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Med ”Bokens plassering” gir dere lånerne bedre
mulighet til å finne frem i biblioteket selv. De fleste
av oss ønsker å klare oss selv, og med et godt kart
over reolene i biblioteket finner vi lett frem!
”Bokens plassering” er alltid oppdatert ut fra hva som
er registrert i Bibliofil, og blir derfor en god hjelp
både for lånere og ansatte i biblioteket.

Den lille prikken viser i hvilken hylle (eller område)
boka er plassert.
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Kulturrådet arrangerte i mai en 
konferanse om kulturhus under 
tittelen ”Hva skal huset innehol-

de?” Et av temaene var forholdet mellom 
bibliotek og litteraturhus. Blant de man-
ge spennende tankene og synspunktene 
som ble presentert under veis, falt det en 
bemerkning som jeg ikke kan la være å 
kommentere:
 I den ene sesjonen presentert modera-
tor Karianne Bjellås Gilje et av funnene 
fra Bok og Biblioteks leserundersøkelse 
om litteraturhus blant landets bibliotek-
sjefer, som er gjengitt i denne utgaven av 
Bok og Bibliotek. Hun opplyste helt kor-
rekt at 81 prosent av biblioteksjefene 
mente at litteraturhuset burde være sam-
lokalisert med biblioteket.
 Til denne opplysningen kvitterte lede-
ren for Litteraturhuset i Oslo, Aslak Sira 

Myhre, med at Bok og Bibliotek har 
brukt fire år på å definere litteraturhus 
som et problem. Det blir for enkelt. Vi 
har brukt fire år på å problematisere fe-
nomenet litteraturhus. Det er noe annet 
enn å se på det som et problem. Som et 
seriøst tidsskrift innenfor biblioteksekto-
ren, er det vår plikt å se på fenomener av 
kaliber litteraturhus med skarpe luper.
 Litteraturhus er hovedsaken i dette 
nummeret av tidsskriftet. I bunnen av sa-
ken på s. 18-25 ligger en spørreundersø-
kelse vi gjorde blant landets i overkant av 
400 biblioteksjefer i april. 158 tok seg tid 
til å svare, og det er vi meget glade for. 
Det viser et genuint engasjement. Vi  
håper vi her kan gi dere noe interessant 
og verdifullt tilbake. Litteraturhus berøres 
også i artikler på s. 31, 44 og 50.
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Leder

Bok og Biblioteks artikkelkonkurranse 
for bibliotekarstudenter er nå vel i havn. 
Fem oppgaver ble høsten 2011 plukket ut 
av Høgskolen i Oslo, avd. JBI, Studente-
ne ble invitert til å plante disse akademis-
ke oppgavene om til tekster som egner 

seg på trykk her i bladet. Resultatet ble et 
spennende knippe artikler. Juryen hadde 
ikke store problemer med å peke ut 1. og 
2. plass, mens det var mer vrient å ran-
gere de siste. Resultatet finner dere på  
s. 52-67.

Gratulerer, studenter! 

Litteraturhusbølgen ruller videre 

Positiv leserundersøkelse
Takk til alle som svarte på Bok og Biblio-
teks leserundersøkelse som ble utført av 
Synovate i april. Den ga oss mange interes-
sante og nyttige opplysninger. Du finner 

resultatene fra undersøkelsen på Bok og 
Biblioteks nettsted, http://www.bokogbi-
bliotek.no – trykk på det gule banneret 
”Leserundersøkelsen 2011” i høyre spalte.
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Høytlesende brannmann

Brannmann Geir Singstad samlet om lag 
20 barnehagebarn da han leste høyt ved 

Verdal biblioteks serie «Menn i uniform», 
leser vi i Trønder-Avisa.
 Arrangementet er et ledd i arbeidet til 
foreningen Les! og går ut på å vise menn som 
lesende forbilder for barn. Singstad som til 
vanlig er brannmann og feier, hadde tatt med 
seg både en stor og en liten brannbil da han 
kom på besøk. Den store satte han imidlertid 
igjen utenfor biblioteket, mens han leste om 
«Brannmann Sam». 
 Biblioteksjef Eli Kristoffersen sier at «Menn i 
uniform» er blitt et veldig populært innslag, 
og at biblioteket håper å kunne fortsette til 
høsten. 

Danskene gir bort bøker

Flere hundre tusen bøker fra Humanistisk 
Fakultet ved Københavns Universitet blir nå 

gitt bort gratis, etter at fakultetet skal slå bibliote-
kene sine sammen. I alt skal en tredel av bøkene 
bort, og på Saxo-Instututtet alene skal 70.000 
bøker gis bort.
 Dekan Kirsten Refsing sier til Berlingske at det 
i første rekke dreier seg om fagbøker om blant 
annet kunst, språk, kulturvitenskap, etnografi og 
historie, men også en del skjønnlitteratur.

J.C. Dahl på Kragerø bibliotek

Kragerø bibliotek inviterte i april, sammen 
med byens kunstforening, til et bildeforedrag 

om maleren J.C. Dahl, med et kulturhistorisk 
perspektiv på et landskapsmaleri fra 1851. 
Foredragsholder var nylig pensjonert førsteama-
nuensis ved Universitetet i Oslo, Arne Lie Chris-
tensen, som ifølge Kragerø Blad Vestmar har vært 
sterkt engasjert i både vernearbeid og folkelivs-
gransking. 
 Foredraget var et ledd i en kulturhistorisk 
foredragsserie som biblioteket har kjørt i vinter.

Paradis for bokormer i Kragerø 

Flere tusen bøker ble i slutten av april lagt ut til salg 
på Kragerø bibliotek, for ti kroner stykket. Bibliote-

ket skulle nemlig legge systemet sitt over på data og 
dermed oppsto det et sterkt behov for rydding, skriver 
Kragerø Blad Vestmar.
 Både gamle og nye bøker ble lagt fram, og også 
mange tidsskrifter. Det ble dessuten lagt ut en del bøker 
som har hatt svært lite utlån, samt alle lydbøker på 
kassett. Disse skulle nemlig helt over på digitale medier, 
skriver avisen.
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Lærerne blir bibliotekarer Garaget og Diamanten Rødt i Rjukan
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De nye 
formidlerne

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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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

?
?

Hvor går 

kulturministeren?

Hardt skyts 

i ebokdebatten

Endelig er norsk 

webDewey klar
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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.”  

g fra bibliotekarer?
Alta: Norges førstefeng
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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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Det løsner! Det 
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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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Har du hørt 

om den B’en…?



For fjerde år på rad arrangerte 
bybiblioteket i Reykjavik Poetry 
Slam for ungdom no i vinter. Ar-
rangementet har etter kvart vorte 
ein stor suksess, og bibliotekar 
Úlfhildur Dagsdóttir deler gjerne 
erfaringane sine med norske bi-
bliotekarar.

Kva er Poetry Slam?

Poetry Slam, eller poesislam, som 
det heiter på norsk,  er moderne 
skaldskap – ei idrettstevling der 
det gjeld å framføre dikt (på tid) 
på best mogleg måte, og der ein 
jury avgjer kven som er vinnaren. 
Det er framføringa som tel, og her 
er element frå teatersport og hip-
hop gjerne framtredande. Regla-
ne om kva som er tillete å ha med 
under framføringa varierer frå ar-
rangør til arrangør, men ein ting 

er felles: det held ikkje å berre stå 
og uinspirert lese opp eit dikt! Litt 
meir fres skal det vere! 
 Konkurranseforma har sitt ut-
spring i Chicago, der diktaren 
Marc Smith starta ein opplesings-
serie på ein jazzklubb. Framførin-
gane var kunstferdige og vart po-
pulære kulturhendingar. 1 1986 
gjekk det første konkurranseba-
serte arrangementet av stabelen, 
og sidan har konkurranseforma 
spreidd seg over heile verda. I 
2005 begynte Foreningen !les og 
De norske bokklubbene å arran-
gere NM i poesislam, og 
sidan har det vore kåra 
fleire Noregsvinnarar. På 
nettsida http://www.poe-
sislam.no/ kan du lese meir 
om dei norske arrangemen-
ta.

Fridde til ungdommen

I Reykjavik opplevde biblioteka-
rane at ungdommane slutta å 
komme til biblioteket. For å få 
dei til å komme tilbake igjen, 
fann dei ut at dei ville arrangere 
poesislam, og det hjalp! Etter at 
bibliotekarane hadde hengt opp 
plakatar og teke kontakt med 
skulane i området, begynte på-
meldingane å strøyme på – det 
var mange ungdommar som ville 
prøve seg.
 

Litt for stille på biblioteket? Litt for få ungdommar? Gjer som biblioteket i 

Reykjavik: Arranger poesislam!

Tekst: Frilans-

journalist Berit 

Oksfjellelv

arran-

-

Poesislam i Reykjavik

            8           3 / 2011           Bok og Bibliotek



– Vi var litt spente første året, 
om det kom til å komme no-
kon, seier Úlfhildur Dagsdóttir. 
Ho er litteraturvitar og forfattar 
og har sidan starten, saman med 
Kristín Viðarsdóttir, Guðríður Si-
gurbjörnsdóttir og andre tilsette 
ved biblioteket i Reykjavik, hatt 
ansvaret forfor arrangementet 
Poetry Slam ved bybiblioteket i 
Reykjavik. – Eit anna spennings-
moment var om vi klarte å setje i 
hop ein kompetent jury. Vi har ein 
jury på fem personar, to er frå bi-
blioteket vårt, folk med bakgrunn 
i litteratur eller musikk, eller med 
annan relevant utdanning, medan 
dei tre andre er frå utsida; for-
fattarar, musikarar, skodespelarar 
eller andre kulturpersonar. Vi vel 
helst folk som er godt kjende og 
verdsett av unge menneske.
 – Kva var ideen bak?
 – Ideen var å tilby det offent-
lege biblioteket som ein møtestad 
for unge menneske, der dei kunne 
eksperimentere med tekstar og ar-
rangement, poesi og kreativitet. 
Håpet vårt er å få biblioteket ge-
nerelt tilgjenge for ungdommen, 
ein stad der dei kan føle seg vel-
komne og finne interessante ting 
å gjere.

Arrangementsreglar

– Korleis går arrangementa føre 
seg?
 – Vi har kvart år eit tema som 
blir sendt ut til potensielle delta-
karar, ungdommar mellom 14 og 
24 år. Vi har hatt tema som spen-
ning, skrekk, sentimentalitet og 
uavhengigheit. Utifrå årets tema 
skal deltakarane (maks fem i 
kvar gruppe) skrive eit dikt og 
lage ei framføring basert på det-
te. Framføringa skal ikkje vere 
meir enn fem minuttar lang. I 
følgje dei reglane vi har sett opp 
har deltakarane lov til å bruke 
hjelpemiddel og effektar som 
musikk, rap, audio-effektar av 
ulike slag, bilete (video, lysbilete, 
lys), dans, teatralske intimkon-

sertar og rekvi-
sittar.
 – De tillèt 
meir enn andre 
poesislam-ar-
rangørar?
 – Ja, vi be-
stemte oss i 
starten for å 
definere poe-
sislam på ein 
open og imøte-
kommande 
måte. Derfor er 
ikkje vår poe-
sislam så veldig 
tradisjonell i 
forma, vi har 
elles ikkje så 
strenge form-
krav. Vår defi-
nisjon er: poe-
sislam er ei 
handling der 
dikt blir fram-
ført. Det er ei 
slags poesi-
happening der resitasjonen av 
diktet er ei scene-handling.
 – Men de har nokre andre 
krav?
 – Diktet må vere på islandsk, 
dei tekniske forholda må vere så 
enkle at dei lett og raskt kan ord-
nast på scena mellom innslaga, og 
framføringane må ikkje vere 
støtande på den måten at ein an-
grip enkeltpersonar eller grupper. 
Når det gjeld evalueringa så legg 
juryen 40% av vekta på sjølve 
teksten, medan 60% dreier seg 
om framføringa.

