatta-
ne om ny kommunestruktur som 
går føre seg, på nasjonalt, regio-
nalt og kommunalt nivå. Kultur-
feltet er det derimot lite snakk 
om. Og folkebiblioteka er det in-
gen som nemner i det heile.

Folkebiblioteka står ved ein 

skiljeveg det neste tiåret. Det er 
formidlingsleddet i kulturlivet 

som særleg vert råka av den om-
fattande digitaliseringa av kultur-
uttrykk og massemedium. Pro-
dusenten handlar direkte med 
konsumenten. Det hjelper lite å 
vise til åndverkslov og opphavs-
rett. Vi står overfor djuptgåande 
strukturendringar i det kommer-
sielle kulturlivet.
 For 20-30 år sidan forsvann 
det dominerande grossistleddet 
frå varehandelen. Ingen veit om 
vi treng bokhandlarar eller folke-
bibliotek i 2025. Utviklinga på 
dette feltet går uhyre raskt. Deri-
mot veit alle at vi i 2025 har be-
tydeleg færre og sterkare kom-
munar. Og enn så lenge er 
folkebiblioteka eit kommunalt 
ansvar. Grip derfor sjansen med 
ein gong, seier eg.
 Men eg vert ikkje særleg opti-
mistisk på folkebibliotekets veg-
ne når eg les innlegget til Svein 
Arne Tinnesand i dette numme-
ret av Bok og Bibliotek. Han går 
nemleg einsidig i forsvarsposi-
sjon. Det er den dårlegaste av 
alle strategiar.

Konsolideringa  

i eit godt og 

velutstyrt bibliotek 

i kommunesente-

ret  er langt å 

føretrekkje 

framfor eit skralt 

hovudbibliotek og 

utstyrslause 

filialar med stadig 

færre brukarar.

NBFs leder 
Svein Arne 
Tinnesand svarer 
på Arnestads 
innlegg i Bok 
og Bibliotek nr 
6/2010 på side 36 
i denne utgaven.
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Jeg forundres over en fløy mer 
eller mindre innflytelsesrike, 
men i hvert fall høylydte stem-

mer i biblioteksektoren som tyde-
ligvis deler en tilknytning til Crea-
tive Commons-systemet, en sterk 
interesse for teknologi, og en - slik 
det virker for meg - underliggende 
ideologisk overbevisning om at 
den digitale kunstneriske allmen-
ningen skal være gratis for bru-
kerne.
 En av de fremste fanebærerne 
for denne fløyen er Thomas Bre-
vik, som i september utpekte meg 
som en slags talsmann for forfat-
tere og forleggere om hverandre 
på sin blogg, Blogg og Bibliotek, 
med denne passusen:

«Han har de etablerte og 
publiserte forfatternes 
interesser som hovedmotiva-
sjon for det han skriver. Han 
har egentlig ingen interesse 
av at bibliotekene blir en del 
av den nye medieøkologien 
som nå ser ut til å vokse 
fram. Bevaring av etablerte 
strukturer og støtteordninger 
er forlagene og forfatterenes 
felles kamprop.»1

Med mistenkeliggjøring og halv-
sannheter skal tydeligvis det digi-
tale felleslandet bygges. Jeg har 

ganske mer vidtrekkende interes-
ser enn det som blir meg tillagt 
her, og jeg har sagt det om og om 
igjen i mange fora: Jeg har kvali-
tetslitteraturens interesser for øye, 
jeg har breddelitteraturens inter-
esser for øye, og jeg prøver etter 
beste evne å skjele til det fortsatt 
helt nødvendige, fremtidige bibli-
otekets interesser også. Jeg har 
også sagt tydelig ifra om at støt-
teordninger må legges om for å 
imøtekomme fremtidens behov, i 
en takt tilpasset realitetene.

Jeg prøver å være realist, ikke 
utopiker eller teknotopiker. For 
eksempel på den måten at jeg tror 
litteraturen blir fattigere om for-
fatterne blir det, og på den måten 
at jeg ikke tror støtteordninger 
kan vokse inn i skyene. Jeg tror 
altså ikke på en gratis digital kul-
turallmenning, og heller ikke på 
en litteratur som er gjennomgå-
ende statsfinansiert. Jeg mener at 
kultur trenger et kommersielt 
marked. Slik sett kan jeg uten 
problemer påstås å være tilhenger 
av bestående. (At jeg ikke er sær-
lig begeistret for mange av utfor-
mingene det markedet vi har nå 
har fått, er en annen sak som må 
ligge til senere.)
 Jeg prøver også å være realis-

tisk med hensyn til prosesser. En 
av disse er den kreative, skjønnlit-
terære prosessen som jeg etter 
femten publiserte bøker vet gan-
ske mye om. I denne er redak-
sjonsleddet, som forlagene i dag 
(og i store deler av historien) for-
valter, en uvurderlig makker for 
forfatteren. Men Thomas Brevik 
vet tilsynelatende bedre:

«Her blir det selvsagt speku-

lasjon fra min side, men det 

ser ut til at på stadig flere 

områder kommer kvalitets-

kontrollen fra en stor masse 

framfor fra enkelte eksperter. 

Det vil si at en bok i framtiden 

kan bli til i en dialog med en 

større masse lesere framfor i 

dialog med en enkelt forlags-

redaktør. Det ene er ikke nød-

vendigvis bedre enn det andre, 

og resultatene vil bli forskjel-

lige, men å hevde at det ikke 

finns flere veier til gode tek-

ster er etter min mening sne-

versynt.»1

Først: La oss ikke røre alle bøker 
sammen til én klumpete grøt. Det 
er stor forskjell på hvordan for-
skjellige typer bøker blir til. Læ-
remidler i matematikk, chili-ko-
kebøker og lyrikksamlinger har 
ekstremt forskjellige tilblivelses-

INDIE-
BIBLIOTEKET?
E-boka er ikke hva du tror! Ok, akkurat nå er den kanskje det. Men dens 

innerste vesen - essensen - er noe mer, og mer nyskapende. La oss se på 

«The Brave New World» som e-boka på sitt beste faktisk representerer.
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prosesser. I det videre snakker jeg 
om skjønnlitteraturen. Og da er 
det helt riktig, som Brevik sier, at 
han spekulerer. «Kvalitetskon-
trollen» i den kunstneriske krea-
tive prosessen har aldri kommet, 
og kan neppe komme «fra en 
stor masse». En roman er ikke et 
wiki-prosjekt eller et «program» 
som kan utvikles som «open 
source». At enkelte, eksperimen-
telle tekster (og/eller prosesser) 
kan fremkomme på en slik måte, 
er fullt tenkelig; som særskilte fe-
nomener. Men at hovedmengden 
av kvalitetslitteratur - nå eller i 
en realistisk fremtid - skal gjøre 
det, er helt usannsynlig.

Forfattere trenger kyndig 

 redaksjon, og det forlanger 
kyndige redaktører. Hvor de er 
ansatt, er en annen ting: Det kan 
være i forlag, eller i andre typer 
enheter. Og jeg har vært noto-
risk påpasselig, i all argumenta-
sjon, med å si at det ikke er for-
lag i seg selv som fortjener støtte, 
men redigeringsprosessens ek-
spertise.
 Den typen argumentasjon 
Brevik og andre fører er rett og 
slett ikke fundert i noen empiri; 
den er et uttrykk for manglende 
forståelse for litterære kreative 
prosesser, manglende forståelse 

for kunstneres økonomiske vil-
kår, og manglende forståelse for 
hvordan kvalitet blir til. Det av-
sløres ganske ettertrykkelig når 
han skriver:

«...vi (les: bibliotekene) er så 

heldige at vi ikke behøver å 

vente på forlagenes etter-

lengtede boksky eller digital-

bok.no´s hyggelige, men lille, 

soloutspill. Vi kan sette igang 

idag, av den enkle grunn at 

det finnes en stor mengde 

uorganisert, ikke-vurdert og 

veldig spennende litteratur 

på internett.»2

For det første er det ikke mye 
sant i dette: Man finner ikke mye 
nettpublisert litteratur på høyde 
med Knut Hamsun eller Emile 
Zola, Jonathan Franzen eller 
Kjartan Fløgstad. Og det er ikke 
slik at Norge og verden er prop-
pende full av store talenter som 
blir oversett eller av konspirative 
årsaker avvist av de mange store 
og små forlag som gir ut skjønn-
litteratur.

For det andre stusser jeg 

over en rekke implikasjoner: 
Skal biblioteket bli indie-forleg-
ger? Skal man slutte å formidle 
det som kommer ut på etablerte 
forlag? Hvordan går det da med 

Breviks egen blogg-overskrift: 
«Bibliotek er ikke i bokbran-
sjen.» Og er det likegyldig for 
biblioteket at man da løper risiko 
for å bli en portør av B-vare som 
blir refusert av forlagene? Og 
ikke minst: Hva er bibliotekets 
samfunnsansvar? Å gjøre seg til 
redigeringsledd, til seleksjons-
ledd (som en annen bokklubb), 
til - ja, rett og slett forlegger?

«Drit i forlagene,» har Brevik 
kvitret på kvitresamfunnet Twit-
ter. Og jeg tenker: Hva er dette? 
Har det rot i noe som helst bi-
bliotekfaglig? Eller er det ren og 
skjær ideologi fra en fløy som ser 
for seg et samfunn hvor kunst-
nere som velger å publisere resul-
tatet av årelangt arbeid ikke skal 
ha krav på annen godtgjørelse 
enn det brukerne velger å gi dem 
av almisser på allmenningen et-
ter at de allerede har nytt godt av 
kunstens berikelse. (Vi ser jo 
hvor mye artistene får fra den 
glade velvilje på Spotify - dvs. 
nesten null!)
 Jeg skal gå inn på en sånn 
tanke den samme dagen som bi-
bliotekarer sier at de er villige til 
å jobbe for driksen lånerne leg-
ger igjen i skranken.
 I mellomtiden betrakter jeg 
det som det rene bloggotopia.

Jeg har aldri ment eller sagt at 
kunstnere ikke skal få kompen-
sasjon for arbeidet sitt. Snarere 
tvert imot har jeg alltid ment at 
grunnlaget for et fungerende lit-
teraturmarked nettopp var at 
forfattere får betalt. Det jeg har 
ment er at forlagenes strategi 
for å selge ebøker (DRM) vil 
virke mot sin hensikt og føre til 
at de som leser bøker vil vende 
ryggen til teknisk kompliserte 
og begrensende format. 

 Jeg mener også at det er vik-
tig for bibliotekene å være åpne 
for andre litteraturkretsløp enn 
det etablerte. Jeg mener ikke at 
bibliotekene skal bli forlag, men 
jeg mener at vi vil svikte vår 
oppgave om vi ignorerer at det 
skapes mye skriftkultur utenfor 
forlagene og at vi skal finne og 
formidle denne på samme måte 
som vi finner og formidler tradi-
sjonelle litterære format. Og et-
tersom det i skrivende stund 

ikke finnes noe allment tilbud 
om ebøker fra norske forlag i 
norske bibliotek, så ser det ut til 
å være en mulig vei å gå.

Thomas Brevik
Fanebærer uten 
opptog

Svar til Morten Harry Olsen

1) http://bloggbib.net/2010/09/07/morten-harry-olsen-og-kundefokus/
2) http://bloggbib.net/2010/12/14/558/
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Kultursjefen kom stormen-
de inn på kontoret mitt 
med følgende informa-

sjon som han hadde fått fra de-
partementet.
 ”Gjennom fjorårets stortings-
melding om bibliotek (St.meld. 
nr. 23 (2008-2009)) vedtok Stor-
tinget å markere året 2010 som et 
Nasjonalt Leseår. Meldingen ble 
fulgt opp i statsbudsjettet hvor vi 
kunne lese at ”I 2010 foreslår re-
gjeringen en budsjettmessig opp-
følging av bibliotekmeldingen. 
Dette omfatter midler til gjen-
nomføring av et leseår i 2010 som 
start på et leseløft i perioden fram 
mot 2014” For leseløftet 2011 
har man valgt ut bibliotek og lese-
stimuleringstiltak for barn som 
satsningsfelt.” 
 Informasjonsskrivet utdypet 
behovet for en ytterlig gjennom-
gang av rutinene vedrørende styr-
kingen av leseferdighetene for 
barn i barnehager gjennom økt 
bruk av kompetansen i folkebi-
bliotekene. 

Regional komité. På fylket ble 
det besluttet å sette ned en komité 
som skulle jobbe fram en modell 

eller en plan for hvordan vi i Lit-
teraturfylket Rogaland skulle 
synliggjøre utfordringene i for-
holdt til folkebibliotekene og bar-
nehagene. I komiteen var vi flere, 
blant annet en politiker fra Frem-
skrittspartiet som ikke hadde leste 
en barnebok siden han var ung og 
hadde heller ikke hatt behov for å 
lese noen barnebøker før han i 
kraft av sitt verv som politiker ble 
valg inn i komiteen; en kultursjef 
hvor hans erfaringer i all hoved-
sak var basert på lesing til egne 
barn som nå var voksne. Han 
hadde heller ingen erfaring med 
dagens teknologi utover det helt 
nødvendige. Og så var det meg 
da, som var oppnevnt som ek-
spert på fagområdet. Sammen 
skulle vi sette rammene for litte-
ratursatsningen til barnehagebarn 
i Rogaland. Vi skulle få dem til å 
bli glad i bøker som politikeren 
uttrykte det.
 For å kunne ha en felles platt-
form å diskutere ut fra leste vi alle 
rammeplanen for barnehagen og 
hengte oss opp i den utfordringen 
barnehagene står overfor ved å 
kunne ”skape et miljø hvor barn 
og voksne daglig opplever spen-

ning og glede ved høytlesning, 
fortelling, sang og samtale, og 
være seg bevisst hvilke etiske, es-
testiske og kulturelle verdier som 
formidles”.