Proft

– Arrangementet går føre seg i 
første etasje, her vi har god plass 
til både deltakarane og publi-
kum, som etter kvart begynner i 
bli ganske stort (kvar deltakar 
har famile og venner med seg, 
men det er sjølvsagt ope og gratis 
for alle). Gjennom arrangemen-
tet får vi besøk av mange som 
ikkje elles har bruka å gå på bi-

blioteket, og det har naturlegvis 
ein positiv effekt for biblioteks-
drifta. Vi lagar det litt koseleg 
med dempa lyssetjing og dekora-
sjonar, og tek det heile opp på 
video og fotograferer kvar delta-
kar. Vi leiger inn ei scene, lydan-
legg, lys og ein teknikar, så det 
blir litt proft.
 – Korleis opplever du delta-
karane?
 – Vi er så begeistra for innsat-
sen til ungdommane som er med! 
Førestillingane har vore varierte 
og mangfoldige. Dei unge som er 
involverte er særs entusiastiske 
og kreative, framføringane deira 
er skikkeleg energiske, saftige og 

Vinnarlaget frå 

2010, Tríóið 

Greit til hlíðar 

plús tveir. foto: 

Hildur Erna 

Sigurjónsdóttir.

Ungdommelig.

Håpet vårt er å 

få biblioteket 

generelt 

tilgjenge for 

ungdommen, ein 

stad der dei kan 

føle seg 

velkomne og 

finne interes-

sante ting å 

gjere, forteller

Úlfhildur 

Dagsdóttir
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originale, og det verkar som ung-
dommane stortrivst! Dette er ein 
flott måte for dei å få vist fram 
talentane sine og bli sett på. Det 
er òg ein fin og spenstig måte å 
formidle litteratur på. Skulane 
og media har dessutan gjeve oss 

positiv respons. Dei største ut-
fordringane har så langt vore 
marknadsføringa av arrange-
mentet, men det blir vi betre på 
år for år! Med unntak av litt dår-
leg oppslutnad i fjor har dette så 
langt vore ein suksess. Når delta-

karane kjem tilbake år etter år, er 
vi kjempefornøgde!
 – Og det vankar ikkje berre 
ære og berømming på vinnaren?
 – Vi kårar tre vinnarar som 
kvar får anten eit gåvekort eller 
ein pengepremie. 

Kristine Isaksen er prosjektleiar i 
Foreininga !les, som har organi-
sert NM i poesislam sidan 2005, 
Ho fortel at norske bibliotek alt 
har hive seg på trenden:
 – Nesodden bibliotek har or-
ganisert to slammar på rad, men 
skal ikkje arrangere i år. Og Dram-
mensbiblioteket har organisert 
slam i høve Litteraturuka fleire år 
på rad. Så det finst bibliotek som 
har kasta seg på slam, men det må 
GJERNE bli fleire. Om nokon har 
lyst til å arrangere delfinale, er me 
opne for det. Men det er sjølvsagt 
ikkje slik at alle slammar som 

skjer, skal vere ein del av NM. Det 
kan vere lurt å begynne med ein 
meir uformell ”vårslam”, ”påske-
slam” eller kall det akkurat kva 
du vil. 
 – Kva er det viktigaste med po-
esislam?
 – Slam handlar ikkje om å 
klovne seg til på scena, men for-
midle ein tekst som treff publi-
kum. Deltakarane er derfor vari-
erte: skodespelarar, stand-up folk, 
musikarar og forfattarar. Oftast 
har ikkje deltakarane publisert 
noko (enno), og ofte er ungdom-
mar svært flinke til slamming. 

Den viktigaste personen i ein slam, 
er kanskje konferansieren. Om ein 
arrangerer slam for første gong, 
bør ein derfor hyre ein konferan-
sier som har gjort det før. Det er 
kanskje mitt heitaste tips!
Isaksen tek gjerne imot spørsmål:
 – Eg hjelper alle med planleg-
ging av slammar og kan tipse om 
gode konferansierar og oppvar-
marar. Ta i såfall gjerne kontakt 
via nettstaden vår, http://www.po-
esislam.no/ eller direkte med meg 
på tlf. 22 40 06 00 eller på e-post: 
kristine@foreningenles.no

Vinnaren av NM 

i Poesi-slam 

2010, Taro 

Vestøl Cooper. 

(Foto: Vibeke 

Røgler)

Kristine  

Isaksen

Vil du arrangere  poesislam?

Svenskene med litteraturbank

I Sverige er nå mer enn  500 klassiske svenske skjønnlitterære bøker lagt inn i det digitale bibliote-
ket Litteraturbanken. Alt kan leses på PC og mobil, i fulltekst eller faksimile. Dette er blitt mulig 

gjennom et samarbeid mellom Kungliga biblioteket og Svenska Akademien, som også betaler regnin-
gen.
Tidligere sekretær i Akademien, Horace Engdahl, sier til Dagens Nyheter at meningen er å legge inn 
elektroniske versjoner av alle sentrale svenske verk fra middelalderen og fram til i dag. Dermed vil 
bøkene også nå utenfor ekspertenes kretser.
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Vælg fx følgende moduler:

Læs mere på iva.dk/efteruddannelse/
masteruddannelsen/

INNO

UDVIKLING

VATIV
BIBLIO

TEKS
TAG EN MASTERUDDANNELSE PÅ IVA

IVA.DK

Videreuddannelse 

i København?



Sterk bibliotekprofilering 

i Danmarks Radio
40 uker i året kjører en buss fra Danmarks Radios barnekanal Ramasjang 

rundt i Danmark. Med på turneen hører bibliotekbesøk hvor de lager  

barne-TV på direkten av beste kvalitet.
Av Odd Letnes, 

redaktør
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Uansett hvor i landet Rama-
sjang-bussen stanser, strømmer 
barn og unge til bibliotekene for 
å være med på konkurranser – 
og er du heldig  kan mor og far 
og venner og bekjente få et gimt 
av deg på skjermen.
 Bibliotekene har sjelden blitt 
profilert på liknende måte i Dan-
mark. Da Ramasjang besøkte 
Tårnby bibliotek utenfor Køben-
havn i slutten av april, fant hele 
800 barn veien dit. Et søk på net-
tet forteller om tilsvarende posi-
tive erfaringer omkring i landet. 
På nettstedet fyens.dk kan vi for 

eksempel lese: ”Bibliotekarerne i 
Middelfart Kommune kan ikke 
længere være i tvivl om, hvordan 
de skal få flere børn til at synes, 
at biblioteket er det bedste i ver-
den. De skal nemlig bare invitere 
et program fra Danmarks Radios 
børnekanal Ramasjang.”

Nye veier

– Dette prosjektet tror vi på, sier 
Lotte Lykke Simonsen som nylig 
er ansatt som prosjektkoordina-
tor på Danmarks Radio. Før det 
hadde hun i flere år vært barne-
bibliotekar ved Gentofte-biblio-
tekene.
 – Prosjektet viser at et mo-
derne bibliotek er så mye mer 
enn et sted hvor man bare kan 
komme og låne bøker. Jeg tror 
det er viktig at vi tør å gå nye 
veier for å markedsføre bibliote-
ket overfor barn og unge. Det er 
jo tross alt de som er framtidens 
brukere.
 På spørsmål om hvordan hun 
reagerte da hun ble tilbudt stil-
lingen i Danmarks Radio, svarer 
hun kort og godt ”Jeg ble glad.” 
En viktig grunn til at hun fikk 
jobben er at hun gjennom sin tid 
som barnebibliotekar har oppar-
beidet et bredt nettverk. Det 
kommer godt med i jobben som 
Ramasjangs forlengede arm inn i 

biblioteksektoren.
 – Jeg kan vel kalle meg en 
slags oversetter som oversetter 
fra fjernsynsspråk til bibliotek-
språk. Journalistene og program-
medarbeiderne har sitt fagspråk 
og sin måte å tenke jobb på, som 
ofte skiller seg fra den måten 
man tenker i bibliotekene.

Godt TV

– Vi har primært fokus på å lage 
godt fjernsyn, skyter prosjektle-
der og redaksjonssekretær Tom-
my Zwicky inn, som har sin ut-
danning og yrkeserfaring i 
journalistikken.
 – Vi tenker visuelt, mens man 
i biblioteksektoren gjerne har 
tradisjon for å tenke verbalt. 
Derfor er det uhyre viktig for oss 
å ha Lotte med på laget slik at vi 
henvender oss til bibliotekene på 
en måte de forstår. Dessuten går 
det fort i svingene her i redaksjo-
nen, så det er viktig at vi har en 
person som kan gjøre avtaler og 
forberede bibliotekene før vi leg-
ger av sted med Ramasjang-bus-
sen.
 Prosjektet har foreløpig en 
ramme på to år og løper fram til 
31.12.2012. I løpet av ett år skal 
bussen besøke omkring 40 bibli-
otek og gjøre live-opptak. Disse 
kalles Ramachansen og er lagt 

Populært.  

800 barn og 

unge strømmet 

til Tårnby 

bibliotek for å 

være med på 

direkte barne-

TV. (Foto: 

Danmarks Radio)
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opp som en quiz med blanding 
av spørsmål og fysiske oppgaver 
og leker. En annen viktig biblio-
tektilknytning for programmet, 
er det nære båndet til Palles Ga-
vebod, som bidrar med temaer 
som kan belyses på de forskjelli-
ge bibliotekarrangementene. Pal-
les Gavebod er de danske barne-
bibliotekenes internettunivers, 
forteller Simonsen.

Forløper i Aalborg

Ideen til Ramasjangs bibliotek-
samarbeid er ikke tatt ut av løse 
luften. I 2009 ble det kjørt et pi-
lotprosjekt i Aalborg hvor Dan-
marks Radio hver dag kl 17 
sendte en time direkte TV fra 
Aalborg-bibliotekene under tit-
telen ”I øienhøide med Dan-

marks børn”. Dette ble sett på 
som så interessant, forteller Si-
monsen, at man ønsket å løfte 
det opp på et nasjonalt nivå.
 – Barnekanalen Ramasjang, 
som kjører rundt med bussen sin 
i hele Danmark og lager pro-
grammer, utpekte seg som en in-
teressant prosjektleder. Prosjek-
tet ble så etablert som et 
spleiselag mellom Styrelsen for 
bibliotek og medier og Dan-
marks Radio, sier Simonsen.
 – Hvis vi i Norge skulle for-
søke å få til noen liknende, hvil-
ke råd kunne dere da gi på veien?
 – Vi fikk en nokså bratt start 
på prosjektet da vi begynte med 
produksjon av programmer alle-
rede fra første dag. Jeg tror en 
planleggingsfase på for eksempel 

et halvt år, kunne ha gitt oss en 
ryddigere start, sier Zwicky. 
 – Pulsen i en fjernsynsredak-
sjon er svært høy, så en god plan-
leggingsfase før det virkelig bra-
ker løs, kan være en stor fordel, 
er Simonsen enig i. 

Her kan du se Ramasjang Live 
på nett-TV:
http://www.dr.dk/Ramasjang/ 
ramasjang-live/Forside/forside.htm

Link til Palles Gavebod, som 
er alle barnebibliotekers hjem-
meside i Danmark, og som 
samarbeider tett med Rama-
sjang Live
http://www.pallesgavebod.dk/

Smiler.  

Lotte Lykke 

Simonsen og 

Tommy Zwicky 

har all grunn til 

å smile. (Foto: 

Odd Letnes)
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Energiforskning 

fra hele verden 

Helt gratis                       Søk!

ETDEWEB er verdens største database for energi-

forskning og energiteknologi. Databasen oppdateres 

fortløpende, og tjenesten er gratis i Norge.

ETDE er et internasjonalt samarbeid for å samle, utveksle og 

spre informasjon om energiforskning og energiteknologi. 

Samarbeidet er underordnet det internasjonale energibyrået 

IEA. ETDEWEB er ETDEs søkeverktøy på internett.

Du kan abonnere på nyhetsbrev fra ETDE! Send en e-post til 
post@etde.no, med emne «Nyhetsbrev».

En kunnskapsbase full av energi

www.etde.no



Høsten 2010 dukket det opp en 
interessant melding på epostlis-
ten Biblioteknorge. Der ble det 
opplyst om et nettsted som blir 
kalt Bibliotekarens Beste Venn, 
www.bibliotekarensbestevenn.
no. Av ren nysgjerrighet tok jeg 
en titt og fikk nærmest faglig 
bakoversveis over en så fantas-
tisk tjeneste. Her kan du søke i 
alle baser som skulle være til-
gjengelig og ønskelig for en tra-
vel bibliotekar. På et sted! Man-
nen bak, Håkon M.E. Sundaune, 
har vist at det kan lages nyttige 
og viktige tjenester med enkle 
midler. Når målgruppen for den-
ne tjenesten er bibliotekarer, be-
tyr det og at mange i andre om-
gang vil nyte godt av at 
bibliotekarene kan levere bedre 
og mer kvalitetssikret informa-
sjon.
 Jeg har stilt Håkon noen 
spørsmål om Bibvenn (som den 
kalles mellom venner), stedet jeg 
håper alle bibliotekarer haster til 
for å legge øverst på bokmerke-
lista i sin hverdag.

– Hva er Bibliotekarens beste 
venn?

– Mange referansebibliotekarers 
hverdag består av klikking fram 
og tilbake mellom ulike baser og 

søketjenester. Kanskje har man 
prøvd å lage seg et system av 
bokmerker, for plutselig å opp-
dage at IT-tjenesten har reinstal-
lert operativsystemet, eller at 
man plutselig sitter på en annen 
PC. Forgjeves prøver man å hol-
de bokmerkene sine synkronisert 
mellom flere maskiner, samtidig 
som man gjerne vil holde dem 
oppdatert. Bibliotekarens beste 
venn (Bibvenn) er en søketjeneste 
som for øyeblikket inneholder 
omlag 50 forskjellige databaser, 
og som lar deg søke i disse sim-
pelthen ved å skrive i et søkefelt 
og angi i en nedtrekksmeny hvor 
du vil søke. Du kan sømløst ut-
føre det samme søket i en annen 
base, eller gjøre et nytt søk i den 
samme basen, alt kontrolleres 
ved hjelp av en liten stripe øverst 
på skjermen. Noen av basene er 
velkjente, som f.eks. Norart, Li-
brary of Congress, Telefonkata-
logen osv., mens andre er ting jeg 
har laget selv. For eksempel Digi-
talt Boksøk, hvor man kan søke 
blant Nasjonalbibliotekets digi-
taliserte bøker og finne ut hva 
som kan lastes ned som PDF, hva 
som kan leses hjemmefra og hva 
som bare er tilgjengelig på NB.
 – Hvert søk du utfører blir 
automatisk tildelt en kort URL 
som kan deles over telefon, på e-

post, gjennom sosiale medier og 
så videre. I tillegg kan du, der-
som du synes listen over databa-
ser blir for lang og uhåndterlig, 
selv plukke ut din egen liste med 
favoritter som vises i grensesnit-
tet og skjule alle de andre. Nye 
databaser legges til fortløpende.
 – Bibvenn har en splittet per-
sonlighet. På den ene siden spa-
rer den deg for masse tid, fordi 
den samler alle dine databaser på 
ett sted. På den annen side er den 
en gedigen tidstyv, som inviterer 
deg til å sitte og søke etter ting 
du egentlig ikke trodde du treng-
te å vite noe om. Så lenge man 
kommer ut i null tidsmessig, men 
litt klokere, må det jo sies å være 
en god investering.

– Hvem er du som står bak  
Bibvenn?

– Jeg er en 34 år gammel nord-
trønder. Bibliotekar ved Nasjo-
nalbiblioteket, men også tekstar-
beider, vevprogrammerer og 
frifant. Har tidligere vært bar-
tender, skrevet for Hallo i Uken, 
skrevet og spilt teater og bedre-
vet setningsprostitusjon i rekla-
mebyrå. Jeg har også en operali-
bretto om røykeloven på 
samvittigheten, som ingen ennå 
har våget å oppføre, og bor i en 

Til å bli faglig  

 frelst av
Etter å ha prøvd “Bibvenn” er konklusjonen klar: spre nyheten om dette 

lille, men så utrolig nyttig, nettstedet som virkelig er bibliotekarens 

beste venn.

Av Thomas  

Brevik,  

bibliotekar
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rød liten stue på Nesoddens øst-
side.

– Hvorfor startet du dette?

– Hvis jeg kan bidra til å snik-
myrde klisjeen om at biblioteka-
rer er så elendige til å reklamere 
for tjenestene sine har jeg vunnet 
en personlig seier. Det produse-
res fantastiske bibliografier, da-
tabaser og digitale tjenester der 
ute, og til tross for navnet så 
trenger man ikke være bibliote-
kar for å ha nytte og glede av 
Bibvenn – skal vi vise folk hvor-
for bibliotekarer er viktige må vi 
også vise dem at det finnes noe 
mer enn Google der ute. Jeg har 
ønsket å gjøre det enkelt og 
smertefritt å søke, og forhåpent-
ligvis pirre nysgjerrigheten til-
strekkelig til at man velger å gå 
dypere inn i den enkelte base el-
ler materialet man finner der.
 – I tillegg er jeg uhelbredelig 
misjonær for blant annet åpne 
data, fjernlån og søking i fulltek-
st, kort sagt bibliotektjenester på 
sitt aller beste. Dette fordi man 

som bibliotekar har en fordømt 
plikt til å gjøre all informasjon så 
lekker og tilgjengelig som over-
hodet mulig, men også fordi jeg 
synes vi har nådd et punkt nå 
hvor vi kanskje kan prøve å pro-
dusere litt mindre ny informa-
sjon, og heller kose oss litt mer 
med den vi allerede har. Forhå-
pentligvis kan Bibvenn hjelpe 
folk med å finne små livbøyer i 
denne store toalettskålen vi kal-
ler internett.
 – Og så er det egoismen: Det 
er et særdeles nyttig verktøy for 
meg selv, og en nyttig erfaring 
som jeg garantert får bruk for se-
nere. Det er min sikkerhetsventil 
med det meste jeg programmerer 
– skulle alle andre finne det totalt 
uinteressant så har jeg i hvert fall 
glede av det selv. Flere burde inn-
rette jobben sin slik, eller etter 
Konfucius: Finn en jobb du el-
sker, og du vil aldri trenge å job-
be en eneste dag i ditt liv.
 
– Bibvenn har nettopp passert en 
milepæl. Føler du at bibvenn blir 
brukt og satt pris på?

– Ved utgangen av februar pas-
serte Bibvenn 5.000 unike søk og 
20.000 sidevisninger, til tross for 
minimalt (les: ikke-eksisterende) 
markedsføringsbudsjett. Dette er 
veldig hyggelige tall for meg, og 
jeg har også fått et titalls e-poster 
med positive tilbakemeldinger og 
forslag til nye baser som må med 
i søket. Kolleger har også vært til 
inspirasjon og kommet med 
smarte forslag, noe som bekref-
ter at det er smart å lytte til bru-
kerne når man skal utvikle søke-
løsninger.
 – Det begynner også å poppe 
opp lenker til Bibvenn rundt om-
kring på nettet, og siden det er en 
gratis tjeneste vil jeg gjerne an-
mode alle som liker den om å 
nevne det for en venn eller to, el-
ler legge ut en lenke. Jeg har teg-
net en ganske håpløs logo som 
man kan bruke, men det er fritt 
fram for å lage noe bedre selv! 
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Bibliotekets  
 utfordrende fetter
Biblioteksjefene holder nervøst, men forventningsfullt utkikk etter den 

kommende litteraturhusbølgen.

Av frilansjourna-

list Olav Anders 

Øvrebø
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Store Bergen, Trondheim og 
Stavanger, men også mel-
lomstore Tromsø og Skien 

og lille Odda. Listen blir stadig 
lengre, for ideen om et litteratur-
hus brer seg hurtig. Mange pro-
sjekter er godt i gang med finan-
siering og planlegging, mens 
andre foreløpig bare er på tanke-
stadiet. Felles for alle er at de ut-
fordrer biblioteket – både kon-
kret på lokalplanet og i debatten 
om bibliotekets framtid.

Forventning og skepsis

Bibliotek-Norge reagerer på lit-
teraturhusbølgen med en blan-
ding av forventning og skepsis, 
viser en spørreundersøkelse* 
Bok og Bibliotek har gjort blant 
landets biblioteksjefer. Stemnin-
gen kan kanskje best beskrives 
som engasjert ambivalent. Et ek-
sempel: Seks av ti biblioteksjefer 
mener at etablering av litteratur-
hus vil svekke finansieringen av 
folkebibliotekene. Samtidig ser 

like mange litteraturhus som et 
gode for bibliotekene.
 Bok og Bibliotek har fått 
hjelp til å tolke undersøkelsen av 
aktører i ulike posisjoner – initia-
tivtakere til litteraturhus, de som 
bevilger støtte, uavhengige ek-
sperter, og selvsagt biblioteksje-
fer. Én tendens er tydelig: En re-
torisk temperatur på bergensnivå 
blir neppe mønsteret for littera-
turhusdebattene i resten av lan-
det. Mange steder er gode diplo-

* Undersøkelsen 

ble gjennomført 

i april 2011. Alle 

landets drøyt 400 

biblioteksjefer ble 

invitert til å delta 

i den nettbaserte 

undersøkelsen. 158 

biblioteksjefer be-

svarte spørsmålene. 