Lesefrø – litteraturformid-

ling i barnehagen. Vi var også 
blitt forespurt om å kunne pre-
sentere vårt arbeid på en nasjonal 
konferanse for barnehageansatte 
siden vi har et nasjonalt kompe-
tansesenter for lesing i barnehage 
ved universitetet i Stavanger, nem-
lig Lesesenteret. Det var forventet 
at vi skulle snakke om en forny-
ing av litteraturformidling til bar-
nehagebarn siden vi hadde fått 
innsikt i fagfeltet ved å være med 
på prosjektet ”Lesefrø”.
 ”Gjennom prosjektet LESE-
FRØ har flere bibliotek etablert 
filialer i barnehager med stor an-
del minoritetsspråklige barn. Må-
let er at denne gruppen skal få 
best mulig utbytte av økt tilgang 
til bøker, faste leseaktiviteter og 
gode leseopplevelser gir barna be-
dre ordforråd.”
 Kultursjefen som har tidligere 
erfaringer fra skolefeltet, mente at 
vi kunne utforme en slags leseka-

Hvordan blogge et bokbål
– eller utforming av  lesepolitikk  

til barne hagebarn
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non, en liste over bøker barn i 
barnehager kunne lese. Det hadde 
han god erfaring med fra skole-
verket.

Den utfordrende barnelitte-

raturen. På et av de mange ko-
mitémøtene vi hadde skulle jeg 
legge frem en del bøker som da-
gens barn burde være opptatt av. 
Jeg hadde valgt ut blant annet: 
 ”Hvem er død?” av Stina Wir-
sén som passer utmerket til barn i 
alderen 0 – 3 år. Boken handler 
om at Fugls farfar er død. Alle er 
leie seg og gråter under begravel-
sen. Fugl lurer på hvor farfar er 
nå. Kanskje han har blitt en som-
merfugl?
 ”Bing” av Ted Dewan. Bøke-
ne, som er en serie, handler om 
Bing som er en liten kanin som vil 
klare alt selv. Det er tid for både 
tannpuss og bad, men når han 
skal legge seg, finner han ikke 
bamsen sin.
 ”Drømmeprinsen” av Justyna 
Nyka, som handler om å gi even-
tyr en ny og moderne vri. Det var 
en gang en prinsesse som ikke vil 
gifte seg og som må dra ut i ver-
den for å finne seg drømmeprins. 
Men verden er full av overraskel-
ser, og den aller største er hva 
prinsessen har med seg hjem. Men 
som kongen sier til slutt: ”Vi leter 
etter noen og finner en annen – og 
det er like bra!”
 Og ikke minst ”Glassklok-
ken” av Bjørn Arild Ersland fra 
Rogaland. Hver natt går en gam-
mel dame alene langs veikanten. 
Ofte sitter hun bøyd over asfal-
ten, mens bilene suser forbi. Ingen 
ser hva hun plukker med seg hjem 
til den store glassklokka si. Om 
morgenen er hun forsvunnet, men 
den gamle damen sover aldri.

Stillheten etter mitt flammen-

de innlegg var for meg underlig. 
Frp politikeren reiste seg og sa 
høylytt: ”Dette handler jo ikke om 
barnelitteratur, dette er politikk.” 

Så kom han med den ene innven-
dingen etter den andre til de bø-
kene jeg hadde ramset opp. Ord 
som indoktrinering, propaganda, 
politisk litteratur, rasisme og søp-
pellitteratur kom som perler på en 
snor. Plutselig ble jeg stående an-
svarlig for dagens litteratur, Dette 
hadde jeg aldri opplevd innenfor 
litteraturmiljøet. Debatten som 
fulgte var meget nyttig for alle par-
ter. Vi brukte mange møter på te-
maet ”Hvilken type bøker er det vi 
formidler og på hvilken måte for-
midler vi dem til barna?”

Blogging i barnehage. For å 
styrke leseferdighetene til barn i 
dag, kreves det også en kompe-
tanse innenfor ulike digitale verk-
tøy som ifølge rammeplanen skal 
være en naturlig del av hverdagen 
i barnehagen. Kultursjefen hadde 
en vis motstand mot alt som had-
de med nettet å gjøre. Vi lært jo å 
lese før nettet kom var argumen-
tasjonen hans. Etter mye disku-
sjon i komiteen fikk vi inn i pla-
nen et kapittel om ”barnehager 
og bruken av sosiale medier”.
 Vi hadde fått med oss den ny-
este forskningen fra Danmark om 
at ”barnehagebarn skriver sig til 
bedre læsning”:
 ”I fem år har de arbejdet med 
børneskrivning i børnehaveklas-
sen på Søholmskolen i Jystrup. 
Det er der kommet bedre læsere 
ud af. Projektet med børneskriv-
ning er udviklet i samarbejde med 
Nationalt Videnscenter for Læs-
ning og resulterer om kort tid i en 
bog til lærere i børnehaveklasse 
og indskoling.”
 Jeg mente at blogging derfor 
burde være obligatorisk i enhver 
barnehage og viste til Myrertop-
pen barnehage som i lang tid har 
blogget sammen med barna i bar-
nehagen:
 ”Intensjonen med denne blog-
gen er å ha en arena for systema-
tisering av pedagogisk dokumen-
tasjon. Vi bruker prosjektarbeid 

og pedagogisk dokumentasjon 
aktivt i vår barnehagepraksis, 
men vi savnet et sted der vi kunne 
samle, vise fram og arkivere på en 
god måte. Derfor denne bloggen. 
Vårt ønske er å inspirere og bli 
inspirert, enten det er barna eller 
de voksne som er kilden: Inspira-
sjonen skal flyte alle veier! Dette 
handler både om initiativ til pro-
sjekter og å videreutvikle de.” 
 Det er også kommet en ny rap-
port fra Høgskolen Stord/Hauge-
sund som viser at svært mange 
barnehager har tatt datamaskiner i 
bruk som en del av tilbudet. Det 
som gledet meg mest var at ”tre av 
fire, har dataspill som en del av til-
budet” og at ”barnehagestyrerne 
mener at den digitale leken er et 
verdifullt tilskudd.”
 Kultursjefen mente nok var 
nok om sosiale medier og lurte på 
hvordan de ansatte i folkebiblio-
tek kunne tilby sin kompetanse 
med å styrke leseferdighetene til 
barn i barnehagene når mangfol-
det innen fagfeltet lesing var så 
stor og så komplisert. Vi har sam-
let sett erfart at litteraturformid-
ling til de små er et krevende ar-
beid som forutsetter mye kunnskap 
og kompetanse innenfor ulike fag-
områder, men også at det er et vik-
tig satsningsområde for oss. 

Konferansen du ikke vil gå 

glipp av. Konferansen om lese-
ferdigheter og barnehagebarn er 
8. mars. På talerstolen vil både 
politikeren, kultursjefen og meg 
være representert fordi vi ikke 
klarte å bli enige om hvordan dri-
ve lesefremmende tiltak til barn i 
barnehage.
 Men vi har kommet frem til 
en foreløpig strategi:
 ”Vi lager et bål, vi lager et 
bokbål hvor du, Ine, brenner alle 
klassikerne og jeg som politiker 
brenner alle de nye barnebøke-
ne… Så da blir det opp til meg å 
blogg om det,” konkluderte en 
bekymret kultursjef…
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Frodig nordisk folk 
Hvilken rolle kan folkebibli-
otek spille i byutvikling?

Hva slags effekt har nasjo-
nale lesekampanjer, for ek-
sempel nasjonale leseår?

Hvordan kan skole og folke-
bibliotek samarbeide for å 
skape helhetlige læringsare-
naer som kan stimulere til 
ekspansiv læring?

Hvorfor har noen land valgt 
å satse mye på bibliotek, 
mens andre har satset lite?

Hva med bibliotekene som 
arenaer for demokrati i 
2.0-samfunnet?

Hva karakteriserer menns le-
sing og leserkarrierer?

 Hva slags konkret innvirk-
ning har bibliotekbruk på 
menneskers liv? Kan vi iden-
tifisere faktiske nyttevirk-
ninger av bibliotekbruk og 
av hvilke slag er de?

Dette er eksempler på forsk-
ningsspørsmål som ble diskutert 
på konferansen om folkebiblio-
tekforskning som gikk av stabe-
len på Høgskolen i Oslo den 8. 
desember i fjor. Konferansen 
markerte avslutningen på 
70-årsjubileet for bibliotek- og 
informasjonsfaglig utdanning i 
Norge.
 Samtidig representerte kon-
feransen et første konkret tiltak 
innenfor rammene av en felles 
plattform for folkebibliotekfors-
kning som de nordiske og bal-
tiske forsknings- og utdannings-
institusjonene på feltet ble enige 
om i 2008. Utgangspunktet for 

denne plattformen er at de nor-
diske landene i et sammenlig-
nende internasjonalt perspektiv 
har satset mye på folkebibliotek 
og at folkebibliotekene har vært 
en integrert del av den nordiske 
velferdsmodellen. Nå er denne 
modellen under press. Hva betyr 
det for folkebibliotekene? I til-
legg til politiske og ideologiske 
endringer, representerer både di-
gitalisering og framveksten av 
det flerkulturelle samfunnet 
kraftige endringsimpulser for 
bibliotekene. Forskningsbasert 
kunnskap og refleksjon er nød-
vendig om vi skal kunne hånd-
tere de nye utfordringene på en 
adekvat måte. Den nordiske 
plattformen legger opp til å sti-
mulere denne forskningen gjen-
nom å arrangere årlige nett-
verkskonferanser og stimulere 
til samarbeid og felles prosjekt.

Oslo-konferansen i desem-

ber kan en altså si var det første 
tiltaket innenfor fellesplattfor-
mens rammer. 30 forskningsbi-
drag ble presentert og 36 nor-
diske forskere deltok supplert 
av en fra Tyskland og tre briter.
 Forskningsbidragene som ble 
presentert, spente over et vidt 
felt: litteraturformidling, samar-
beid skole og bibliotek, folkebi-
bliotekenes historie, bibliotek-
bygg, bibliotekenes samfunns- 
messige rolle og nytteverdi i 
tillegg til teori og metodegrunn-
lag. Kan man i dette mangfoldet 
peke på noen fellesnevner? Kan-
skje bibliotekenes rolle som sted 

og møteplass framstår som en 
slik fellesnevner. Det preget nøk-
keltalen ved konferansens åp-
ning der Dorte Skot-Hansen slo 
an tonen for dagen og det preget 
mange av bidragene i parallellse-
sjonene utover dagen.
 ”Nye roller og modeller for 
folkebiblioteket” – det var titte-
len på Dorte Skot-Hansens inn-
ledningsforedrag. Der presen-
terte hun en modell hvor 
folkebibliotekene er knyttet til 
fire mål for brukere og samfunn: 
Opplevelse, myndiggjøring, del-
takelse og innovasjon. For å rea-
lisere disse målene kan bibliote-
ket forstås som summen av fire 
rom som griper over i hverandre: 
et inspirasjonsrom, et læringsrom, 
et møterom og et aktivitetsrom.
 Tonen som Skot-Hansen slo 
an, ble fulgt opp i flere av sesjo-
nene. I en av sesjonene om litte-
raturformidling, presenterte Ca-
rolynn Rankin fra Leeds effek - 
tene av det britiske leseåret slik: 
”..et sted blir et midtpunkt og 
nav i lokalsamfunnet dersom 
det utvikler seg til et sted der 
innbyggerne blir vant til at det 
på regulær basis foregår spen-
nende og verdifulle litteraturfor-
midlingstiltak, workshops og 
festivaler. Mitt håp er at det skal 
bli resultatet av det nasjonale le-
seåret”. Her snakker hun om så 
vel inspirasjonsrommet som læ-
rings- og aktivitetsrommet i 
Skot-Hansens modell. Casper 
Hvenegaard Rasmussen og Hen-
rik Jochumsen fulgte opp i sitt 
prosjekt om bibliotekets rolle i 
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byutvikling. Her er de blant an-
net opptatt av bibliotekets rolle 
som ”placemaker” – dvs. insti-
tusjoner som:

-
ers sentrumsområder, tidligere 
industriområder og til utvik-
ling av nye byområder

og nye opplevelsesarenaer.

Joron Pihl og Thomas Eri
Lærerutdanningen ved Høgsko-

der de ser på hvordan det kan 
skapes et rom mellom den lokale 

-

La oss gå litt nærmere inn på 
ett spennende prosjekt: Hvilken 
nytte har egentlig mennesker av 

av Pertti Vakkari
nasjonalt, representativt utvalg 
på 1000 personer ble spurt om 
hvilke konkret nytte på ulike 
livsområder de kan huske å ha 
opplevd som et resultat av å bru-

-

skjønnlitteratur (70 prosent) og 

gruppen av opplevd nytte var 

-
-

pro-
sent), 

-

prosent), lø-
sing av konkrete 

-

-
sent). Nyttevirkninger knyttet til 

husholdningsspørsmål, utendørs-
-

spørsmål, ble sjeldnere nevnt.

redusert til tre kategorier av nyt-
tevirkninger: Nytte knyttet til 

-
-
-

kerspørsmål), nyttet knyttet til 
kulturelle interesser og nytte 
knyttet til karriere og utdan-

opplever, avhenger av utdan-

utdanning nyttevirkninger knyt-
tet til karriere og kulturelle in-
teresser, mens de med lavere ut-

nyttevirkninger knyttet til hver-

konkluderer slik: 
 ”It seems that less educated 
people use the public library 

activities, whereas people with 
higher education use its services 

cultural interests and career”.