Samtlige resultater 

er publisert på 

Bok og Biblioteks 

nettsider.
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matiske relasjoner alt etablert 
mellom litteraturhus-byggere og 
biblioteket. I noen kommuner, 
som Trondheim, har biblioteket 
tatt ledelsen i prosjektet. I andre, 
som Odda, er det en viktig pre-
missleverandør. 
 Mer enn frykt råder det spent 
forventning til hvordan bibliote-
ket vil bli påvirket av litteratur-
husene. De positive tror på gjen-
sidig nytte.
 – At du kan få eksterne finan-
sieringskilder som du ikke vil få i 
biblioteket, det vil styrke den 
formidlingsdelen som vi også 
driver i biblioteket nå. Politiker-
ne i Trondheim bruker ikke mye 
penger på bibliotek, men jeg er 
ikke redd for at det er vi som blir 
taperne i forhold til et litteratur-
hus, sier biblioteksjef Berit S. 
Nygård i Trondheim.

Nullsumspill eller 

 kakeforstørrer?

Nygård oppsummerer et av de 
sentrale punktene i bibliotekenes 
reaksjon på litteraturhusideen. 
Møter biblioteket litteraturhuset i 
et nullsumspill om offentlige mid-
ler, med en taper og en vinner? El-
ler kan etableringen av litteratur-
hus tvert imot utløse mer penger 
til denne sektoren totalt sett? 
 Et flertall i undersøkelsen hel-
ler mot en negativ holdning til 
etablering av et uavhengig litte-
raturhus. På spørsmål om det er 
behov for litteraturhus i kommu-
nen, sier 73 prosent nei. Skiller vi 
mellom store og små kommuner, 

blir mønsteret et annet. 40 pro-
sent av biblioteksjefene i kom-
muner med over 25000 innbyg-
gere ser behov for et litteraturhus, 
og 65 prosent av disse har mer-
ket interesse for slike planer i 
kommunen. I kommuner med 
inntil 5000 innbyggere mener 
bare 7 prosent det er behov for et 
litteraturhus, og enda færre har 
merket interesse.
 Biblioteksjefer i flere, særlig 
større, kommuner har trukket 
sine konklusjoner og involvert 
seg aktivt i litteraturhusdebatt og 
-planlegging. Men det varierer 
hvordan de gjør dette. I Trond-
heim har biblioteket tatt kon-
troll: Biblioteksjefen leder en sty-
ringsgruppe på vegne av 
kommunen. Andre medlemmer 
er Norsk Forfattersentrum, 
Trøndersk Forfatterlag, nærings-
foreningen og et forlag. En pro-
sjektleder som tilsettes i 6 måne-
der for å utrede prosjektet videre 
får arbeidsplass på biblioteket. 
Biblioteksjef Nygård mener bi-
blioteket må ha en sentral rolle i 
et framtidig styre for litteratur-
huset.

Odda i gang

I Odda er biblioteksjef Else Ma-
rie Sandal med i planleggingen 
av et litteraturhus. Prosjektet har 
kommet godt i gang, hjulpet av 
økonomisk støtte fra Fritt Ord 
og Kulturrådet. Sandal mener 
det aldri vil lykkes uten et tett 
samarbeid lokalt.
 – Selv om litteraturinteressen 

er stor i Odda og vi har jobbet 
fram en viktig litteraturfestival, 
så er det klart at vi kan ikke ha 
konkurrerende litteraturinstitu-
sjoner. Det forutsetter at vi må 
samarbeide og at biblioket må 
være arrangør i litteraturhuset. 
Vi har også planlagt en selvbet-
jent utlånsstasjon i litteraturhu-
set, sier Sandal.
 Biblioteket er også en viktig 
partner for Litteratursymposiet, 
der Sandal er programansvarlig 
for barn, unge og faglitteratur. 
Biblioteksjefen er imidlertid ikke 
med i styret for litteraturhuset. 
 I Skien håper initiativtaker 
Helle Riis å komme i gang med 
litteraturhus allerede i august, 
hvis fylkeskommunen gir støtte. 
Dette huset vil bli etablert uten 
deltakelse fra biblioteket, men 
biblioteksjefen har gitt verbal 
bloggstøtte. I Skien blir det et lit-
teraturhus i liten målestokk, iføl-
ge Riis, med aktivt samarbeid 
med lokale aktører som en mat-
festival og et byfornyelsespro-
sjekt. Biblioteket vil vinne på lit-
teraturhuset, mener hun.
 – Det er skeptikere på biblio-
teket i Skien. Vi prøver å forklare 
at litteraturhuset er til for dem, 
at de der vil møte andre enn de 
etablerte lånerne som kommer til 
dem i dag, sier Riis.
 I Kristiansand er ikke littera-
turhusideen kommet lenger enn 
avisdebatt. Alle relevante aktører 
bør sette seg ned og snakke 
sammen, mener biblioteksjefen 
(se egen artikkel s. 24).

 Helle Riis Berit S. Nygård Erik Rudeng Erling Dokk Holm
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I førersetet eller baksetet?

Flere spørsmål i undersøkelsen 
berørte nettopp organiseringen av 
et litteraturhusprosjekt. Drøyt 
halvparten av biblioteksjefene 
mener at biblioteket selv bør ha 
ansvaret for et litteraturhus, mens 
12 prosent går inn for et littera-
turhus helt uavhengig av bibliote-
ket. Over en tredjedel vil imidler-
tid ha andre løsninger – det vil si 
en form for samarbeid uten at bi-
blioteket har hovedansvar. 
 ”Eit eventuelt litteraturhus 
bør vera i samarbeid mellom fol-
kebibliotek og andre aktørar, 
ikkje minst fordi fleire hovud har 
fleire idear,” skriver en av biblio-
teksjefene.

 Den samme tendensen kom-
mer fram i spørsmålet om et lit-
teraturhus ses som en konkur-
rent, en supplerende virksomhet 
eller en samarbeidspartner. Hele 
64 prosent valgte det siste alter-
nativet. 
 Samarbeidstanken er nært 
knyttet til spørsmålet om finansi-
ering. Både i undersøkelsen og 
intervjuer kommer det fram sterk 
støtte til en blandingsmodell. 62 
prosent mener et litteraturhus 
bør finansieres med en blanding 
av offentlige og ikke-offentlige 
midler. Flere framhever at forde-
len med et litteraturhus som ikke 
er et underbruk av biblioteket, er 
at det står friere til å hente inn 

finansiering og støtte på utradi-
sjonelt vis.

Fritt Ord blar opp

Den vellykte etableringen av Lit-
teraturhuset i Oslo har inspirert 
mange. Fritt Ord har gitt støtte 
til utvikling av prosjektene i Ber-
gen, Trondheim, Odda, Skien og 
Tromsø. Totalt er 10-11 søkna-
der kommet inn, forteller direk-
tør Erik Rudeng. Det er ikke ak-
tuelt å være hovedaktøren bak et 
litteraturhus og finansiere drift, 
slik stiftelsen gjør i Oslo. Lokale 
krefter må trå til.
 – Men at det avhengig av ty-
pen av prosjekter kan være stør-
re beløp som kommer inn i bil-

Samarbeid. I Odda begynner litteraturhuset å ta form. Biblioteket ermed på prosjektet, forteller biblioteksjef Else Marie Sandal.
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det, det vil vi vurdere. Det vil 
ikke være regulær driftsstøtte, 
men støtte til konkrete, publi-
kumsrettede prosjekter. Littera-
turhus som ikke har en klar for-
ankring lokalt, både økonomisk 
og energimessig, vil uansett få 
det vanskelig, sier Rudeng.
 Han peker på at flere ikke-
offentlige finansieringskilder kan 
bli aktuelle for både biblioteker 
og litteraturhus framover. Slaget 
er ikke nødvendigvis tapt selv 
om en ikke vinner den kommu-
nale budsjettkampen. Spleiselag 
er en god norsk tradisjon, og fi-
nansiering av nye forsøk er nød-
vendig, mener Rudeng.
 – Noe av det viktigere som 
skjer utover i landet nå, er at fle-
re sparebanker av ulike indrepo-
litiske grunner spalter ut sin ga-
vevirksomhet i form av nye 
stiftelser. Dette skjer i ganske 
mange regioner, sier Rudeng. I 
mange tilfeller vil dette kraftig 
øke midlene som deles ut hvert 
år, legger han til.
 De som planlegger litteratur-
hus må finansiere drift også etter 
at den typiske jubelen over et 
nytt hus har stilnet. I Odda er det 
ikke meningen at kommunen 
skal stå for driften, ifølge Else 
Marie Sandal. I Trondheim tror 
imidlertid Berit S. Nygård at ved 
siden av inntektene huset kan 
skaffe seg selv, må driften sikres 
med offentlige midler – fra kom-
mune og fylke, og kanskje staten.
 – Vi håper at vi får en rik on-
kel som kan være med under eta-
bleringen. Men driften må stå på 
egne ben. Hvis du ikke har et 
fundament til å kunne drifte det-
te selv, vil det straks bli nedlagt, 
sier hun.

Kultureliteargumentet

Hvem besøker et litteraturhus? 
Spørsmålet er en gjenganger i lit-
teraturhusdebatten. Er det et 
prosjekt for den øvre kulturelle 
middelklasse som skal lobbes 

gjennom her? Biblioteksjefene er 
ikke helt fremmed for tanken. I 
undersøkelsen sier nær seks av ti 
seg enig i en påstand om at ”Lit-
teraturhus er et motefenomen 
drevet fram av kultureliten og 
politikere”. Erik Rudeng imøte-
går gjerne denne forestillingen.
  – Vi kan ikke se det som en 
skadelig ting at mange av de som 
bruker et litteraturhus intensivt 
er under utdanning eller har en 
viss utdanning. Det er vanskelig 
å fremstille det som noe annet 
enn gavn at det er et marked og 
institusjoner for mer intensiv dis-
kusjon, sier Rudeng.

Bibliotekets styrke

I undersøkelsen ble biblioteksje-
fene bedt om å definere med egne 
ord hva som er bibliotekets styr-
ke i forhold til et litteraturhus. 
Svært mange trakk fram ”lavter-
skeltilbud” og ”gratisprinsip-
pet”. 
 ”Etter mitt syn er bibliotekets 
styrke evnen til å inkludere alle 
brukergrupper. Tilbud ved litte-
raturhus vil i utgangspunktet 
ikke kunne nå alle,” skriver én 
biblioteksjef.
 I flere intervjuer ble dette po-
enget gjentatt, samtidig som få så 
det som det helt store problemet. 
 – Vi lever i et utdanningssam-
funn, og det at stadig flere har 
master eller hva man har, det 
gjør at det ikke er så sært som 
det var før med et litteraturhus. 
Kulturelite? Jeg tror mer det er et 
resultat av utdanningssamfun-
net, sier biblioteksjef Anne Kris-
tin Undlien i Kristiansand.

Framtidsdiskusjon  

på spissen

Bibliotekarenes engasjerte ambi-
valens tyder på at litteraturhus-
planene treffer en nerve. En på-
stand om at litteraturhus ”vil 
tvinge fram en nødvendig forny-
else av bibliotekenes innhold og 
måten de drives på” fikk tilslut-

ning av 63 prosent, mens ikke 
mer enn 13 prosent var uenig. 
 Hvordan kan denne påvirk-
ningen fra litteraturhusene arte 
seg? Erling Dokk Holm, førstea-
manuensis ved Markedshøysko-
len og tilknyttet biblioteksfors-
kningsprosjektet Place, mener 
det er nyttig å se på hva slags 
funksjon Litteraturhuset i Oslo 
faktisk har.
 – Litteraturhusene kan repre-
sentere en vitalisering av det lo-
kale ordskiftet gjennom at de til-
byr å være en debattarena for en 
rekke spørsmål som i dag egent-
lig ikke har noe sted hvor de kan 
diskuteres. Et offentlig bibliotek 
kan gjerne ta den rollen, det er 
ikke noe i veien for det. Dette 
handler ikke om du kaller det lit-
teraturhus eller bibliotek, men 
om hva slags aktiviteter som 
foregår der, sier han.
 Litteraturhusets suksess viser 
at samfunnet mangler gode are-
naer, og bibliotekene må se på 
hvordan de kan bidra til å utvi-
kle slike i sine lokalsamfunn, me-
ner Dokk Holm.

Intime møteplasser

I praksis, slik som i Skien og 
Trondheim, virker det som det er 
nettopp dette initiativtakerne har 
fore: Å skape møteplasser tilpas-
set lokale behov. Skien har et 
stort kulturhus, men mangler 
den lille, intime møteplassen, 
mener Helle Riis. Biblioteket har 
ikke egnede lokaler, altså har lit-
teraturhuset en oppgave. I 
Trondheim er det særlig behov 
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for en større arena ved siden av 
de eksisterende, og det er avgjø-
rende at det nye litteraturhuset 
plasseres i nærheten av bibliote-
ket, mener Berit S. Nygård. Hun 
vil lære av debattarrangemente-
ne i Oslo, men knytte dem tettere 
til formidlingen av faglitteratur.
 I undersøkelsen ble bibliotek-
sjefene også bedt om å rangere 
kjerneaktiviteter i framtidens bi-
bliotek (dette gjorde åpenbart 
vondt – flere brukte fritekstkom-
mentaren til å protestere mot 
rangeringstvangen). Flest plas-
serte ”utlån av bøker og andre 
media” som viktigst, mens ”kul-
turelle arrangementer” og ”un-
dervisnings- og læringsarena” 
ble om lag likt rangert.

Primæroppgave

Bibliotekets primæroppgave 
framover blir å inspirere til le-
sing, mener Nygård i Trondheim. 
På to måter – ved å være arena 
og møteplass for skjønnlittera-
tur, og å gi befolkningen tilgang 
til kunnskap og livslang læring.
 – Vi vil fremdeles ha to bein å 
stå på, men kanskje ikke direkte 
det å låne ut boka, men det å gi 
opplevelser rundt skjønnlittera-
tur og det å gi kunnskap og opp-
levelser rundt fagområder, sier 
hun.
 En omfattende debatt og 
mange gode initiativer de siste 
årene til tross, bibliotekene har 
fortsatt omstillingspotensial, me-
ner flere vi snakket med. Biblio-
tekene kan oppnå mye med å 
organisere seg annerledes og 
åpne for mer fleksibel bruk av 
egne ansatte og personer i omgi-
velsene, mener Erik Rudeng. Har 
man egne prosjektmidler i orga-
nisasjonen, skaper det mulighe-
ter for å søke om midler andre 
steder og forsterke egne budsjet-
ter, framholder han.
 Fritt Ord utlyser prosjekt-

midler til bibliotekene, men bare 
en åttendedel av bibliotekene 
sender inn søknad selv om over 
halvparten av de som søker, mot-
tar 50.000 kroner til publikums-
rettede tiltak, forteller Rudeng. 
Det tyder på at den nødvendige 
kompetansen og ressursene til å 
utarbeide prosjekter mangler 
mange steder, særlig i små kom-
muner.

Rudeng demper uroen

Mye åpen nysgjerrighet på litte-
raturhusideen kan leses ut av un-
dersøkelsen blant biblioteksjefe-
ne. Likevel er det ingen tvil om at 
bekymringen over konsekvense-
ne for biblioteket er merkbar. 
Erik Rudeng vil gjerne dempe 
uroen.
 – Hovedinteressen nå hos 
mange kulturpolitisk interesserte 
er ikke hvordan kan vi få til mas-
sevis av litteraturhus over hele 
landet, men hvordan kan vi få 
gjort bibliotekene mer tilpasset 
vår egen tid. Hvordan kan de 
moderniseres og bli attraktive, 
fine hus som de var da de ble 
bygget, sier han.

Kristiansand og Sørlandet er modent for et litteratur-
hus som kan gi et felles offentlig rom for politikk, lit-
teratur og samfunnsdebatt, mener forfatter Torolf 
Kroglund. I vinter presenterte han forslaget i Fædre-
landsvennen, og debatt fulgte i spaltene og andre fora. 
 – Tanken som har gjort suksess i Oslo, er minst like 
god i mindre byer, sier Kroglund. 
 Forslaget er foreløpig ikke konkretisert, men bibli-
oteksjef Anne Kristin Undlien (bildet) er opptatt av at 
biblioteket må være en av samarbeidspartnerne for et 
eventuelt litteraturhus. Planer foreligger for oppussing 
av det sentralt plasserte biblioteket på Torvet. Kunstforeningen har lokaler i samme bygg, og de to 
institusjonene har foreslått at et litteraturhus også kan få plass der.
 Undlien tror et litteraturhus kan virke bevisstgjørende på biblioteket og føre til at dets ressurser 
blir utnyttet bedre.
 – Vi jobber med ting som en kunne se for seg inn i en litteraturhussammenheng, og det blir for 
dumt ikke å bruke den kompetansen som ligger hos oss, sier hun.

Oppussingsplaner i  Kristiansand

Foto: Olav Anders Øvrebø
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 Når den digitale utviklingen 
er kommet lengre, med større ut-
bredelse av lesebrett og mer av 
litteraturarven digitalt tilgjenge-
lig, kan det tenkes at biblioteke-
nes funksjoner som offentlig mø-
tested og læringssenter blir 
forsterket. Men dette gjør ikke 
erfaringer med ulike litteratur-

hus mindre nødvendige, mener 
Rudeng – det viser allerede den 
store interessen og debatten som 
er utløst.
 – Så kan bibliotekene ombyg-
ges for nye funksjoner, og ha an-
dre typer av forbilder enn høyti-
delige 
haller i offentlige bygg – snarere 

kafeer og mer uformelle møteste-
der. Og det er helt opplagt at helt 
nye byggeprosjekter hvor man 
står fritt til å gjennomføre tilpas-
ning til framtidsrettede biblio-
teksfunksjoner, vil ha en særlig 
verdi ved å vise hva som kan gjø-
res med nye, skreddersydde bi-
bliotek, sier Rudeng. 

Et knippe biblioteksjef-kommentarer hentet fra undersøkelsen om litteraturhus:

”Skulle gjerne arrangert debatter, foredrag og forestillinger jevnlig. Men det er jo bare meg her. 
Penger til drift av hus og personalutgifter til fler enn meg er utopisk.”

”Opna biblioteka frå 10-10 kvar dag! Samarbeid med lag, organisasjonar eller andre om kafèdrift,  
og alle kommunar har sitt eige litteraturhus!”

”Biblioteket er vel et slags litteraturhus i dag. Større plass, mer personale og mer penger til arran-
gement kan øke aktiviteten.”

”Biblioteket er veletablert som arrangør og samarbeider med kulturhuset. En 3.institusjon ville 
være meningsløst.”

”Biblioteket er for alle. Et litteraturhus kan fort oppfattes som et hus for ”eliten”.

Sjefenes meldinger

Det vrimler av spennende prosjekter i bibliotekene – alt fra utstillinger, vampyrkvelder og spillnetter 
til lesestimulering, seniorsurf og formidling av skjønn- og faglitteratur.
Bok og Bibliotek ønsker å løfte fram noen av disse prosjektene og inviterer her til konkurranse om 
Årets bibliotekprosjekt. Det skal være enkelt å delta. Det eneste dere trenger å gjøre, er å sende inn en 
beskrivelse av det aktuelle prosjektet, målsetting, hva dere har gjort og hva dere mener dere har oppnådd.

Årets bibliotekprosjekt 2011

Konkurransens jury er:

Nina Granlund Sæther. Forfatter, redaktør av  
 tidsskriftet Hus & Bolig. Styremedlem i  
 ABM-media as

Høgskolelektor Unni Knutsen. Høgskolen  
 i Oslo, avdeling JBI

Professor Lisbeth P. Wærp. Kultur og  
 litteratur ved Universitetet i Tromsø. Wærp er  
 også medlem av Norsk kulturråd

Redaktør Odd Letnes, Bok og Bibliotek

 
 
 

Førstepremien i hver kategori vil være et 
gavekort på kr 3000,-

Det vil bli laget pressemeldinger og reportasjer 
om de tre beste prosjektene i hver kategori.

Omfang på prosjektbeskrivelsen: Inntil 40 linjer.

Konkurransebidraget sendes som epost til
odd.letnes@bokogbibliotek.no og merkes  
”Årets bibliotekprosjekt 2011” i emnefeltet.

Frist for innlevering: 15. november 2011.
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Det begynte med at jeg fanget 
opp en tweet fra Metaingrid, 
hvor hun fortalte at biblioteket 
ved Sandvika videregående skole 
hadde fått låne en utstilling om 
tyske tegneserier og tegneseriteg-
nere fra Goethe-instituttet. Dette 
måtte følges opp, tenkte jeg, en 
smule tyskfrelst som jeg er. En 
direktemelding på Twitter ble til 
mail og til slutt sto jeg der i bi-
blioteket på Sandvika vgs, og ble 
tatt godt i mot av Metaingrid – 
eller Ingrid Svennevig Hagen 
som hun heter på ekte – en mor-
gen i slutten av mars.
 Enhver videregående skole 
med respekt for seg selv, må ha et 
bibliotek. Da Handelshøyskolen 

BI flyttet til Oslo, flyttet Sandvi-
ka vgs inn i lokalene, og Ingrid 
fikk utfordringen med å bygge 
opp biblioteket fra grunnen av.
 Vi vandrer langs veggene og 
kikker på utstillingen som består 
av plakater fra en rekke tyske 
tegneserieskapere, og tilhørende 
bøker.
 – Tegneserier er noe av det jeg 
har satset bevisst på, og jeg ble 
veldig glad da jeg så at Lisa 
Nordick fra Goethe-Institut i 
Oslo sendte ut en forespørsel på 
Biblioteknorge-lista og spurte om 
noen bibliotek var interesserte i å 
ta imot utstillingen ”Tyske tegne-
re – en utstilling om tegneserie-
kunst fra Tyskland”, sier Hagen.