 Om vi knyttet disse resulta-
-

som altså opplever nytte knyttet 
til hverdagslivsproblemer, bidrar 
bibliotekbruken til empower-

dem med høyere utdanning er 

-

-
land til å male hvordan man i de 
to landene opplever nyttevirk-

sammenligninger på tvers av 
nordiske land.

som ikke kunne komme denne 
gangen: det blir nye muligheter 

års tid.

ebibliotek
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Det er ikkje opp til oss 
som arbeider her å vur-
dere kva som kan vere 

interessant for framtida, seier 
Merethe Myrvang, som er infor-
masjonsrådgjevar ved Nasjonal-
biblioteket (NB). – Vi lagrar alt 

som er offentleg publisert, med 
sikte på at det skal halde i tusen 
år. Det kan godt hende at leike-
tyet som ligg ved donaldblada 
fortel framtidige generasjonar 
like mykje om samfunnet vårt 
som det bøkene til Knausgård 
gjer.
 – Vi har fått sprengt ut hol til 
ein ny hall, men vi ser alt no at vi 
treng enno meir plass, for sjølv 
om det blir sagt at alt er digitalt 
no, så er vi slett ikkje kvitt papi-
ret. Derfor må vi ha god plass, 
seier Myrvang, og held fram: – 
Vårt oppdrag er å ta vare på alt i 
et tusenårsperspektiv slik at et-

tertida kan se hvordan det var i 
dag.
 – Mellom anna tek vi vare på 
det historiske arkivet til NRK 
(frå 1930-1990). Lydband var 
dyrt og måtte brukast oppatt, så 
det er berre 10-15% av det som 
vart sendt som er lagra. I dag blir 
kringkastingsmaterialet levert di-
gitalt over nett til den store 
servarbanken vår, seier Myrvang, 
og viser meg den største samlinga 
av serverar eg har sett. Dei står i 
eit eige rom med vifter som sen-
der varmlufta dei produserer ut i 
dagen. Alt som finst inne i fjellet 
må ikkje bli ødelagt av varmen, 

Nasjonalbiblioteket  
– no meir tilgjengeleg enn nokon gong

Tekst og foto: 

Berit Oksfjellelv, 

frilansjournalist

Djupt inne i Mofjellet, i ein konstant temperatur på 8 grader, ligg minnet til 

landet vårt lagra, fysisk og digitalt. Her er filosofiske tekstar, glasplatene 

til dei tidlegaste foto-

grafia, musikken til 

Trond Granlund og 

nyhende frå distrikts-

kontora til NRK lagra, 

i lag med Elloskatalo-

gen og alle Donald 

Duck-årgangane. Ikkje 

eingong plastdingsane 

som følgjer med teik-

neserieblada blir kasta 

i søppelet på Nasjonal-

biblioteket.

Nasjonalbiblioteket overtok 
ansvaret for biblioteksektoren 
1. januar 2011 etter at ABM 
Utvikling vart lagt ned. Her kjem 
ein statusrapport fra Mo i Rana 
og eit intervju kor nasjonalbi-
bliotekar Vigdis Moe Skarstein 
tenkjer høgt om prioriteringar 
og framtida. (s. 53)
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heller ikkje servarbanken sjølv. 
Myrvang seier servarbanken 
inneheld 2 petabyte lagra infor-
masjon, ei måleeining så stor at 
det er vanskelig å forholde seg 
til. Ein petabyte er det same som 
ein billiard byte.
 Sjølv om Nasjonalbiblioteket 
har mange gjestar i løpet av eit 
år, er det ikkje mange av dei som 
får komme inn i fjellhallen. Alt 
som finst her inne i fjellhallen 
blir passa godt på; Fotografi, 
film, tv, blindeskriftsbøker, ei til-
nærma komplett avissamling – til 
og med pornoblada blir nenn-
somt lagra her inne i ein fjellhall 
som rommar 43 kilometer med 
hylleplass og som stadig må utvi-
des. Nitratfilmen held til i eige 
lager utanfor inngangen til fjell-
hallen, i tilfelle han skulle kom-
me til å sjølvantenne og ødeleg-
gje alt.

Effektivt fjernlån frå 

 automatlageret

Dei som arbeider i Depotbiblio-
teket ved NB har ein todelt ar-
beidsdag. Fram til posten går ut 
klokka 13.00 pakkar dei materi-
ale som er tinga frå andre biblio-
tek og sender det som fjernlån. 
Men dei går ikkje berre i depotet 
og hentar bøkene som skal ut; 
det er ei umogleg oppgåve for eit 
menneske. Alle bøkene som kjem 
inn blir merkte med ein strekko-
de, putta i ei mappe med ein 
annan kode og til slutt hengt i ein 
kasse som har ein tredje kode. 
Roboten i automatlageret finn 
ein ledig plass ein stad på dei ma-
ratonmetrane med hylleplass 
som finst her, og tar ut ein ny 
kasse, med den boka som er 
fjernlånt. Kombinasjonen av dei 
tre strekkodane fortel kor boka 
er å finne. Og når ein tek ei bok 

ut av ei mappe, kan ein setje inn 
ei heilt anna bok på same plass.
 – Heilt frå starten av tenkte vi 
produksjonsløyper og henta in-
spirasjon frå både andre biblio-
tek og frå industrien. Med auto-
matlageret, som var ferdig i 
2003, vart det mogleg å ta unna 
store mengder materiale på kort 
tid. I fjor hadde vi om lag 120 000 
utlån. Å ta det industrielle depot-
systemet inn i bibliotekverda var 
noko nytt då vi gjorde det, og det 
har vore til inspirasjon for bibli-
otek verda over, seier Stig Bang 
som er nettformidlar i Nasjonal-
biblioteket.
 Hos dei omlag 220 tilsette ved 
avdelinga på Mo i Rana finn ein 
eit stort spenn av kompetanse; 
her arbeider alt frå filmvitarar, 
filmlaborantar, konservatorar, 
journalistar, lydingeniørar og IT-
folk – i tillegg til bibliotekarer.

1000. Vår oppdrag er å ta vare på 

alt i et tusenårsperspektiv slik at 

ettertida kan se hvordan det var i 

dag, seier Merethe Myrvang.

Nybrott. Å ta det industrielle depotsystemet inn i bibliotekverda, var noko 

nytt da vi gjorde det, seier Stig Bang, her sammen med Merethe Myrvang.

 – Noregs minne
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 – Målet til Nasjonalbibliote-
ket er ikkje berre å ta vare på alt 
som blir gjeve ut i Noreg, men òg 
å gjere det tilgjengeleg for folk, 
seier Bang. Utlån til alle landets 
bibliotek gjennom fjernlånsord-
ninga gjer det mogleg for alle å 
låne bøker som lokalbiblioteka 
ikkje har i samlingane sine. Ei 
større satsing er digitaliserings-
prosjektet, med NBdigital og 
Bokhylla.no som publikumspor-
talen til det digitale biblioteket. 
Med dette blir landets minne ver-
keleg gjort tilgjenge.

Bokhylla og digitaliserings-

prosjektet

I 2009 inngikk Nasjonalbibliote-
ket ei avtale med Kopinor om å 
digitalisere og legge ut på nettet 
50 000 bøker som er rettighets-
belagt. Nasjonalbiblioteket beta-
ler for rettane til dette.
 – Bokhylla består i hovedsak 
av bøker. Nasjonalbiblioteket er 

òg godt i gang med å scanne og 
digitalisere avisene som blir gjeve 
ut i Noreg. Når teksten på alle 
avissidene er søkbar, er det lett å 
finne nettopp det ein leitar etter, 
seier Svein Arne Brygfjeld. Han 
er seksjonleiar for utviklingssek-
sjonen ved IKTD. 
 – Slik mogleggjer vi forsking 
som før var umogleg. Der for-
skarane til no har oppsøkt bibli-
otek og tilbrakt mange timar der 
med å lese gjennom gamle aviser 

på mikrofilm for å finne det dei 
leitar etter, vil dei i framtida kun-
ne finne det på nettet med få tas-
tetrykk, seier Brygfjeld.
 – Førebels er det fem aviser 
som har inngått samarbeidsavta-
le med oss om eit søkbart digitalt 
historisk avisarkiv, men fleire har 
ytra ønske om å få bli med, legg 
Bang til.
 – Der forskarane til no har 
vore avhengig av å halde til sen-
tralt i nærleiken av eit bibliotek, 
gjer tenestane våre det no mogleg 
for folk å få fatt på kunnskapen 
dei treng berre dei har nettilkny-
ting, seier Brygfjeld, og fortel at 
kunnskapsutvekslinga mellom 
NB og andre nasjonalbibliotek 
skjer raskt og effektivt:
 – Vi har eit miljø som gjer det 
mogleg å prøve ut nye tekniske 
løysingar. Vi jobbar med ei ny te-
neste som vi trur vil vekkje stor 
interesse i forskningsmiljøa, 
nemleg den digitale handskrifts-

samlinga. Her 
kan forskarane 
etter kvart sjå 
gjengjevingar 
av gamle hand-
skriftsdoku-
ment utan å 
måtte ta på seg 
kvite hanskar 
og handsame 
dei varsamt. 
Gjengjevinga 
av handsskrif-
tene er så pre-
sis at ein til og 

med kan sjå sveittedropene frå 
skrivaren på papira som no ligg 
på nett.

Endra nettatferd

– Korleis starta bokdigitalise-
ringsprosjektet?
 – Som ein del av vår strategi 
om å digitalisere alt, vart det i 
2006 starta eit lite prosjekt som 
vart kalla Nordområdeprosjektet, 
for å formidle noe av det digitale. 
Forfattarar og forlag vart invitert 

til eit samarbeid med Nasjonalbi-
blioteket om å tilgjengeleggjere om 
lag 1000 eksemplar av relevant 
nordområdemateriale som ikkje 
var falt i det fri. Målet var sjølv-
sagt å leggje ut materiale som er 
nyttig for brukaren, men òg å sjå 
korleis nettsidebrukaren oppfører 
seg. I starten var brukaren innom 
5 sider per gong. No sit kvar bru-
kar som er innom Bokhylla.no seg 
ned og les – han les i snitt 62 sider, 
seier Bang. – Det tyder på ei ve-
sentleg endring i leseåtferda på 
nett i løpet av kort tid.
 – Kva meir veit de om bruka-
rane?
 – Vi fører statistikk med IP-
adressene, og ser at det har skjedd 
ei utvikling. Før var folk innom i 
vanleg arbeidstid. I seinare tid er 
det like gjerne mange som er inn-
om nettsidene våre om søndags-
kvelden, noko som tyder på at 
det er vorte meir vanleg å bruke 
Bokhylla.no privat, seier Bryg-
fjeld. – Enkelte IP-adresser er 
stamgjestar, og vi har mange bru-
karar frå utdannings- og for-
skingsmiljøa.
 – Vi veit òg at av dei nesten 
50 000 eksemplara som ligg ute 
no, har 60% av dei vorte besøkt 
sidan dei første bøkene vart lagt 
ut i mai 2009. Det er eit høgt tal. 
Kvar månad blir 20-22% av bø-
kene i Bokhylla.no bruka. Når 
det er som mest trøkk, blir det 
lese 150 sider i sekundet, opply-
ser Brygfjeld om.
 – Det er mykje, når ein ten-
kjer på kor lite de har marknads-
ført tenesta?
 – Ja, og det blir stadig fleire. 
Med dei nye elektroniske lese-
bretta som blir betre og betre har 
det opna seg ei ny verd for digi-
tale bøker. Wikipedia har 2000 
lenkjer til innhald hos oss, Bibsys 
og andre biblioteksystemer len-
kjer direkte til bøker vi har digi-
talisert.

Kaffe. Merethe Myrvang og Svein Arne Brygfjeld puster 

ut over en kaffe.

           52           1 / 2011           Bok og Bibliotek



Nasjonalbibliotekar 

med auka ansvar

I løpet av dei 7 åra ho har hatt stillinga som Nasjo-

nalbibliotekar har  Nasjonalbiblioteket hatt ei 

ekspressutvikling. No er Nasjonalbibliote-

ket og nasjonalbibliotekar Vigdis Moe 

Skarstein tildelt enno ei oppgåve, som 

koordinator for heile biblioteksektoren.

– De overtok ansvaret for biblio-
teksektoren etter at ABM-utvik-
ling vart lagt ned. Kva står høgast 
på prioriteringslista?
 – Vi har no fått tilleggsmandat 
frå regjeringa på å bidra til utvik-
lingen av den nasjonale bibliotek-
spolitikk. Det vi no vil arbeide 
med er å koordinere verksemda 
mellom dei ulike bibliotekstypa-
ne, dra vekslar på kvarandres er-
faringerr og spesialiteter og forei-
ne det folkebiblioteka, 
universitetsbiblioteka osb står for. 
Vi er no i gang med å møte repre-
sentantar for dei ulike biblioteks-
typane og har mellom anna vore 
på regionale møte som fylkesbi-
blioteka har arrangert. Vi har 
starta ein dialog om kva det er be-
hov for i biblioteksektoren.
 – Ei anna målsetjing er å utvi-
kle tjenester og kompetanse, sær-
leg på det digitale feltet. Argu-
mentet frå myndigheitene for å 
flytte ansvaret for bibliotekssek-
toren hit til oss var at rådgjevinga 
burde vere basert på eiga opera-
tiv verksemd. Nasjonal- 
biblioteket har alltid drive 
operativ verksemd og vi er kom-
me svært langt på det digitale 
området. Vi trur derfor vi har 
noko å bidra med innanfor digi-
tal kompetanseutvikling.
 – Kan du nemne noko 
konkret?