Et slag for tysk

Som Bok og Biblioteks utsendte, 
må jeg bare si at jeg blir impo-
nert over både samlingen tegne-
serier og ikke minst den tyske 
utstillingen. I en tid hvor de fles-
te velger spansk som fremmed-
språk nummer 2 og skolene sli-
ter med å fylle en tyskklasse, 
velger biblioteksjefen å løfte 
fram tysk.
 – Det er viktig å gi elever som 
velger tysk et interessant biblio-
tektilbud. Jeg har kjøpt inn både 
tyske romaner, filmer og tegne-
serier som lærerne kan bruke i 
tillegg til den ordinære pensum-
litteraturen.
 Med hovedfag i litteraturvi-

Tyske tegneserier på 
 bibliotekvandring
Tyske tegneserier har blitt både anerkjente og kritikerroste de siste 20 

årene, og Goethe-Institut har de siste månedene hatt en utstilling av tyske 

serier på vandring i norske bibliotek. Vi tok turen til Sandvika utenfor Oslo.

Av Odd Letnes, 

redaktør

I en tid hvor 

spansk er det 

store motesprå-

ket velger Ingrid 

Svennevig

Hagen å slå et 

slag for tysk. 

(Foto: Odd 

Letnes)
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tenskap fra Universitetet i 
Trondheim, opplevde hun spran-
get fra bøkenes verden til tegne-
serier som forholdsvis stort.
 – Jeg kunne faktisk ikke så 
mye om tegneserier da jeg be-
gynte her, men jeg visste at jeg 
ville bygge opp en slik samling. 
Jeg tok derfor kontakt med 
Tronsmo bokhandel i Oslo, som 
har flere tiårs erfaring med teg-
neserier og spurte rett ut: Hva 
kan jeg få for 50 000 kroner?
 Og Tronsmo tok oppgaven 
alvorlig og satte sammen en 
grunnstamme de mente var et 
godt utgangspunkt. På den må-
ten fikk Hagen en kvalitetssikret 
grunnsamling å bygge videre på. 

Siden da har hun blitt ganske så 
frelst på sjangeren og ser tydelig 
at samlingen slår godt an blant 
både lærerne og elevene.

Det må skje noe

Biblioteket er luftig og lyst og 
har to klasserom og flere grup-
perom. Dette gjør at det stadig 
er elever innom. Biblioteket har 
også en liten scene, som nå bru-
kes til å stille ut de tyske tegnese-
riene. Men den brukes også til 
foredrag og ”Salong” og et ar-
rangement Ingrid har døpt 
”Bråk i biblioteket”. 
 – Det er viktig at det skjer 
noe i biblioteket, det skal være et 
levende sted, noe langt mer enn 
et sted man kan låne medier. 
Derfor har vi for eksempel star-
tet med  ”Bråk i biblioteket”. 
Det foregår ved at to lærere og 
en moderator fører en debatt på 
scenen om et aktuelt tema. I ”sa-
len” sitter elevene og ser på og 
mange drister seg også til å del-
ta.
 – Vi har også en rekke andre 
aktiviteter, for eksempel noe vi 
kaller strikkegerilja. Alle slike 
aktiviteter er viktige og  er med 
på å trekke ungdommene til bi-
blioteket, sier Hagen.
 Før den tyske utstillingen 
kom til Sandvika hadde den vært 
i Finnmark. Etter at den har 
vært i Sandvika skal den videre 
til Porsgrunn, Arendal og Ørnes 
før sommeren.

Glade for å hjelpe

Vi er glade for at vi kan bidra til 
å utvikle bibliotekene på denne 
måten, sier Cornelia Fiedler ved 
Goethe-Institut.
 – Lisa Nordick og jeg ved in-
stituttets bibliotek fikk idéen til 
å lage denne utstillingen, fordi vi 
hadde lyst å gjøre tysk tegneseri-
ekunst og vårt tegenserie-nett-
prosjekt, Deutschsprachige Co-
mics/Tyskspråklige tegneserier, 
bedre kjent i Norge. Vanligvis er 

det først og fremst Frankrike, 
Belgia og USA som forbindes 
med tegneseriekultur. Men fak-
tisk var det en tysker som lagde 
en av de første tegneseriene i det 
hele tatt: Wilhelm Busch som 
tegnet og skrev boka «Max und 
Moritz» i 1865, sier Fiedler og 
legger til at i dag heter en av de 
viktigste tyske tegneserieprisene 
derfor «Max-und-Moritz-Preis». 
Men det har skjedd utrolig mye i 
mellomtiden og særlig i løpet av 
de siste tiårene.

Kvalitetsheving siste 20 år

Det som gjør tegnerserier rele-
vant og spennende i forhold til 
Tyskland, er at de har blitt vikti-
gere og mer og mer anerkjente 
og kritikerroste i løpet av de sis-
te 20 årene, forteller Fiedler.
 – De hadde en veldig dårlig 
image på 50-tallet, men folk som 
var barn den gang har blitt voks-
ne og startet sine egne tegneseri-
erforlag på 80- og 90-tallet. 
De har blitt kritikere, journalis-
ter og kulturfolk, det betyr at 
tegneseriekunst har fått en of-
fentlighet som den ikke hadde 
før. Nå er det unge, spennende, 
engasjerte kunstnere som preger 
den tyske tegenseriescenen og 
gjør seriene kjent også utover 
landsgrensene.
 – I dag har tegneserier det 
ikke lenger så vanskelig, men 
mange i befolkningen, også i 
kultursektoren, vurderer dem 
fortsatt som “dårlig” litteratur 
eller kunst – hvis de vurderer 
dem som litteratur eller kunst i 
det hele tatt? Jeg personlig har 
vært en stor tegneserie-elsker i 
mange år, og vi tror at folk får en 
litt annerledes tilgang til tysk 
kultur og språk ved å lese tegne-
serier. Det er også derfor vi be-
stemte oss for å lage denne ut-
stillingen, som har blitt tatt godt 
imot av de norske folkebibliote-
kene. 

En lengre 

versjon av 

artikkelen, med 

mer om Goethe 

Institutt og 

tegnesterier , og 

en fyldig 

lenkesamling til 

mer informasjon, 

vil om kort tid 

bli publisert på 

www.bokogbi-

bliotek.no

Bok og Bibliotek           3 / 2011           27



Ikke langt fra Grand Place i 
den belgiske byen Mons ligger 
museet Mundaneum. Den 

milde septembervinden bringer 
med seg en svak duft fra ferskva-
reforretningen ved siden av. Sva-
lene flyr kvitrende og lekende 
over gaten Rue de Nimy. Jeg rin-
ger på dørklokken og døren låses 
opp av en ansatt med et stort klir-
rende nøkkelknippe. Døren smel-
ler igjen, vi forlater 2010, og rus-
ler inn i fortiden. Noen innenfor 
nyser. Senere kommer arkivets  
leder, Stéphanie Manfroid, for å 
vise en av internetts kimer, som 
skal befinne seg her. 

 Vi går inn i en sal omgitt av to 
etasjer med gallerier. Langs veg-
gene står meter på meter med ur-
gamle kortkataloger, og dette er 
bare en liten rest av den opprin-
nelige bibliografien som lå i 
Brüssel. Universalbibliografien 
”Universal Bibliographic Reper-
tory” ble påbegynt i 1895 av 
Paul Otlet, som regnes som do-
kumentasjonsvitenskapens far, 
og nobelprisvinneren Henri La 
Fontaine. Alt som var skrevet til 
alle tider og alle steder skulle be-
skrives her. Imidlertid ble arbei-
det stoppet av manglende bevilg-
ninger i 1934. Da hadde 

bibliografien nærmere 16 millio-
ner kort. Rundt 1998 ble de nes-
ten forglemte levningene flyttet 
til Mons.

Bedre verdens tilstand

Manfroid ser på den store globu-
sen sentralt plassert i rommet. 
Over denne igjen hvelver taket, 
malt som en blå stjernehimmel.
 – Paul Otlet og Henri La Fon-
taine ønsket å arbeide for fred, og 
ideen var at dette kunne fremmes 
gjennom kultur. Slutten av 
1800-tallet var en periode med 
imperialisme og kolonialisme, og 
de ville virkeliggjøre et mer frem-

Mundaneum  
– et internett  
      fra fortiden

Av Aud Gjersdal, 

bibliotekar UB 

Bergen

UDC. De to 

pionerene 

kontaktet 

Melvil Dewey 

og spurte om 

tillatelse til å 

utvide hans 

klassifikasjons-

system, og det 

fikk de. Dette 

ble til Universal 

Decimal 

Classification.
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skrittsvennlig samfunn. De var 
inspirert av positivismen til Au-
guste Comte, sier hun. Jeg betrak-
ter tøyblomsten på genseren hen-
nes, og hun fortsetter engasjert.
 – De ønsket å bedre verdens 
tilstand, og en økning i kunn-
skapsmengden.
 Hun forteller at begge arbei-
det for et demokrati basert på 
internasjonale regler. La Fontai-
ne var politiker og et av de første 
medlemmer i parlamentet fra Ar-
beiderpartiet, som ble dannet i 
1885. Riktignok tilhørte han selv 
borgerskapet, og representerte 
bare deler av sosialismens ideer. 

Men han kjempet for likhet og 
alminnelig stemmerett, og ville 
bidra til at arbeideren kunne få 
et bedre liv. Paul Otlet var til-
tenkt en plass i farens firma. Hun 
fikler med nøkkelknippet.
 – Men han var mer interessert 
i litteratur, refleksjon og teorier. 
Faren hadde innprentet ham at 
alt er mulig: Jeg har en idé, og 
når jeg har en idé, så er det mu-
lig, sier hun på en nesten syngen-
de måte. 
 – Det er en god idé.
 Hun ler.
 – Det er ganske ambisiøst. 
Det er en utopi. Denne mannen 
levde ikke i sin egen tid, men i 
fremtiden, sier hun.

Universalbibliografi

Selv om utopiene ikke ble full-
stendig realisert, så resulterte de i 
hvert fall i disse kortkatalogene, 
som nå er slitte og falmede.
 – Kan vi åpne en skuff?
 Manfroid drar ut en skuff, og 
viser et katalogkort hvor en refe-
ranse er klippet ut fra et doku-
ment og limt på et katalogkort i 
amerikansk standard størrelse. 
De er så blant annet ordnet etter 
et klassifikasjonssystem. Hun for-
teller at de to pionerene kontaktet 
Melvil Dewey og spurte om tilla-
telse til å utvide hans klassifika-
sjonssystem, og det fikk de. Dette 
ble til Universal Decimal Classifi-
cation, som ble brukt til å ordne 
universalbibliografien.  Personer 
fra hele verden bidro med å sende 
utklippede referanser, og dette ble 
en sentral katalog fra slutten av 
det 19. århundre, selv om de ikke 
hadde penger til å lage en fullsten-
dig oversikt over alle tekstene i 
verden. Blikket hennes blir mørkt 
og glødende.
 – En virtuell katalog over hva 
som var trykket i verden siden 
oppfinnelsen av trykkekunsten. 
Det var en ganske ny ide på slut-
ten av 1800-tallet, tror du ikke?, 
spør hun retorisk. Deler av rom-

met blir opplyst av vinduene ved 
trappen oppover til galleriene. Et 
av vinduene er en fargerik glass-
mosaikk av en stigende sol. Hun 
ser på kortkatalogene.
 – Dette er begynnelsen på hva 
vi kan kalle et internett av papir. 
De ønsket å lage  et nettverk ba-
sert på papir og post. Dette er et 
nettverk av mennesker, sier hun 
gestikulerende. Akkurat som 
Google har et søkevindu, til å 
skrive inn søketermer, så kunne 
personer sende brev til Munda-
neum med spørsmål om hva de f. 
eks kunne finne om et emne, og 
så fikk de svar pr post. I ettertid 
viser dette hvordan bibliografien 
ble brukt, forteller hun.

Verdensby for kunnskap

Vi slentrer videre til en rekon-
struksjon av Paul Otlet sitt kon-
tor. Et skrivebord med en sort 
bordtelefon på, med en tom stol 
bak. Ingen datamaskin. Stabler 
med støvete bøker og katalog-
kort ligger strødd rundt om-
kring. Nær bokskapet henger et 
stort portrettmaleri av Otlet sin 
far, og på stumtjeneren henger en 
hvit arbeidsfrakk og en sort 
flosshatt. Kanskje litt rotete, men 
i Otlet sitt kontor ble det klekt ut 
visjoner. Før første verdenskrig 
opprettet Otlet og La Fontaine 
”Union of International Associa-
tions”, som ennå eksisterer og 
som gir ut ”Yearbook of Interna-
tional Organizations”. For å 
huse aktivitetene til disse organi-
sasjonene opprettet de et senter i 
Brüssel, kalt ”World Palace”, se-
nere ”Mundaneum”, og som 
dette museet bevarer restene av. 
Oppå en bunke bøker står et ma-
leri av en utopisk by.  Midt i bil-
det ruver ”Fremskrittets tårn” 
320 meter mot den blå himme-
len. Det skulle også bygges et 
verdensbibliotek. Denne byen er 
Otlet sitt ”Bibliopolis”.
 – Otlet ønsket å lage en ver-
densby for kunnskap. Det ble in-
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gen suksess, sier Manfroid.
 – En virkelig by?
 – Ja. Med hjelp av arkitekter 
og skulptører som Hendrik An-
dersen og Le Corbusier. Det ble 
ingen suksess på grunn av trettiå-
rene og de nye autoritære ideene 
som spredde seg i Europa, sier 
hun.
 Otlet og La Fontaine var 
utrettelige. Først startet de den 
universelle bibliografien. Men 
det var ikke nok. 
 – De begynte å samle doku-
menter. Alle typer: Bilder, plaka-
ter, postkort, glassnegativer og 
bøker for å lage et internasjo-
nalt bibliotek, forteller Man-
froid.
 – Med alle bøkene i verden?
 – Ja, det var målet. Og de be-
gynte å klippe i aviser, for det var 
et veldig interessant medium. 
Målet var å gå gjennom bøkene 
og alle mediene som eksisterte på 
den tiden, og finne informasjon 
og gi informasjon.

Universalencyclopedi

I en annen bygning finnes der la-
ger med dokumenter. Vi rusler ut 
en bakdør, over en gårdsplass. 
Manfroid åpner en ny dør. Og 
enda en, til et rom med lysebrune 
bokser av papp tett i tett på hyl-
lene, møysommelig ordnet.
 – Otlet kalte dette ”Universa-

lencyclopedien”, sier hun, og lå-
ser klirrende opp en ny dør, som 
slamrer hardt igjen. Enda et rom 
med bokser.
 – Hva er inni boksene?
 – Dokumenter, brosjyrer, fo-
tografier, brev, sier hun, mens 
hun åpner en boks og tar ut noen 
gule mapper med ark inni. Øverst 
ligger et ark hvor artikkelen ”Le 
port d’armes” fra 1911 er limt 
inn, og lagt inn i en mappe med 
andre artikler innenfor samme 
klassenummer. Et klipp-og-lim 
leksikon over flere rom for kon-
tinuerlig oppdatering og utvidel-
se. Det er akkurat som om denne 
bygningen er en stor encyclope-
di, med mange rom fylt med do-
kumenter i forskjellige medium 
og genrer. Manfroid viser 
glassnegativer i et rom. I Munda-
neum ble det organisert foreles-
ninger, og her er slides som ble 
brukt i fremvisning av lysbilder 
på skjerm. I et annet rom ser vi 
på noen håndkolorerte postkort 

fra Norge. Otlet hadde nemlig 
kontakter også her, og vi blar 
igjennom en bunke papirdoku-
menter som de har sendt til 
Mundaneum. Blant ”Hjemmet”, 
en gammel avis fra Kristiansand, 
Nordmanns-forbundets julehefte 
med sin snedekte forside, og bla-
der om alt fra slektshistorie til 

filateli finner Manfroid ”Espe-
rantobladet”, fra 1933.
 – Det er åpenbart at når må-
let var å skape fred, så er der en 
enorm samling på esperanto, sier 
hun. Hun ler og legger alt tilbake 
på plass. Så smeller enda en knir-
kende dør igjen.

Tegninger av fremtiden

Jeg er tilbake i den åpne delen av 
museet, og står nær Otlet sitt 
kontor. En gruppe studenter i 
hvite T-skjorter med ”I love 
Mons University” på ryggen, får 
en omvisning. Små blå lysglimt 
fra kameraenes blitzlys lyser opp 
rommet. Jeg lurer på om bøkene 
Otlet har skrevet, ligger her. I en 
av bøkene har han beskrevet en 
ny type skrivebord, hvor en ved 
hjelp av telefon kunne lese tek-
ster fra fjerne bibliotek på en 
skjerm. Manfroid hadde vist 
noen av Otlet sine tegninger fra 
1930-tallet. Hun hadde bladd 
knitrende gjennom en bunke og 
stoppet opp ved en tegning av 
Universalencyclopedien. En opp-
slått bok projisert på en skjerm, 
som igjen ble reprodusert på en 
slags TV-skjerm. På den tiden var 
fjernsyn en ny oppfinnelse. Hun 
famlet litt med ordene.
 – Du kan så få mulighetene til 
å konsultere en bok med en 
skjerm, fordi den er på en skjerm. 
Det er ren utopi, det vi har her. 
Det var Utopia på 1930-tallet, 
avsluttet hun. 

Kilder:

Manfroid, Stéphanie, leder for 
arkivet ved Mundaneum

Cornille, R., Manfroid, S. & Va-
lentino, M. (2010). Munda-
neum : archives of knowled-
ge. Translated and adapted 
by W. Boyd Rayward. Urba-
na Champaign: University of 
Illinois. Originalutgaven ut-
gitt 2008

Wright, A. (2007). Glut. Wash-
ington: Joseph Henry 

Utopi.  

I disse rommene 

skulle all ver-
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Nasjonalbiblioteket har fått et nytt nasjonalt oppdrag, og digitaliseringen 

fortsetter med stødig kurs. Over det hele svever utfordringen fra littera-

turhusene.

Hva skal husene  

inneholde?

Av Odd Letnes, 

redaktør

(Fredag 13. mai) Den dagen det-
te intervjuet skrives skal nasjo-
nalbibliotekar Vigdis Moe Skar-
stein i ilden. Hun er en av 
deltakerne på Kulturrådets store 
seminar Hva skal huset innehol-
de?.

 ”I Fredrikstad, Kristiansand, 
Stjørdal, Kristiansund og Notod-
den, ja over hele landet planleg-
ges og bygges nye kulturhus. Og 
etter litteraturhussuksessen i ho-
vedstaden er det planer om å 
åpne litteraturhus i blant annet 

Bergen, Odda og Tromsø. Nye 
hus er vel og bra, men hva skal vi 
fylle husene med? Hva skjer med 
bibliotekene og de ”gamle” kul-
turarenaene når nye hus er på 
plass, og hvem skal kulturhuset 
være til for?”
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 Med disse spørsmålene invite-
rer Kulturrådet til dialog. Det er i 
den avsluttende paneldebatten at 
Moe Skarstein skal være med. I 
panelet sitter en rekke solide per-
soner fra norsk kulturliv, det er 
godt at også biblioteksektoren er 
dekket, tenker jeg her jeg sitter og 
hører gjennom opptakene jeg 
gjorde med nasjonalbibliotekaren 
under intervjuet i går.

Litteraturhus-glød

I går, da jeg ga henne stikkordet 
litteraturhus, glødet hun til slik 
bibliotekfolk ofte gjør når tema-
et kommer på banen. Men enga-
sjementet var blandet med und-
ring:
 – Jeg la ut en post om littera-
turhus på Nasjonalbibliotekets 
blogg for en tid siden, hvor jeg 
inviterte til innspill og debatt. 
Det kom ikke en eneste reaksjon 
fra biblioteksektoren. Jeg må 
innrømme at jeg ble forbauset, 
og jeg kan ikke annet enn å spør-
re: Dersom litteraturhus virkelig 
er et tema som opptar oss, hvor-
for melder ikke folk seg på i de-
batten?
 – Tenk hvor fint det hadde 
vært hvis jeg kunne tatt med meg 
en bunke svar og diskusjonsinn-
legg til paneldebatten i Kulturrå-
det i morgen. Jeg er klar over at 
det finnes mange diskusjonsfora-
er i bibliotek-Norge. Men gitt 
Nasjonalbibliotekets nye rolle, er 
det underlig at man ikke griper 
sjansen til å si hva man mener 
når vi inviterer til debatt, sa Moe 
Skarstein.

Nasjonale oppgaver og 

 regionale noder

(Torsdag 12. mai) Vi sitter på na-
sjonalbibliotekarens møterom i 
den monumentale steinbygnin-
gen på Solli plass, og går opp i 
fugleperspektiv. Det er snart et år 
siden de statlige bibliotekoppga-
vene i ABM-utvikling ble over-
ført til Nasjonalbiblioteket. Som 
statens utviklingsorgan skal Na-
sjonalbiblioteket bidra til å ut-
forme og gjennomføre en nasjo-
nal bibliotekpolitikk for folke- og 
fagbibliotek, både hver for seg 
og på tvers av bibliotektypene. 
Internt er det blitt etablert et  
Sekretariat for bibliotekutvikling 
som skal arbeide med å utvikle 
dette området. Og eksternt har 
Nasjonalbiblioteket etablert et 
rådgivende utvalg.
 – For å få en så god forank-
ring som mulig i bibliotekmiljø-
ene når det gjelder utvikling av 
nasjonal bibliotekpolitikk og til-
deling av utviklingsmidler, har vi 
oppnevnt et rådgivende utvalg, 
forteller nasjonalbibliotekaren. 
Utvalget består av arbeidsutval-
gene ved Universitet og høgsko-
lerådets bibliotekutvalg og fyl-
kesbiblioteksjefskollegiet.
 Utvalget er oppnevnt for en 
periode på tre år og har fått føl-
gende mandat: Det rådgivende 
utvalget skal komme med råd til 
nasjonalbibliotekaren om bruk 
av prosjekt- og utviklingsmidler 
til beste for biblioteksektoren. 
Dette gjelder både prioritering 
og utvikling av nasjonale tjenes-
ter i Nasjonalbiblioteket, og i 

forbindelse med utlysing av utvi-
klingsmidler.
 Utvalget skal delta i utarbei-
ding av kriterier for utlysing av 
midler etter at føringene fra Kul-
tur- og kirkedepartementet er 
kjent gjennom budsjett- og tilde-
lingsbrev, og komme med anbe-
falinger etter at den interne saks-
behandling er ferdig og før 
beslutningene om tildeling tas.
 Grunnen til at utvalget er 
oppnevnt, er at Nasjonalbiblio-
teket trenger et operativt nett-
verk. Uansett hvor mye man prø-
ver, er det vanskelig å se hele 
bibliotek-Norge fra Solli plass i 
Oslo.
 – Nasjonalbiblioteket er nødt 
til å ha kontaktpunkter ute i bi-
blioteksektoren, enten vi snakker 
om fag- eller folkebibliotek. Når 
det gjelder folkebibliotekene har 
vi valgt å utnytte fylkesbibliote-
kene som noder i nettverket vårt. 
Det kan godt være at både fyl-
keskommunene og fylkesbiblio-
tekene i sin nåværende form kan 
forsvinne en gang, det er uansett 
ikke avgjørende. Det viktige er at 
vi trenger bindeledd i bibliotek-
landskapet. I dag egner fylkesbi-
bliotekene og Universitet- og 
høgskolerådet seg godt i en slik 
rolle.