 – Utviklinga av Biblioteksøk 
som mellom anna skal erstatte 
Samkatalogen, til dømes. I fleire 
år har vi hatt ansvaret for å pu-
blisere Samkatalogen. No er vi i 
gang med det store prosjektet det 
er å videreutvikle han innenfor 
nye moglegheiter i det digitale, 
noko som kjem til nytte for bi-
blioteka.

Viktige Bokhylla-erfaringer

– Nasjonalbiblioteket har no 
nådd målet om å digitalisere 
50 000 eksemplar i Bokhylla. 
Kva skjer vidare?
 – No skal bøkene liggje ute 
eit år, tilgjengeleg for alle. Vi skal 
registrere brukaråtferda og der-
etter gjere ei evaluering. Utifrå 
denne evalueringa skal vi avgjere 
kva som skjer med Bokhylla. Då 
skal vi ha ein gjennomgang av 
avtalen med Kopinor og sjå om 
Bokhylla skal utvidast eller ikkje. 
Meir kan eg ikkje seie før den 
evalueringa er gjort.
 – Bokhylla er ein del av NBdi-
gital. Vi har bortimot ein million 
digitale objekt ein kan søkje i om 
en kjem til biblioteket. Vi vil hal-
de fram med å digitalisere heile 
samlinga systematisk slik at vi 
kan bevare og utvikle formid-
lingstenester både for bøker og 
andre medieuttrykk etterkvart 
som materiale har falt i det fri, 

eller at vi har avtaler med retts-
havarane om bruken. Vi har 
skrive kontrakt med 5 aviser, he-
rimellom Aftenposten, om å digi-
talisere dei historiske avisarkiva 
på vegner av dei og gjere dei til-
gjengeleg på alle landets biblio-
tek. Det er fleire aviser som står i 
kø for å få vere med i ordninga. 
Vi arbeider med å finne ut kven 
som får vere med i første om-
gang; det skal ikkje vere berre dei 
største. Avisarkiva er ei uvurder-
leg kjelde til kunnskap for man-
ge; forskarar, skular og lokalhis-
torielag, for å nemne nokon.
 – Nokre forfattarar har trekt 
seg frå Bokhylla-avtalen allereie 
fordi dei opplever salstap på bø-
ker dei har gjeve ut på 1990-ta-
let. Kva tenkjer du om det?
 – Nokre forlag har trekt seg 
frå avtalen, og det beklager eg. 
Det reduserer grunnlaget for eva-
luering av tenesta, mellom anna 
når det gjeld å sjå på om det på-
verkar salet. ”Kanskje kjøper 
folk bøker etter å ha lese dei digi-
talt i Bokhylla?” Slike spørsmål 
og mange andre håpar vi å få 
svar på gjennom dette prøvepro-
sjektet, som det jo er. Vi utviklar 
tenestane våre best i lag med bru-
karane, og har allereie fått langt 
større oppslutning enn vi hadde 
trudd. Sjølv om vi på kort tid alt 
har digitalisert og publisert eit 
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stort tal som 50 000 bøker, vil 
brukarane likevel ha meir, og vi 
får stadig spørsmål som ”Kvifor 
er ikkje den og den boka digitali-
sert?”. I starten fekk vi ein del 
negative tilbakemeldingar, men 
dei er jamt over snudd til positi-
ve. Vi bør derfor ikkje av eng-
sting avvise tenesta før ho er testa 
ordentleg ut.
 – Men når de no digitaliserer 
bøker og og aviser slik at vi ikkje 
treng gå vekk frå pc-en i stua 
heime for å finne  medieuttrykk, 
blir ikkje biblioteka etter kvart 
overflødige?
 – Slett ikkje! Det kjem alltid 
til å vere bruk for biblioteka og 

bibliotekarane. Biblioteka skal ta 
seg av det dei alltid har gjort; yte 
service kring boka uansett kva 
form ho kjem i. Dei skal vere so-
siale treffstader og opplevings-
sentra for læring, forsking og 
kunnskap. Digitaliseringsutvik-
linga i samfunnet endrar struktu-
ren i biblioteka. Vi må vere i for-
kant av denne utviklinga, slik at 
vi treffer folk der dei søkjer 
kunnskap. Søkjer dei på nettet, 
ja, så må vi møte dei der. Biblio-
teket vil alltid vere staden ein går 
for å få rettleiing. Folkebibliote-
ket skal hjelpe dei som treng 
hjelp til å orientere seg på nett.
 – Før gjekk folk på bibliote-

ket for å låne ei bok for å ta med 
seg heim. No oppheld dei seg på 
biblioteka, går dit for å finne 
musikk, film og andre medieut-
rykk i tillegg til bøkene. Bibliote-
ket er første staden dei nye nord-
mennene oppsøkjer når dei kjem 
hit, og vi skal satse på biblioteket 
som inkluderande, sosiokulturell 
arena. Biblioteka skal ha fokus 
på lesestimulering og dei skal 
fremme kunnskap. Eg trur nok 
ikkje det finnes ei løysing for 
korleis folkebiblioteka skal vere 
organisert. Men nei, biblioteka 
blir aldri overflødige, avslutter 
Vigdis Moe Skarstein.

Vil ruste opp bibliotekaulaen i Fredrikstad

De folkevalgte i Fredrikstad drøfter en opprustning av Fredrikstad bibliotek, eller, rettere sagt, av 
bibliotekets en gang så prektige aula. Etter flere år med gradvis forfall, soppdannelse og råte har et 

samlet teknisk utvalg nå bestemt seg for å  be rådmannen lage en grundig tilstandsrapport, skriver 
Fredriksstad Blad.
 Forslagstilleren Ulf Trenum (V) ville vite om det var realistisk å sette  bygningen i en slik stand at den 
igjen kunne huse konserter og andre kulturarrangementer. Han ble støttet av Arbeiderpartiets Odd 
Hasselgård, som mente at aulaen var et av de viktigste signalbyggene i Fredrikstad, og at det var viktig å 
få laget en kostnadsoversikt for en rehabilitering.

Bokbamsen tok prisen

Bokbamsen, et prosjekt ved Øvre Eiker 
bibliotek for å drive litteraturformidling 

rettet mot barn og for å vekke bevissthet rundt 
barns språkutvikling, er tildelt Bibliotekprisen for 
Buskerud for 2010.
 Juryen sier at prosjektet er med på å bygge en 
felles litterær referanseramme for alle foreldre og 
barn i kommunen, uavhengig av barnas kulturelle 
eller sosiale bakgrunn, og at det har vært jobbet 
systematisk over lang tid. Det er også gjort en 
tidlig innsats for livslang læring, noe som er viktig 
for å redusere frafall senere i skoleløpet.
 Prisen skulle overrekkes i rådhuset i Hokksund 
i begynnelsen av februar.

Håper fortsatt på nytt 
 bibliotek

Grimstad har fortsatt ikke gitt opp sin 
mangeårige plan om nytt bibliotek og 

kulturhus, til tross for at rådmannen i et møte før 
jul ville utsette hele planen. På et møte i januar ble 
det lagt fram nye idéskisser, som ble møtt med 
stor interesse. Dårlig kommuneøkonomi gjør 
imidlertid at politikerne nå ser om de eventuelt 
kan få til et mer nøkternt, men fortsatt moderne 
bibliotek, skriver Agderposten. 
 Kommunestyret åpnet derfor før jul for alterna-
tive plasseringer på strekningen fra dagens biblio-
tek i Storgata og ned til rutebilstasjonen. Det ble 
samtidig åpnet for alternative finansieringsmåter. 
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Buskerud fylkesbibliotek årets bibliotek

Buskerud fylkesbibliotek ble 14. januar overrakt Norsk Bibliotekforenings pris for 2010. I grunn-
givingen heter det blant annet at  fylkesbibliotekets samarbeid med Drammen bibliotek og Høg-

skolebiblioteket i Buskerud har resultert i et vitalt bibliotekmiljø som er blitt synlig langt utenfor egne 
geografiske grenser. 
 - Gjennom sin aktivitet er fylkesbiblioteket med på å engasjere og inspirere bibliotekmiljøet både i 
eget fylke og i hele landet, heter det videre i grunngivingen.
Prisen ble overrakt av jurymedlem og leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Gunn Karin Gjul.

Stadig flere pepperkakehus

Både store og små strømmet til Tromsø bibliotek da 
biblioteket før jul hadde sin høytidelige åpning av 

årets Pepperkakeby. Oppunder taket sto et nisseorkester og 
fylte biblioteket med varme juletoner, skriver Nordlys.
Ordfører Arild Hausberg sto for åpningen, og mente at her 
var det ikke nødvendig å tenke på reguleringsplaner eller 
byggehøyde. Han var heller ikke så opptatt av konkurran-
sen mellom norske byer om å ha den største pepperkake-
byen, all den grunn pengene gikk til Bymisjonen og Forut 
Barneaksjon.
– Det er ikke så viktig om vi ikke er størst. Men det hadde 
jo vært artig om vi hadde blitt det, sa ord føreren i det han 
klipte snoren.

Fortsatt høyt utlån i Rogaland

Besøket og utlånet ved de fleste bibliotekene i Roga-
land økte fra 2009 til 2010. Samtidig brukte mange 

det lokale biblioteket til å lese aviser, treffe andre og delta i 
arrangementer, melder Stavanger Aftenblad.
 Fylkesbiblioteksjef Merete Nese Vinningsland sier at 
det er gledelig å se den positive utviklingen. I Stavanger 
økte antall besøk med ti prosent, til over 903.000, noe 
åpningen av det nye Madla bibliotek kan ta mye av æren 
for, med en gjennomsnittlig økning fra 3000 til 11.000 
besøk per måned. Dårligst var det i Eigersund, der 
besøkstallet gikk ned med hele 32,3 prosent etter at to 
filialer ble stengt.



«Det enkelte bibliotek skal i sine 
tilbud til barn og voksne legge 
vekt på kvalitet, allsidighet og 
aktualitet.» Setninga er henta frå 
første paragraf i biblioteklova 
(Folkebibliotekloven 1985). Det 
er altså lovfesta at norske biblio-

tekarar skal kunne dømme kva 
som er kvalitet og ikkje. Mykje 
av biblioteka sin litteraturfor-
midling går i dag føre seg på In-
ternett generelt og bloggosfæren 
spesielt. Med denne framveksten 
av bibliotek(arar) på Internett, er 

det nyttig å stoppe opp og stu-
dere kva det er som blir skrive, 
og om dette viser kompetansen 
til bibliotekarane.
 I ein artikkel i Bok og Biblio-
tek nr. 4/10 kritiserer førsteama-
nuensis ved Høgskolen i Oslo, 

Av Katrine Judit 

Urke, bibliote-

karstudent ved 

Høgskolen i 

Oslo, avd. JBI

Når amatørkritikken er meir spennande å lese enn bokomtalar frå biblio-

teket, er det noko som er gale.

Bokomtalar frå biblioteket  

– speler dei noko rolle?
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Helge Ridderstrøm (2010), bibli-
otekarar for å verken vise person-
leg engasjement eller evne til å 
analysere i bokomtalane sine (s. 
46). Bokomtalane signaliserer 
heller «pliktarbeid enn leseglede», 
hevdar han. Noko av det same 
har svenske Sara Britta Jadelius 
(2008) funne ut i masteroppgåva 
si om boktips.net, ein svensk nett-
stad for bokomtalar skrive av bi-
bliotekarar. Mange av biblioteka-

rane i Jadelius sitt materiale er 
redde for å stikke seg ut og vise 
fram eigne meiningar om littera-
tur, og Jadelius er difor overbevist 
om at «ett personligt och engage-
rat förhållningssätt till den [skön-
litteraturen] även gynnar lånta-
garna.» (s. 48-49). Det kan sjå ut 
til at bibliotekarane sine bokom-
talar manglar ein tydeleg identi-
tet; Ridderstrøm (2010) hevdar at 
«den imiterer i kortform den aka-

demiske kritikken ved å utelate det 
personlige.» (s. 46). 
 Det er i dag mange ulike per-
sonar bak og mange ulike platt-
former for dømming av littera-
tur. Profesjonell litteraturkritikk, 
amatørkritikk og bibliotekarane 
sine bokomtalar lever i dag side 
om side. Men har alle desse tre 
meir eller mindre definerte 
sjangrane sin eigen rolle? Kva er 
bibliotekaren sin skriftlege for-
midling i alt dette, og kva bør 
han vere? Eg har sett på desse 
sjangrane og prøvd å undersøke 
funksjonen deira med vekt på 
bibliotekaren sin skriftlege for-
midling – ein sjanger som kan 
seiast å vere ein mellomting mel-
lom profesjonell kritikk og ama-
tørkritikk. Eg har brukt motta-
kinga av romanen Jo fortere jeg 
går, jo mindre er jeg av Kjersti 
A. Skomsvold (2009) som rei-
skap til å analysere og kome 
med døme frå typiske tekstar 
som inneheld kritikk og formid-
ling. 

Profesjonell  litteraturkritikk

Det litterære system består av 
ulike politiske, økonomiske og 
juridiske forhold som kan påver-
ke litteraturen: forfattarar, bøker, 
forlag, marknadsføringskanalar, 
bibliotek, kritikk, prisar, lånarar, 
kjøparar osb. (Andreassen 2006 
s. 30-31). I Noreg utvikla det lit-
terære system seg frå 1830 saman 
med framveksten av forlag, bok-
handlarar, presse, publikum og 
trykkeri. Det er vanleg å sjå på 
1840-åra som tiåret då litteratur-
kritikken etablerte seg som eigen 
institusjon i Noreg (s. 403). Lit-
teraturkritikken sin funksjon i 
det litterære system er å vere ein 
«formidlende instans - begge vei-
er - mellom litteratur og sam-
funn, mellom forfatter og verk 
på den ene siden, og leserne på 
den andre.» (Beyer & Moi 1990 
s. 15). Når eg skriv om litteratur-
kritikk i denne artikkelen vil eg 

”Eg har sett på desse  

sjangrane og prøvd å under-

søke funksjonen deira med 

vekt på bibliotekaren sin 

skriftlege formidling.”
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konsentrere meg om bokmeldin-
gar som blir skrive i relativt breie 
aviser, ikkje tidsskrifter. 

Kritikken sine kriterium

Litteraturkritikaren «er aleine 
om å ha hovudansvaret for å lese 
bøker for kvalitetsvurderinga si 
skuld, for å kritisere, motarbei-
de, omarbeide og nydefinere og 
nyskildre litteraturen.» (Christi-
ansen 2010 s. 17). Kritikaren 
skal altså dømme tekstar utifrå 
kvalitet, eit omgrep som kan vere 
vanskeleg å definere objektivt. I 
den klassiske artikkelen «Kritikk 
og kriterier» (1987) gjer artik-
kelforfattar Per Thomas Ander-
sen eit forsøk på å definere nokre 
litteraturkritiske kriterium (An-
dersen 1987 s. 17). Dei fire krite-
ria han presenterer i artikkelen er 
det moralsk/politiske, det kogni-
tive, det genetiske og det estetiske 
kriteriet (s. 18-22). I ein annan 
artikkel omtalar Andersen i til-
legg eit kriterium som kan kal-
last aktualitetskriteriet. 
 Det moralsk/politiske kriteri-
et blir brukt når kritikaren lar 
haldninga i teksten bestemme 
kvaliteten (Andersen 1987 s. 18). 
Andersen gir døme på utsegn 
som kan gi teksten ein politisk, 
moralsk eller sosial verdi, eit av 
døma er «Forknytt, smålig og 
autoritær forteller». 
 Det kognitive kriteriet tar 
føre seg det intellektuelle nivået 
og tankekrafta til teksten, og om 
den gir lesaren nye erfaringar el-
ler kunnskap (Andersen 1987 s. 
19). Eit døme på eit utsegn kan 
her vere «Boken gir næring til 
både tanke og tro». 
 Det genetiske kriteriet handlar 
om utsegn som knyter teksten til 
noko som er «i slekt med» han, då 
gjerne noko som plasserer verket i 
ein litteraturhistorisk kontekst el-
ler noko om forfattarskapet (An-
dersen 1987 s. 21). Eit slikt utsegn 
kan til dømes lyde «X har stor lit-
terær produksjon bak seg.». 

 Det estetiske kriteriet deler 
Andersen vidare inn i kompleksi-
tet, integritet og intensitet (An-
dersen 1987 s. 22-23). Komplek-
sitet handlar om korvidt teksten 
har fleire tekst-, lesar- og tolkings-
nivå: «X er en bok med mange 
fasetter, og sterk leserappell på 
flere plan». Integritet dreier seg 
om teksten sin heilskap; forholdet 
mellom delane og heilskapen med 
tanke på språk, komposisjon og 
sjanger: «Bare i 
minimal grad 
knyttet sammen 
til en episk hel-
het». (s. 23). 
Intensitetkrite-
riet dreier seg 
om teksten sin 
evne til å halde 
på lesaren: 
«Engasjerer sin 
leser» (s. 24). 
Eg vel å be-
handle desse 
tre som eitt, 
altså å sjå på 
alt som om-
handlar det es-
tetiske under 
eitt estetisk kri-
terium. 
  Det eg har 
valt å kalle ak-
tualitetskriteri-
et, er eit sett 
med journalis-
tiske kriterium 
som består av 
mellom anna 
komposisjons- 
og omfangskriteriet, elite- og per-
sonifikasjonskriteriet, samsvars- 
og tidskriteriet og 
klårleikskriteriet (Andersen 1995 
s. 13). Grunna omfanget til denne 
artikkelen vel eg å sjå på desse 
som eitt kriterium som omhand-
lar boka sin aktualitet på alle om-
råde.
 Eg kjem til å bruke desse krite-
ria som eit av analyseverktøya for 
alle sjangrane. I tillegg vil eg sjølv-

sagt analysere tekstane ut ifrå 
eigne sjangerpremiss. Dette er tre 
på mange måtar ulike sjangrar, og 
det er dermed ikkje sjølvsagt at 
alle bruker dei kriteria den profe-
sjonelle kritikken bruker. Men eg 
går ut ifrå at sjangrane bokomta-
lar og amatørkritikken er såpass 
inspirerte av den profesjonelle 
kritikken at det er formålstenlig å 
gjere undersøkinga slik. 

Amatørkritikk

Omfanget av amatørkritikk på 
Internett er enormt, både i inter-
nasjonal og norsk samanheng. 
Litteraturkritikken er slik sett 
blitt nokså prega av demokratise-
ring og ein ikkje-elitistisk tanke-
gang. Helge Ridderstrøm (2010) 
bruker omgrepet amatørkritikk 
om alt som ikkje er vanleg profe-
sjonell kritikk – han inkluderer 
dermed bokomtalar skrive av bi-

”Kritikaren skal altså dømme 

tekstar utifrå kvalitet, eit 

omgrep som kan vere vanskeleg 

å definere objektivt”.
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bliotekarar i jobbsamanheng. Eg 
bruker her termen på same måte 
som den svenske forskaren Ann 
Steiner (2009); amatøren er ein 
som ikkje får betalt for sin verk-
semd i motsetnad til den profesjo-
nelle. Termen fortel ingenting om 
kvaliteten på det amatøren skriv, 
eller kor mykje tid vedkommande 
bruker på å skrive.
 Ann Steiner (2009) har under-
søkt lesarmeldingar på nettbutik-

ken Amazon. Ho fann mellom 
anna ut at lesarmeldingane sin 
karakter varierer etter sjanger (s. 
184). Sjangrar som til dømes 
chick lit blir meldt på ein måte 
som ser ut som ein opposisjon 
mot den profesjonelle kritikken. 
Eit døme Steiner kjem med er tatt 
frå ei lesarmelding av boka Brid-
get Jones dagbok av Helen Fiel-
ding: «This book has received 
some of the most vicious and pet-

ty reviews of any in recent histo-
ry.». Når lesarane derimot melder 
kanoniserte verk, skriv dei lange 
tekstar der dei tek i bruk littera-
turvitskaplege grep (s. 185). Med-
an lesarane i meldingar av chick 
lit gjer opprør mot den profesjo-
nelle kritikken, etterliknar dei den 
når dei meldar kanonisert littera-
tur. 
Steiner gjorde dessutan ei saman-
likning mellom amatør- og profe-

sjonell kritikk. Det 
som er likt, er at 
hierarkiseringa av 
ulike skribentar 
når det kjem til 
makt, kanon og 
seleksjon (s. 189). 
Sjølve tekstane er 
like ved at dei ofte 
bruker kvalitetskri-
terium. Skilnadane 
Steiner fann er at 
amatørkritikarane 
er mindre nyan-
serte i ytringa av 
meiningar og vur-
deringar enn pro-
fesjonelle kritika-
rar. Ein annan 
skilnad handlar 
om kva slags verk 
som blir meldt: i 
amatørkritikken 
blir «alt» meldt: 
«Nästan alla skön-
litterära verk har 
någon kommentar 
och det finns ett 
stort intresse för 
litteratur som inte 

recenseras i andra forum.». Dette 
er som kjend ikkje tilfelle i profe-
sjonell kritikk.
 I Noreg er det òg mykje ama-
tørkritikk på nettbokhandlarar 
som bokkilden.no, capris.no og 
tanum.no. Det finst dessutan 
mange bloggar med bokmeldin-
gar, både bloggar som er tematisk 
avgrensa til bøkene og bloggar 
som er meir generelle. Vi har òg 
nettstaden bokelskere.no, «et 

uavhengig, vennlig og åpent rom 
med fokus på lesing» (Bokelskere 
udatert). På dette sosiale mediet 
kan medlemane registrere kva bø-
ker dei har lest og organisere dei i 
«bokhyller», sette terningkast på 
bøker, omtale bøker, diskutere 
bøker med andre med meir. Nett-
staden har på det året han har 
vore open vakse seg stor: No (de-
sember 2010) er der meir enn 
9000 medlemar. 

Skriftleg formidling frå 

biblioteket: bokomtalar

Litteraturformidling handlar om 
«å informere om litteratur, synlig-
gjøre litteratur, skape leselyst, vei-
lede lesere i valg av litteratur. Kort 
sagt: å gi leseren den litteraturen 
akkurat han eller hun har behov 
for.» (Tveit 2004 s. 18). I veke-
blad og bokhandlarar, forlag og 
bibliotek sine nettsider finn vi ofte 
skriftleg litteraturformidling. Fol-
kebibliotek har ofte lenker på 
nettsidene eller bloggar med titlar 
som «Bibliotekarane anbefaler», 
«Boktips» og liknande. Helge 
Ridderstrøm sin kollega, Åse 
Kristine Tveit (2004), plasserer 
sjangerrammer rundt biblioteka-
rane sin skriftlege formidling og 
kallar det bokomtalar (s. 122). 
Bokomtalen er ein sjanger som 
har som hovudformål å formidle 
at den gitte boka finst. I tillegg 
inneheld bokomtalen eit kort inn-
haldsreferat, men grunna omfan-
get og formålet med bokomtalen 
er der ikkje rom for grundige kva-
litetsvurderingar og analyser. Det 
er i hovudsak bøker som bibliote-
karen sjølv ser på som gode som 
blir omtala, og det hender at bi-
bliotekaren siterer profesjonelle 
bokmeldingar for å forsterke bod-
skapen sin. Tveit ser dessutan ein 
likskap mellom bibliotekarar sine 
bokomtalar og profesjonell kri-
tikk: «Som kritikerne vurderer 
bibliotekarene litteraturen. I vur-
deringen av litterær kvalitet er 
nok kriteriene mange av de sam-

”Medan lesarane  

i meldingar av 

chick lit gjer

opprør mot den 

profesjonelle 

kritikken, etter-

liknar dei den når 

dei meldar kano-

nisert litteratur”
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me som hos kritikerne, sjøl om 
bibliotekarene ikke så ofte gir 
skriftlig uttrykk for sine vurderin-
ger.» (s. 21). Bokomtalen har 
helst ein appellativ karakter, men 
likevel inneheld den sjeldan ster-
ke subjektive meiningar. Meir 
konkret skriv Tveit at ein bok-
omtale bør innehalde fire ele-
ment: 

Noko som fangar lesaren, ein 
interessevekkjar, innleiingsvis
Eit handlings- og tematikkre-
ferat som implisitt påpeikar 
det som er spesielt ved akku-
rat denne boka
At boka anbefalast, blir gjerne 
uttrykt indirekte, men kan i 
tillegg uttrykkast eksplisitt
Bibliografiske opplysningar 
(forfattar, tittel, forlag, utgi-
vingsår)

 
Ridderstrøm (2010) karakterise-
rer bibliotekarar sine bokomta-
lar som ein type «korte anmel-
delser, med karakteristikker av 
innhold og ofte en avsluttende 
kvalitetsvurdering av hver bok.» 
(s. 44-45). Amatørkritikk er gjer-
ne ganske subjektiv, medan bi-
bliotekarane sine bokomtalar, 
hevdar Ridderstrøm, heller er 
nøkterne og tørre; kjensler og 
subjektive meiningar får knapt 
sleppe til, engasjementet visast 
berre ved det faktum at boka blir 
omtala (s. 46). Ved å utelate det 
personlege blir bibliotekarane 
sin amatørkritikksjanger ein 
slags forkorta utgåve av den pro-
fesjonelle kritikken: «Språket 
signaliserer vanligvis snarere 
pliktarbeid enn leseglede.». Rid-
derstrøm konkluderer med at vi 
treng ein ny sjanger: 
 Vi trenger tekster om bøker 
som har gitt en sterk, subjektiv 
opplevelse, som har berørt og 
forført, som har satt i gang lese-
rens vilje til tolkning, egen tileg-
nelse, med private refleksjoner 
og drømmerier. [...] Vi trenger 
ikke mer av den profesjonelle 

kritikkens svada på nettet (av ty-
pen «en modig, interessant og 
tankevekkende bok»), men den 
personlige touch. Bibliotekarens 
hjerte og smerte skal ikke flyte 
utover bokanmeldelsene, men 
personlige innsikter, refleksjoner 
og tolkninger bør vektlegges 
mer.

Sjangrane sine funksjonar

Ovanfor har eg skildra den sjan-
germessige skilnaden mellom 
profesjonell litteraturkritikk, 
amatørkritikk og bokomtalar 
skrive av bibliotekarar. Ein annan 
viktig skilnad, som ikkje dreier 
seg om sjanger, er tekstane sin 
funksjon og lesarar – kvifor blir 
dei skrive, og for kven? 
 Bokmeldingar i avisene blir i 
hovudsak brukt av tilsette i bok-
handlarar, bibliotekarar, studen-
tar og lesarar. Forlaga får ved 
hjelp av bokmeldingane selt bø-
ker, og avisene får selt nyhende. 
Amatørkritikken blir truleg ofte 
skrive for å oppnå ein slags sam-
haldskjensle med andre lesarar, 
samt i nokre tilfelle for å dekke 
behov om eksponering og å auke 
ein sosial eller kulturell status. 
Amatørkritikken blir lese mel-
lom anna av dei som treng lese-
tips og for å finne ut kva andre 
synst om bøker dei kjenner til. 
Bibliotekarane sine bokomtalar 
blir skrive for og (forhåpentleg) 
lese av lånarar og er dermed 
meint for å få opp besøks- og ut-
lånstala i det aktuelle bibliote-
ket. 
 Ein viktig skilnad mellom dei 
tre sjangrane, er motivasjonen 
bak det som blir skrive. Profesjo-
nelle meldarar får i oppgåve å lese 
og melde ei bok innan ei kort tids-
frist, medan bibliotekarar ser ut 
til å helst velje ut bøker som dei 
allereie har lese og blitt begeistra 
for. Dette ser ein mellom anna ved 
at det nesten utan unntak er posi-
tive bokomtalar som kjem frå bi-
blioteka, samt at desse kjem my-

kje seinare enn meldingane av dei 
same bøkene i pressa. Amatørkri-
tikarar ser ut til å melde bøker dei 
har blitt engasjerte over, uavhen-
gig om meiningane om boka er 
positive eller negative. 

Profesjonell kritikk:  

Aftenposten 

Vi har mange plattformer for pro-
fesjonell litteraturkritikk i Noreg, 
alt frå tabloidaviser til kulturavi-
ser og tidsskrifter. Eg har her valt 
ei «tradisjonell» avis, Aftenpos-
ten, vår største papiravis.
 Bokmeldinga i Aftenposten er 
på 2640 teikn med mellomrom, 
altså ei knapp A4-side (Stemland 
2009 s. 13). Tittelen er «For-
bløffande debutarbeid», og in-
gressen lyder «Dette er en roman 
som etser seg inn i leseren.». Her 
får vi altså vite med ein gong at 
meldaren meiner at boka oppfyl-
ler kriteriet intensitet. I innleiinga 
får vi vite at boka er ein sjeldan 
god debut (genetisk kriterium), 
og at den er god språkleg og kom-
positorisk sett (estetisk kriterium). 
Vi får òg vite at meldaren meiner 
at boka oppfyller aktualitetskrite-
riet: «Dessuten treffer hun nåde-
løst noe i tiden [...]». Hovuddelen 
på to avsnitt er eit innhaldsreferat 
godt krydra med sitat frå boka. 
Her bit eg meg merke i noko ka-
rakteristisk ved profesjonell kri-
tikk - at kritikarane får bøkene 
slengt på pulten med tilhøyrande 
tidsfrist for skriving av bokmel-
dinga, og at dette kanskje kan 
føre til at teksten blir prega av 
pliktarbeid. Meldinga i Aftenpos-
ten ber nemlig preg av at det kan 
ha gått litt fort i svingane: «I ut-
gangspunktet tør hun ikke å ringe 
til Frøken Ur, men til slutt over-
vinner hun frykten. Hun ber da 
om telefonnummeret til Mathea 
Martinsen, men vil absolutt ikke 
bli satt over.». Dette stemmer 
ikkje heilt; protagonisten Mathea 
ringer sjølvsagt ikkje Frøken Ur 
og spør etter sitt eige nummer, 

           60           1 / 2011           Bok og Bibliotek



men til Opplysninga. Avslutnings-
vis skriver meldaren at «Tilsyne-
latende ligger det innfallsrike lett 
for Kjersti Annesdatter 
Skomsvold. Men det er så mye 
mer. Det er intet mindre enn dikt-
ning på sviende nivå.» - her er det 
ein slags sirkelkomposisjon der 
avslutninga i stor grad gjentek 
innleiinga, berre med andre ord. 

Amatørkritikk: «Beate 

blogger om bøker» og 

bokelskere.no

Bloggen Beate blogger om bøker 
blir skrive av Beate frå Hammer-
fest (Beatelill 2010). Kvinna ar-
beider ikkje med litteratur og 
bloggen kan dermed seiast å fullt 
ut innehalde amatørkritikk.
 Beates melding av Jo fortere 
jeg går, jo mindre er jeg er på 
1686 teikn, altså om lag ei halv 
A4-side. Meldinga er skrive eit 
drygt halvår etter at romanen 
kom ut, så Beate innleier med tre 
adjektiv for å oppsummere kva 
ho meiner om romanen, og å for-
telje at romanen har fått gode kri-
tikkar og Vesaas’ debutantpris. 
Det neste avsnittet er skrive i ein 
ganske personleg stil: «Jeg lot 
meg stadig overraske, more og 
gripe, med Kjersti sine ord og 
vendinger», skriv ho mellom 
anna, og bruker her det estetiske 
kriteriet. Det tredje avsnittet be-
står av eit kort handlingsreferat. I 
det siste avsnittet er Beate ganske 
personleg igjen: «[...] jeg tar meg i 
å flire høyt av noe som egentlig er 
ganske trist», «Kanskje du, i lik-
het med meg, også filosoferer litt 
etter å ha lest denne boka.... om 
det å sette spor etter seg i livet.». I 
det sistnemnde er det altså det 
kognitive kriteriet som blir brukt. 
Den aller siste lina er ein tilvising 
til tre andre bloggarar som har 
skrive meldingar om boka. Beate 
melder boka med mykje av dei 
same kriteria som profesjonelle 
kritikarar, men med ein svært per-
sonleg vri. 

 Det er 13 (5 %) av dei 257 
Bokelskere-medlemane som har 
boka i boksamlinga si som har 
skrive noko om ho. Seks av desse 
ytringane er sitat frå boka, noko 
som kan seiast å implisitt vere ein 
positiv melding. Dei sju andre er 
korte omtalar/meldingar med eit 
omfang på frå seks ord til fem li-
ner. Den kortaste lyder enkelt og 
greitt «Bare les den, den er 
unik:)!». Dette er ein liten tekst 
med ein klar bodskap som i denne 
settinga kan fungere like godt 
som ein lang melding i eit tids-

skrift. Medlemar som «kjenner 
til» vedkommande som skreiv 
dette, og likar den same litteratu-
ren, vil gjerne lese det som denne 
personen tilråder. Ein annan «ein-
linjer» er også svært personleg og 
appellativ: «Ble både gladtrist og 
opprømt av denne!». Desse set-
ningane kan ikkje seiast å inne-
halde nokre av kriteria til Ander-
sen. Den lengste omtalen på fem 
liner lyder: 
 Dette er uten tvil den beste 
boka jeg har lest på lenge! Den ser 
ut som ei lita flis, men den rom-

”Vi trenger ikke mer av den  

profesjonelle kritikkens svada  

på nettet (av typen «en modig,  

interessant og tankevekkende 

bok»), men den personlige touch”
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mer så mye! Matheas hverdag og 
syn på verden er beskrevet med 
ømhet og humor, og med et sær-
deles vakkert språk. Men det er 
nok nærheten i fortellingen som 
gjorde at denne romanen virkelig 
traff meg midt i hjertet - og der 
kommer den til å bli værende en 
god stund. Anbefales varmt! 
 Her ser vi dette personlege 
preget som er typisk for amatør-
kritikken; romanen trefte melda-
ren «midt i hjertet» og er «den 
beste boka jeg har lest på lenge!». 
Men meldaren har, trass i mediet 
og det vesle omfanget på denne 
teksten, òg brukt det estetiske kri-
teriet. 

Bokomtale: Lier bibliotek

Lier biblioteks bokomtaleblogg, 
Boktips fra Lier bibliotek, ser ut 
til å bli oppdatert omlag to gon-
gar i månaden. Bokomtalen er på 
934 teikn med mellomrom, altså 
under ei halv A4-side (Lier biblio-
tek 2010). Teksten har ikkje ha 
same slags typografisk oppsett 
som avistekstane, med tydeleg in-
gress, innleiing, hovuddel og av-
slutning. Det er truleg ikkje nød-
vendig å dele ein tekst med slikt 
omfang og slik funksjon på denne 
måten. 
 Tittelen er «Debutant Kjersti 
Annesdatter Skomsvold», og før-
ste setning er «Kjersti Annesdat-
ter Skomsvold har skrevet roma-
nen ”Jo fortere jeg går, jo mindre 
er jeg”.». Dette verker som noko 
unødvendig å ha med i sjølve 
teksten, og kunne kanskje heller 
stått i tittelen. No skal det påpei-
kast at det ikkje er same typogra-
fiske mogelegheitene i bloggar 
som i avisformatet, og at det 
kanskje er difor dette valet er 
tatt. Vidare får vi eit svært kort 
handlingsreferat av boka med bi-
bliotekaren sine adjektiv «klok, 
rar og patetisk» om hovudperso-
nen, samt ein kort karakteristikk 
av tema: «Alderdom, ensomhet 
og død er gjennomgangstema i 

boken.». Bibliotekaren er så vidt 
innom eit slags kvalitetskriterium 
mot slutten, der vedkommande 
skriv at «Skomsvold skriver med 
absolutt innlevelse [...]». Det sis-
te avsnittet lyder «Skomsvold 
fikk Tarjei Vesaas debutantpris i 
2009. Romanen ble også nomi-
nert til Bokhandlerprisen i 
2009.» - her bruker biblioteka-
ren det at romanen har fått pri-
sar som kvalitetskriterium. 
 Sjangermessig, om vi skal følje 
Tveits fire punkt som bokomtalen 
bør innehalde, oppfyller ikkje bo-
komtalen til Lier sjangerkrava. 
Eit innhalds- og tematikkreferat 
som implisitt seier kva som er 
spesielt med boka er med, og det 
går fint an å skjøne at boka er an-
befalt. Men teksten har ikkje, i 
mine auge, nokon interessevek-
kjar innleiingsvis.

Bokomtale: Ålesund 

 bibliotek

Ålesund biblioteks bokomtale-
blogg, Lesetips for voksne, ser ut 
til å bli oppdatert sporadisk. Åle-
sund biblioteks bokomtale er på 
1436 teikn med mellomrom - om 
lag ei halv A4-side. Tittelen på 
bokomtalen er forfattaren og ro-
manen, og det som kan sjå ut til å 
vere ein ingress eller ein slags inn-
leiing, er eit sitat frå boka som 
introduserer hovudpersonen. 
 Vidare får vi eit kort handlings-
referat. 
 Medan eg les bokomtalen, er 
det nokre formuleringar eg får ein 
kjensle av å ha lese før: «Hun le-
ver i spenningsfeltet mellom sosial 
usikkerhet og trangen til å bli 
sett», skriv bibliotekaren, og eg 
finn ut at det i ei melding av boka 
som stod i Morgenbladet står nes-
ten nøyaktig det same: 
«Skomsvold vever et fint nerve-
nett i spenningsfeltet mellom nes-
ten lammende sosial usikkerhet 
og trangen til å bli sett.» (Velldal 
2010). Det same mot slutten; set-
ninga «Dessuten er det gjort med 

stor språklig oppfinnsomhet og 
humoristisk alvor.» er nærast sak-
sa frå baksida av romanen: «Kjer-
sti Annesdatter Skomsvolds de-
butroman er preget av humoristisk 
alvor og en usedvanlig språklig 
oppfinnsomhet.» (Skomsvold 
2009). Slutten inneheld dessutan 
eksplisitte sitat frå bokmeldingar, 
og avslutningsavsnittet handlar, i 
likskap med Lier bibliotek sitt, 
om prisane forfattaren har fått og 
blitt nominert til. 
 Sjangermessig oppfyller Åle-
sund biblioteks bokomtale Tveits 
punkt. Der er ein interessevek-
kjar innleiingsvis med bruk av eit 
sitat som godt illustrerer boka. 
Handlings- og tematikkreferatet 
uttrykker kva som er spesielt 
med akkurat denne boka, og det 
er tydeleg at boka er anbefalt: 
Siste setning lyder «En litterær 
perle!».

Det profesjonelle, det 

 appellative og «det grå»

Den profesjonelle kritikaren skil-
drar kvaliteten på boka med eit 
ganske nøytralt språk, medan 
amatørkritikaren er veldig per-
sonleg. Begge går likevel, om dei 
er bevisste på det eller ikkje, ut 
ifrå eit sett kvalitetskriterium. Bi-
bliotekarane går knapt ut ifrå 
kriterium i det heile; bokomtala-
ne inneheld i hovudsak innhalds-
referat og sitat frå profesjonell 
litteraturkritikk. Amatørkritik-
ken er difor mykje meir appella-
tiv og spennande å lese enn dei 
«grå» bokomtalane frå bibliote-
karane. Svenske Jadelius sitt funn 
ser ut til å stemme overeins med 
mine; bibliotekarane baserer seg 
på andre sine formuleringar og 
meiningar, og ser dermed ut til å 
ha ein eller annan form for veg-
ring for å ta eigne standpunkt.
 Men er ikkje kvalitetsdøm-
ming ein del av bibliotekaren sitt 
arbeid? Kva er meininga med bo-
komtalane til bibliotekarane om 
dei ikkje skal innehalde noko 
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anna enn det ein kan lese på boka 
sin vaskesetel? Nokon vil kan-
skje forsvare dette med at biblio-
tekarane har lite skrivetrening. 
Bibliotekarstudiet inneheld svært 
mykje skriving, men ikkje mykje 
om skriftleg litteraturformidling. 
Men når bibliotekarane likevel 
skriv desse bokomtalane, burde 
desse blogginnlegga ha ein tyde-
leg funksjon. Slik som det er no, 
er dei aller fleste bibliotekblog-
gane keisame og usynlege. Atle 
Christiansen (2010) skriv føljan-
de i si ferske bok om litteratur-
kritikk: «Formidling av bok og 
kultur skal for ein kritikar vere 
sekundært i forhold til beskri-
ving og vurdering av kvalitet. 
Ved å vere konsentrert om kvali-
tet – når du les og skriv – unngår 
du som kritikar å likne på ein 
formidlingsglad lanseringskri-
bent eller tekstforfattar i rekla-
mebyrå eller bokklubblad.» (s. 
15). Det er synd at bibliotekara-
ne ikkje verken er konsentrerte 
om kvalitet eller formidlingsgla-
de i det skriftlege arbeidet sitt. 

Den nøytrale bibliotekaren

Danske Jens Thorhauge (1995) 
omtalar i ein artikkel den nøy-
trale bibliotekar som oppsto som 
eit opprør mot den tidlegare for-
mynderiske bibliotekaren (s. 
175). Den nøytrale bibliotekaren 
har som oppgåve å stille materia-
le til disposisjon, og deretter la 
lånaren få velje heilt sjølv. Thor-
hauge meiner at denne bibliote-
kartypen kjem for kort; bibliote-
karen som kulturformidlar får 
ein meir og meir utydeleg profil 
parallelt med material- og utdan-
ningsauka. Den ideelle litteratur-
formidlaren er, meiner Thorhau-
ge, som før, ho som klarer å finne 
det rette dokumentet til den rette 
lesaren, men sjølvsagt utan dei 
formynderiske brillene (s. 176). 
 Jofrid Karner Smidt, førstea-
manuensis ved Høgskolen i Oslo, 
understøtter Thorhauges syns-

”Bibliotekarane går knapt ut ifrå kriterium i det 

heile; bokomtalane inneheld i hovudsak innhaldsre-

ferat og sitat frå profesjonell litteraturkritikk.” 
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punkt: «Det kan se ut som det er 
i ferd med å skje en glidning fra 
rollen som folkeopplyser med en 
bestemt verdiforankring (en form 
for lærerrolle) til en mer nøytral 
serviceyter.» (2001 s. 313). Ho 
har dessutan funne ut at bibliote-
karane ofte heller legg vekt på 
det instrumentelle ved litteratu-
ren enn det estetiske, kognitive 
eller underhaldande når det kjem 
til innkjøp og formidling (s. 314). 
Eit døme er grunngjevinga for 
innkjøp av populærlitteratur: 
«Bibliotekarene synes å se seg 
selv som deltagere i et nasjonalt 
prosjekt for opprustning av lese-
ferdigheten.» Smidt ser på denne 
utviklinga som urovekkjande – å 
legge vekt på litteraturen sin 
funksjon framfor personleg rele-
vans kan føre til at motivasjonen 
blir lågare både hos formidlar og 
lesar. Eg deler Smidt sitt syn; når 
amatørkritikken er meir spennan-
de å lese enn bokomtalar frå bi-
blioteket, er det noko som er 
gale.

Litteratursiden.no

I (det vi tradisjonelt har kalla) det 
litterære system skil folkebibliote-
ket seg ut ved at det «helt og fullt 
baserer seg på statlige, fylkeskom-
munale og kommunale bevilgnin-
ger i en ikke-kommersiell drift.» 
(Andreassen 2006 s. 437). Om vi 
skal sjå enda breiare på saka, er 
det klart at folkebiblioteket er den 
mest brukte, om ikkje den einaste, 
offentlege og (iallfall nesten) full-
stendig ikkje-kommersielle møte-
plassen vi har i samfunnet. Biblio-
teket har her eit stort potensiale 
som eit alternativ, men må klare å 
vise at dei finst. I konkurranse 
med amatørkritikk, litteraturfor-
midling i aviser og andre media 
og Litteraturhuset i Oslo ser fol-
kebiblioteka og bibliotekarar ut 
til å bli usynlege. Bibliotekarar 
sine bokomtalar ligg spreidd nok-
så inkonsekvent på nettet, og 
mange av biblioteka sine bloggar 
døyr altfor fort. 
 Kanskje blir «alt» betre der-
som prosjektet Litteratursiden.
no blir ferdigstilt. Litteratursi-

den.no skal vere ein nasjonal 
nettstad for litteraturformidling 
frå norske bibliotek – ein ekviva-
lent til danske Litteratursiden.dk 
(ABM-utvikling udatert). Litte-
ratursiden.dk er ei side som øn-
skjer å «formidle den gode bog - 
og være en uudtømmelig 
inspirationskilde til læsning.» 
(Litteratursiden 2010). Den dan-
ske Litteratursiden har 85 med-
lemsbibliotek, og det kjem nye 
bokomtalar omtrent kvar dag. I 
Noreg skulle prosjektet Littera-
tursiden.no i utgangspunktet 
vere ferdig i 2012. Prosjektet, 
som skulle vere eit samarbeid 
mellom ABM-utvikling og Sølv-
berget, vart i 2009 sett på vent, 
utan at nokre meir konkret rundt 
avgjerda og framtida er blitt of-
fentleggjort. Det ser altså mørkt 
ut for Litteratursiden.no. 
 Det er svært synd at prosjek-
tet ser ut til å ha stagnert, for Lit-
teratursiden.no kunne vore red-
ninga for norske bibliotekarar si 
skriftlege litteraturformidling. 
Deltakande bibliotekarar ville 

”Det er svært synd at prosjektet ser ut til å ha stagnert, for Litteratursiden.no kunne vore 

redninga for norske bibliotekarar si skriftlege litteraturformidling.”
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truleg føle seg meir forplikta til å 
skrive gode bokomtalar enn dei 
gjer no når dei skriv i eigne blog-
gar som kanskje ikkje har særleg 
mange lesarar. Med ein stor le-
sarskare, beståande av både bi-
bliotekbrukarar og andre lesarar 
samt bibliotekarar ved andre bi-
bliotek, blir ønsket og presset om 
å skrive gode formidlingstekstar 
stort. God marknadsføring og 
mange og gode bokomtalar kun-
ne gjort Litteratursiden.no synleg 
som noko nytt og friskt i det nor-
ske litterære systemet. Bibliote-
karane sine bokomtalar kunne 
blitt eit godt supplement til, i sta-
den for å drukne i, profesjonell 
kritikk og amatørkritikk. 
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Etter de forrige PISA-un-
dersøkelsene, skrev avi-
sene at internasjonale le-

seundersøkelser viste at 20% av 
norske elever var funksjonelle 
analfabeter da de forlot grunn-
skolen. Noen passet på å utelate 
ordet ”funksjonelle”, slik at vi 
trodde det stod svært så dårlig 
til med den norske skolens evne 
til å lære bort abc’en. Andre, 
deriblant velrenommerte NRK, 
har hevdet at 800.000 nord-
menn sliter med lese- og skrive-
vansker.
 Når Høyres leder Erna Sol-
berg i en debatt i NRK i 2009 sa: 
”Vår største sosiale utfordring i 
Norge er at vi har en skole som 
fortsatt sender én av fem barn ut 
av norsk skole uten å kunne lese 
og skrive.”
 Dette skal senere være rettet 
på Høyres nettsider til: ”lese og 
skrive godt nok.”
 Men, hvor mange leste egent-
lig denne rettelsen på nettsidene 
til Høyre?

Ikke analfabeter

På Åpen fagdag på Universitetet i 
Stavanger (UiS) sent i november, 
holdt Kjersti Lundetræ fra Lese-
senteret foredraget: ”Hva er le-
sing i internasjonale leseundersø-
kelser?”

Leser bedre enn 

 mediene tror
Skal en tro massemediene og valgkåte politikere, skjelner skoleelevene 

knapt A’en fra B’en når de forlater klasserommene etter fullført 10. klasse. 

Så galt er det dog ikke.

Tekst og foto: 

Kjetil S. Grøn-

nestad

Ifølge 

1. amanuensis 

Kjersti Lundetræ 

ved Lesesenteret 

på UiS, måler 

ikke de interna-

sjonale leseun-

dersøkelsene 

hvorvidt en er 

(funksjonell) 

analfabet eller 

ikke. – Det 

forutsettes at en 

kan lese. 
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 – Begrepet funksjonell analfa-
bet er i og for seg rett, men det 
kan nok virke problematisk. Ut-
trykket er muligens for sterkt. 
Det er nemlig ikke slik at de in-
ternasjonale leseundersøkelsene 
Norge deltar i, viser at 20% av 
elevene forlater skolen som funk-
sjonelle analfabeter. For eksem-
pel måler ikke PISA hvorvidt 
noen er funksjonell analfabet el-
ler ikke. PISA legger nemlig til 
grunn at elevene kan avkode 
tekst og ikke er funksjonelle an-
alfabeter, understreker Lunde-
træ.
 Leseundersøkelsene kartleg-
ger heller ikke eventuelle lese-
vansker, som dysleksi. Det lese-
undersøkelsene imidlertid måler, 
er elevenes funksjonelle lesefer-
dighet, at man for eksempel kan 
bruke leseferdighetene som red-
skap for læring. God leseforstå-
else avhenger både av avkoding 
av teksten og språkforståelsen.

Tre viktige 

leseunder søkelser

Norge har deltatt i internasjonale 
leseundersøkelser helt siden 
1991. De viktigste leseundersø-
kelsene er PIRLS som måler lese-
ferdighetene til 4. klassinger 
(10-åringer), PISA som måler le-
seferdighetene til 15-åringer, og 
IALS/ALL som måler leseferdig-
hetene til voksne i alderen 16-
65.
 Det er ikke bare løsningen av 
leseoppgavene som legges til 
grunn. Resultatene fra leseunder-
søkelsen avhenger også av inn-
samlet bakgrunnsinformasjon 
om deltakeren. Avhengig av hvil-
ken undersøkelse det er, hentes 
disse opplysningene fra personen 
selv, foreldre, skoleleder og læ-
rer.
 I oppgavene til PIRLS skal 4. 
klassingene (10-åringene) ikke 
bare hente ut konkret informa-
sjon fra teksten. De skal også 
kunne trekke enkle slutninger, 

tolke og sammenholde idéer og 
informasjon, samt vurdere tek-
stens innhold, språk og virke-
midler. Denne aldersgruppen er 
valgt ut fordi 10-årsalderen er et 
viktig tidspunkt for leseevnen. 
Nå skal elevene ha lært å lese. 
Fra og med nå skal de lese for å 
lære.
 I PISA er 15-åringer valgt ut 
fordi de står ved et veiskille i li-
vet. De er kommet dit hen at de 
må velge hvilke retning de skal ta 
etter grunnskolen. Også oppga-
vene i PISA krever at elevene skal 
finne mer enn ren informasjon i 
teksten. Hele 50% av vektleggin-
gen avhenger av hvor gode de er 
til å trekke slutninger, og tolke 
og sammenholde informasjonen. 
Dessuten skal de kunne reflekte-
re over og vurdere tekstens inn-
hold, språk og virkemidler.
 De voksne i IALS/ALL, testes 
både i en prosaskala, der de skal 
hente inn og bruke informasjon 
fra avisartikler, dikt og skjønnlit-
teratur, samt en dokumentskala 
der de skal trekke ut informasjon 
fra tabeller, skjemaer og grafer. 
Selv 1. amanuensen ved Lesesen-
teret innrømmer at tekstene som 
brukes for å nå det øverste nivået 
i denne leseundersøkelsen, kan 
være ganske vanskelige å forstå.
 De internasjonale leseunder-
søkelsene kartlegger altså ikke 
analfabetisme. Selv på det laveste 
nivået, forutsettes at en kan sin 
abc. Oppgavene er så pass van-
skelige at skal en få toppskår, må 
det dyppløyende drøfting til.

Dårlig

Men selv om det blir noe me-
ningsløst å bruke resultatene fra 
leseundersøkelsene for å snakke 
om analfabetisme i Norge, enten 
den er funksjonell eller ei, viser 
de likevel interessante resultater.
 Norske elever har gjort det 
gjennomgående dårligere i PISA 
enn de fleste andre land i under-
søkelsen, og vi er ikke flinkest i 

den nordiske klassen. Det selv 
om resultatene fra PISA 2009 vi-
ser at vi har forbedret oss siden 
forrige sjokkmåling.
 Noe som imidlertid kan virke 
forstyrrende inn på resultatene, 
er elevenes motivasjon. Under 
PISA-undersøkelsen i 2000, ble 
de norske elevene spurt om moti-
vasjonen for å gjøre oppgavene 
på en skala fra 1-10. Jenter rap-
portere at deres innsats lå på 
7,55. Det tilsvarende tallet for 
gutter var nede på 6,82. Elevene 
ble deretter spurt om hvordan 
motivasjonen ville vært dersom 
de fikk karakter på oppgaven. 
Da oppga jentene at motivasjo-
nen ville ligge på 9,53, mens re-
sultatet for guttene var 9,33.
 – Jeg vet ikke hvor god moti-
vasjonen til å gjøre oppgavene er 
hos elever i andre land. Det kan 
kanskje være en medvirkende 
faktor for hvorfor norske elever 
har gjort det såpass dårlig som 
de gjorde, tror Lundetræ.
 Hun sier også at elever i an-
dre land, ikke minst i Østen, ser 
ut til å ta oppgavene mer alvor-
lig, og at det kan være en av årsa-
kene til at de gjør det så godt. At 
lærerstanden i 2000 var lite be-
geistra for PISA, tror Lundetræ 
også kan ha bidratt til elevens 
lave motivasjon den gangen.

Tendenser

Selv om de kan settes spørsmåls-
tegn ved hva leseundersøkelsene 
egentlig viser, ikke minst for sko-
letrøtte 15-åringer, mener Lun-
detræ at de har sin verdi.
 – Vi må gå ut fra at motiva-
sjonen for elevene, og mellom 
kjønnene, er relativt stabil for 
hvert årskull. Det som da er in-
teressant er hvordan endringene i 
leseferdighetene utvikler seg. Da 
ser vi tendenser over tid. Om le-
seferdighetene blir bedre eller 
dårligere. Leseundersøkelsene gir 
også et godt grunnlag for Kunn-
skapsdepartementet og Utdan-
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ningsdirektoratet til å utarbeide 
bedre læreplaner for lesing. Og 
ikke minst, se om de faktisk vir-
ker etter at de er tatt i bruk, sier 
hun.
 PISA-undersøkelsen for 2009, 
som ble lagt fram 7. desember 
2010, viste at norske elever skå-
rer bedre enn de gjorde i 2006, 
og nå er oppe på nivå med lese-
ferdigheten i 2000. Kanskje har 
nye tiltak for å bedre lesingens 
kår hatt effekt?

Kjønn

Noe som PISA viser, og som er 
gjenomgående for absolutt alle 
deltakerland, også land som ikke 
akkurat er kjent for sin gode li-
kestillingspolitikk, som Hellas, 
viser at jenter leser bedre enn 

gutter. For noen land er kjønns-
forskjellene svært store. Hvorfor 
det er slik, sier imidlertid under-
søkelsen ikke noe om.
 – En tilstreber å ha kultur- og 
kjønnsnøytrale oppgaver. Det 
kan likevel være at oppgavene 
fenger jenter bedre enn gutter, 
sier Lundetræ.
 Men tidligere PISA-undersø-
kelser viste ikke bare negative 
resultater. Resultatene for leseva-
ner var positive, ikke minst for 
gutter. Begge kjønn oppga at de 
leste mer ukeblader, tegneserier, 
skjønnlitteratur, andre bøker, og 
e-post/internett i 2006 enn de 
gjorde i 2000. Kun aviser ble 
mindre lest. De som oppga at le-
sing var en favoritthobby, samt 
at de likte å snakke om bøker, 

økte i antall. Dette var spesielt 
markant for gutter. Langt flere 
gutter oppga også at de var glade 
for å få bøker i presang.
 Denne gode trenden er imid-
lertid brutt. Selv om PISA-under-
søkelsen for 2009 ga bedre skår 
på leseferdigheter, var elevenes 
holdninger til lesing blitt mer ne-
gative. Ikke minst blant gutter. 
For eksempel har prosentandelen 
gutter som hadde lesing som en 
av sine favoritthobbyer, sunket 
til kun 15%, det dårligste resul-
tatet på hele 2000-tallet.
 Nok en gang viser ikke PISA 
hvorfor det var slik. Til det kan 
en bare spekulere. – Så vi tidli-
gere en Harry Potter effekt på 
gutters lesevaner? under Kjersti 
Lundetræ.

PIRSL (Progress in International 
Reading Literacy Study) 2001, 
2006, 2011

PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment) 
2000, 2003, 2006, 2009

IALS (International Adult 
Literacy Survey) 1998

ALL (Adult Literacy and Life 
skills) 2003

Det drypper i Tønsberg

I Tønsberg har besøkende på Tønsberg og 
Nøtterø bibliotek og fotgjengerne på fortauet 

utenfor det problemet at det renner og drypper fra 
taket på biblioteket, og at det i kuldeperioder 
derfor blir en enorm issvull på fortauet. Slik blir 
det når arkitektene tegner tak som egentlig er 
beregnet på sydligere breddegrader, mener 
Tønsbergs Blad.
 Daglig leder i Tønsberg kommunale eiendom, 
Tor Espnes, lovet i januar måned avisen å sjekke 
saken umiddelbart. Inntil videre ble det satt opp 
planker, slik at forbipasserende skulle unngå 
issvullen.

Hamar bibliotek i villrede

I Hamar sier biblioteksjef Toril Børke at 
Hamar bibliotek i flere år har levd i et va-

kuum, ettersom det ennå er tvil om hvor bibliote-
ket skal holde til i perioden fra dagens bibliotek 
reives til det nye åpner i byens planlagte kulturhus.
 Børke sier til Hamar Dagblad at Hamar har et 
bibliotek høyt oppe i den norske eliteserien, men 
at tilbudet kommer til å bli dårligere i de to-tre 
årene byggeprosessen for kulturhuset pågår. 
 Hun sier at det nå haster å komme i samtale 
med andre brukere. Også penger som var avsatt 
til vedlikehold av de nåværende lokalene er blitt 
trukket inn igjen, på grunn av kulturhusplanene.

           68           1 / 2011           Bok og Bibliotek



Profesjonene prøver å forbedre 
verden skriver Tord Høivik i ar-
tikkelen ”Lær av tannlegene” i 
Bok og Bibliotek nr. 6, 2010 og 
vil gjøre dette til premiss for bi-
bliotekforskningen. Høivik sy-
nes å forutsette at gode intensjo-
ner er tilstrekkelig grunnlag for 
både å forbedre verden og for å 
drive bibliotekforskning. 

Jeg vil hevde at for å forbedre 
verden bør en vite hva en holder 
på med, ergo bør en ha en viss 
teoretisk ballast på fagfeltet og i 
forhold til de problemstillinger 
som reises i forskningen en be-
driver. Kunnskapsbasert inno-
vasjon og forbedringer i et prak-
sisfelt krever med andre ord at 
kunnskapen er evidensbasert, 
altså fundert i fagfellevurdert 
forskning. Særlig kritisk blir 
dette i fag som medisin og odon-
tologi. Men når det gjelder bi-
bliotekene, er det kanskje ikke 
så farlig om en slumser litt? 
Høivik antyder nærmest at det 

er en nødvendig motsetning 
mellom teoretisk fundert fors-
kning og utvikling av praksisfel-
tet, og tilskriver meg rollen som 
stråmann i den forbindelse. I 
min artikkel i Bibliotekaren, nr. 
10, 2010, er det nettopp proses-
ser hvor organisasjoner, her-
under biblioteker, utvikler sin 
egen kunnskap og handlingsan-
visninger, på grunnlag av blant 
annet forskningsresultater, som 
beskrives. Høivik nevner utvi-
klingsarbeid, men gir ingen an-
visninger om integrasjon av 
forskningsresultater i bibliotek-
praksis. Han bare gjentar at det 
er viktig. Og ingen er vel uenig 
med ham i det.

Jeg tar samspillet mellom prak-
sisfelt og forskning på alvor. 
Forskning på praksisfeltet kan 
gi handlingsanvisninger, men 
det er bare ved at ansatte i pro-
fesjonene selv bearbeider fors-
kningsresultater og handlings-
anvisninger fra forskning, og 

slik gjør dem anvendbare i egen 
organisasjon at forskningsresul-
tater blir til noe mer enn fors-
kningsresultater. Innovasjoner i 
praksisfeltet er dessverre ikke 
direkte resultat av profesjons-
forskere eller andre forskeres 
aktivitet.  

Høivik er opptatt av hvem som 
har ansvaret for at forskning 
ikke blir tatt i bruk, om det er 
forskeren som sitter i sitt elfen-
benstårn eller om det er bibliote-
karene som av ulike grunner ikke 
har mulighet for å sette seg inn i 
forskningslitteraturen.  Slik jeg 
ser det kan ingen gruppe gis an-
svaret for dette. To premisser må 
oppfylles for at forskning skal 
tas i bruk: Forskningen må være 
relevant, og helst fagfellevurdert, 
og organisasjonene må ha syste-
mer for læring som fungerer, se 
Bibliotekaren, nr. 10, 2010. 

Å lære av forskning

”Undervegs. 

Festskrift til Egil Nysæter” (2009). 

Festskrift for Egil Nysæter, som i løpet av dei 

siste 40 åra gjort ein stor innsats for å utvikle 

to det regionale arkivlandskapet og det 

lokalhistoriske arbeidet. Redigert av Anne 

Aune og Gudmund Valderhaug.

ISBN 978-82-997932-1-6.

Kr 300,-Bibliotekdirektør Asbjørn Langeland: 

”Biblioteklover og annen statlig bibliotek-

politikk i Norden” 

(ABM-media as, 2008)

ISBN 978-82-997932-0-9

Kr 200,-

Kaisa Johanna Maliniemi:  

Hva arkivene skjulte: En undersøkelse av 

kvensk og samisk i offentlige arkiver i 

Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-

1948. ABM-media, 2010 

ISBN  978-82-997932-3-0

Kr 275,-

Ellen Hjortsæter:  

Emneordskatalogisering.  

3. utgave.  ABM-media, 2009 

ISBN 978-82-997932-2-3. 

Kr 250,-. 

Bøker fra 
Bøkene kan bestilles fra post@abm-media.no

Av Andreas 

Vårheim, 

Universitetet 

i Tromsø
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Noregs minne - meir til- 
gjengeleg enn nokon gong

Blodfattige boktips 
fra bibliotekarer?

Alta: Norges første 
feng shui-bibliotek
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Lekestue?
Lesestue?
Varmestue?
Fritidsklubb?
Temaseksjon: 

Bibliotekets verdigrunnlag

BoB-leserne vet mer
Bok og Bibliotek skal stimulere til faglig refleksjon og debatt 

og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir 

biblioteksektoren. Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres 

etter Redaktørplakaten .

 

Bladet utkommer 6 ganger i året med et kontrollert opplag på 

1810 eksemplarer. Du kan også kjøpe bladet som elektronisk 

utgave for PC, Mac og iPad.

 

Nærmere informasjon: www.bokogbibliotek.no
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kulturministeren?

Hardt skyts 

i ebokdebatten

Endelig er norsk 

webDewey klar

N
r.

 6
. 

2
0

1
0

Eirik Newth:

Eboka og biblioteket 

- statusrapport høsten 2010

Det løsner! Det kommer nå!

Bibliotek også for rom- og romanifolket?

Sørsamisk kultur frå dør til dør
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”Nå venter vi på at  
forlagene skal slippe  
de norske e-bøkene fri. 
Vi imøteser utlån via  
en nasjonal portal,  
og en innkjøpsordning 
av e-bøker på lik linje 
med trykte bøker.”  
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Turbulens i Bokhylla.no

Forskningens muligheter og begrensninger

Lek og læring i biblioteket
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Digitale utfordringer
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Encyklopedia Norvegica og Store Norske Kunnskapsbase

Kven tek ansvaret for folkebiblioteka?

Frykter ikke litteraturhus
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Lukten av framtid
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Jeg skal spille Mamma Mø… Biblioteknorge 10 år

Bibliotekarutdanningen jubilerer

Er weben for alle? ALLE?
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Vest-Finnmark kaller

Dark Horse i ABM-utvikling

Litteraturhus på beddingen i Stavanger

Prosas paradis- kritisk blikk på Biblio9
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DB Partner AS, Postboks 163,
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-postabonnementB

Fram til få år siden eide bibliote-
kene samlingene sine. I en ana-
log tid var det nødvendig å ha 

bøker og andre medier under eget tak 
for å kunne finne dem når brukeren 
spurte etter dem. Digitaliseringen snur 
dette på hodet. Når tilbudet i hovedsak 
er digitalt, vil behovet for å oppsøke 
biblioteket for å låne en bok, synke. De 
digitale bøkene er derfor ”lagt” i en 
nasjonal base, som en del av pliktavle-
veringen. Tjenesten har fått navnet E-
sentralen, og den distribuerer ebøker 
på forespørsel enten den kommer fra 
en privatperson eller et bibliotek.

Utlånet fra E-sentralen skjer slik: 
Når brukeren ønsker å låne en ebok, 
går hun inn på sitt kommunale biblio-
teks hjemmeside. Bibliotekets hjemme-
side kommuniserer direkte med E-sen-
tralen. For brukeren ser det ut som om 
hun søker i katalogen til nærbibliote-
ket sitt, mens hun i virkeligheten søker 
direkte i basen til E-sentralen. Når bru-
keren finner den boka hun ønsker, ak-
tiverer hun lånekontoen sin og ber om 
å få låne boka. E-sentralen kvitterer 
umiddelbart ved å sende låneren fila til 
det verktøyet (nettbrett, mobiltelefon) 
som ble benyttet til bestillingen. Denne 
omveien om brukerens lokale bibliotek 
gjør at nærbiblioteket kan legge et fil-
ter på katalogen og tilpasse den lokale 
forhold.

Økonomien i det hele var lenge et 
vanskelig spørsmål, men det løste seg 
forholdsvis greit: E-sentralen mottar 
gratis et eksemplar (en fil) av alt som 
utgis i Norge. Betaling for utlån skjer 
etter bruk, med 60 kroner (2016-pen-
ger) per utlån. Man trenger dermed ikke 
å låse pengene i lisenser eller dyre ”ek-
semplarer”. Pengene går til forlagene og 

forfatterne, etter en nøkkel som biblio-
teksektoren ikke trenger å tenke på.
 Det er E-sentralen som betaler pro-
duksjonsleddet inkludert forfatterne i 
første omgang. Men dreier seg bare om 
et utlegg: Hver måned fakturerer E-
sentralen de enkelt kommunale folke-
bibliotekene som har foretatt lån. Be-
løpene framkommer på grunnlag av et 
telleverk på det enkelte biblioteks 
hjemmeside og rapporteres inn til E-
sentralen, som så sender faktura til bi-
blioteket. Enkelt og greit, på samme 
måte som teleoperatørene sender tele-
fonregninger.

Det gikk overraskende lett å få E-
sentralen på plass. For en gangs skyld 
sto den norske biblioteksektoren sam-
let. Det smarte ved grepet er at utlån 
og formidling av bøker fortsatt er et 
ansvar for de enkelte bibliotekene. Og 
gevinsten er åpenbar: Et samarbeid 
med E-sentralen har frigjort tid i folke-
bibliotekene, som nå brukes til formid-
ling og andre kulturelle og pedagogiske 
arrangementer.

Odd Letnes

E-sentralen og 

folkebibliotekene
Norge 2016: Bibliotekene er i full gang med å låne ut ebøker. Ordningen administreres 

av E-sentralen, som er en statlig utlånstjeneste som  betjener alle folkebibliotekene.

“Sangen om 
Deichman”

- en roman av 
Bibliofanten,

Oslo 2016

Takk for at du 
støtter E-sentralen
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