NB Digital høster applaus

Enkelt stemmer i biblioteksekto-
ren har stilt seg kritisk til Nasjo-
nalbibliotekets store digitalise-
ringsprosjekt, NB Digital. Disse 
kritiske røstene, som ikke var så 
mange, men som snakket tilsva-

Hva kan vi selv 

gjøre for å 

synliggjøre eller 

utvikle oss til å 

bli gode 

litteraturhus, 

spør Vigdis Moe 

Skarstein.
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rende høyere, mente at det var 
det glade vanvidd å digitalisere 
alt som har kommet ut av bøker 
i Norge. Man burde prioritert. 
Nå virker det som om kritikken 
ikke bare har roet seg, men at 
Nasjonalbiblioteket høster ros 
og applaus Norge rundt.
 – Hvis dette er en riktig ob-
servasjon, hva tenker du om det?
 – Jeg tenker at kritikk i en 
oppstartfase er en pris man ofte 
må betale for å gå i bresjen for 
store og nyskapende prosjekter, 
sier Moe Skarstein og rekker 
meg aprilutgaven av nyhetsbre-
vet til Bibliothèque Nationale de 
France. Hovedsaken er et inter-
vju med Moe Skarstein og den 
franske nasjonalbibliotekaren, 
Bruno Racine, hvor det drøfter 
digitaliseringens muligheter og 
utfordringer.
 Ved siden av at digitaliserin-
gen går sin gang i Mo i Rana, vil 
Nasjonalbiblioteket nå gjennom 
sitt nye ansvar bidra til at de en-
kelte folkebibliotekene kan ut-
nytte det digitale materialet på 
ulike måter.
 – Etter hvert som digitale  
lesebrett og elektronisk tekst er 
blitt mer utbredt, har også bibli-
otekene fått nye muligheter og 
verktøy for formidling av innhol-
det. Her kan vi dra god nytte av 
prosjekter som allerede er ut-
prøvd, men som ikke nødvendig-
vis fungerte helt tilfredsstillende 
på alle punkter, for eksempel 
Ønskebok og Litteratursiden.

Hva skal til?

(Fredag 13. mai.) Mens jeg skri-
ver ut intervjuet er det snart du-
ket for paneldebatt i Kulturrå-
det, med Vigdis Moe Skarstein 
som biblioteksektorens forsvars-
advokat. Jeg tenker videre på det 
hun sa i går da jeg ga henne 
stikkordet litteraturhus.
 – Jeg kan ikke unngå å spørre 
hvorfor det skal etableres noe 
som allerede finnes, nemlig bibli-

otek, sa hun spissformulert.
 – Denne debatten er en utfor-
dring for oss i bibliotekene og vi 
må spørre oss selv hvorfor vi 
ikke assosieres som litteraturhus. 
Hva er forskjellen mellom biblio-
tek og litteraturhus, spurte hun 
og pekte på flere faktorer som 
har gjort Litteraturhuset i Oslo 
populært. Det har med beliggen-
het å gjøre. Det et treffsted for 
forfattere og lesere blant annet 
med bokhandel og kafe.  Det har 
mange ulike møterom og audito-
rier av forskjellige størrelser. Det 
har klart å tiltrekke seg ulike ar-
rangører av debatter og fore-
drag  som engasjerer mange og 
dessuten blitt en arena for TV-
sendinger. Det ligger i en by med 
stort ”marked” og så videre.
 – Men dette kunne vel også 
skje i et bibliotek? Om det ble 
lagt til rette for det? Og vi ville 

kunne ha andre tilleggsverdier 
gjennom det som biblioteket til-
byr, sa nasjonalbibliotekaren og 
gjentok et spørsmål hun ved flere 
anledninger har stilt:
 – Om planene for Deichman-
ske bibliotek hadde kommet len-
ger da Litteraturhuset i Oslo ble 
etablert, kanskje det hadde blitt 
en del av det?
 Vigdis Moe Skarstein tror det 
er viktig at denne debatten fore-
går både nasjonalt og lokalt. Og 
kanskje særlig lokalt ettersom 
det er i de enkelte kommuner 
dette må etableres.
 – Så, hva skal til for at biblio-
tekene skal bli attraktive som de 
litteraturhus denne debatten 
dreier seg om? Hva kan vi selv 
gjøre for å synliggjøre eller utvi-
kle oss til å bli gode litteratur-
hus?
 Dermed er ballen satt i spill. 

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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Det var under et foredrag på den 
nordiske barne- og ungdomslitte-
raturkonferansen Maktens plut-
tifikasjon i Stavanger på slutten 
av høsten 2010, lederen av Norsk 
barnebokinstitutt kom med den-
ne påstanden.
 – E-bøker er i kjømda, men 
noen velkjente barnelitterære tit-
ler er alt nedlastbare for iPhone. 
Så langt er dette bildebøker uten 
valgfrihet. Selv om bøkene blir lett 
tilgjengelige for leseren, bruker de 
ikke mulighetene til interaktivitet 
som ligger i det digitale mediet, 
sier hun.

Eva-Sjam først ut

Selv om en skulle tro noe annet, er 
ikke interaktivitet i litteratur helt 
nytt. Ørjasæter fortalte om Gun-
nel Lindes bøker om Eva-Sjam 
helt tilbake fra tidlig 1970-tall. Et-
ter bok én, kunne leseren selv vel-
ge om han ville fortsette med bok 
to eller bok tre. Dermed ble det 
leseren som bestemte hvem Eva-
Sjam skulle bli kjæreste med.  
– Selv greide jeg ikke å velge, og 
leste begge to, smiler Ørjasæter.
 Et annet, og mer digitalt eksem-
pel, er Michel Joyces historie ”Af-
ternoon. A story”, som ble gitt ut 

på cd-rom i 1987. Denne fortellin-
gen bestod av klikkbare tekstbrok-
ker. Leseren bestemte rekkefølgen 
av tekstbrokkene, og bestemte der-
med rekkefølgen i historien.

Nye fortellermåter

Som de tidlige eksemplene med 
Eva-Sjam og historien til Michael 
Joyce viser, kan en fortelle en his-
torie, selv når styringen overgis til 
leseren. Slik kan historier fortelles 
på andre måter ved å bruke digi-
tale muligheter.
 – Den digitale teknologien gir 
rom for bevegelse, multimodalitet 

Tekst og foto: 

Frilansjournalist 

Kjetil S.  

Grønnestad

Tenker  
fortsatt papir
Norske digitale barne- og ungdomsbøker bruker ikke mulighetene  

den digitale teknikken gir, slår Kristin Ørjasæter fast.
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og interaktivitet. Det kan bety his-
torier som leseren selv må bidra til 
å få fortalt. Nå preger papirbokten-
king estetikken i de digitale barne-
bøkene. Det blir nesten som i fjern-
synets barndom, der vi den første 
tida fikk filmet radio, sier hun.
 De få digitale barnebøkene som 
finnes i dag, er enten bildebøker der 
teksten leses opp og bildene beve-
ger seg slik at man slipper å bla 
(som gir barnet en opplesningsopp-
levelse på egenhånd), eller så er det 
glattekst e-bøker. Den eneste for-
skjellen mellom papirbok og e-bok 
er at teksten står på en dataskjerm i 

stedet for et stykke papir.
 Ørjasæter etterlyser digital lit-
teratur som utnytter teknologien 
enda mer, slik at leseren får mulig-
het til å styre historien selv. Slik 
interaktivitet vekker assosiasjoner 
til dataspill, og Ørjasæter poeng-
terer også at dataspill er utviklet 
nettopp med utgangspunkt i disse 
mulighetene. Hvorvidt digital in-
teraktiv litteratur kan regnes som 
litteratur eller ei, kan bli en inter-
essant fremtidig debatt.
 – Er dette litteratur? spør Ør-
jasæter, og fortsetter: – Kanskje 
ikke, men fortellermåtene vil kan-
skje formes sterkere av de digitale 
mulighetene enn i dag, tror hun.
 Selv om de nyeste norske digi-
tale barnebøkene ennå ikke fullt 
ut utnytter potensialet i den digi-
tale teknologien, konstaterer hun 
at noen utenlandske billedbøker 
har litt mer interaktivitet.

Collage

Selv om e-bøkene ikke tar ut hele 
sitt potensiale, har digitale medier 
og uttrykksmuligheter likevel på-
virket og inspirert forfattere og il-
lustratører.
 – Fortellerteknikker, med en 
collage av tekst og bildeelementer, 
for eksempel med hovedfortelling, 
dagboknotater, tegninger, e-poster, 
journalutdrag med mer, er inspirert 
av digitale medier, sier Ørjasæter.
 Eksempler på slike bøker er: 
”Hei, det er meg!” av Nina E. 
Grøntvedt og ”Mørkeboka” av 
Sigbjørn Mostue.
 Hun mener også at forfatterne 
er blitt mer opptatt av å peke på 
mediet som fortellingen formidles 
gjennom. De får leserne sine til å 
reflektere over at det er ei papir-
bok de holder i hendene, ikke en 
film eller en app.
 – Det digitale mediet har altså 
beriket barnelitteraturen på minst 
to måter: Det inspirerer til en mer 
komplisert fortellerform, og det 

peker på sitt eget medium som er 
papirboka.

Bildebokestetikk

Til tross for disse forfatternes for-
søk, er det i bildebøkene Ørjasæ-
ter ser den digitale inspirasjonen 
tydeligst. Hun mener at flere illus-
tratører som benytter digital tek-
nologi i framstillingen av bildene, 
har spesiell oppmerksomhet på at 
bildet skal trykkes på papir.
 Et eksempel hun trekker fram, 
er fotograferingen og digitaliserin-
gen av manipulerte papirklipp i 
boka ”Eg er ein frosk”, av Kurt 
Johannesen, med illustrasjoner av 
Øyvind Torseter.
 – Den digitale teknikken har 
inspirert bildebokestetikken. Tek-
nologiens interaktive muligheter, 
og inspirasjonen som forfatterne 
og illustratørene har tatt med seg 
inn i utformingen av bildebøkene, 
inviterer også i større grad til en 
performativ tilnærming til barne-
litteraturen. Det handler om å ta 
imot det som blir presentert og 
delta fra sitt eget ståsted med sine 
egne sanser. Slik blir barn og voks-
ne mer likestilte i kunstverdenen. 
Barns umiddelbare opplevelse er 
like relevant som den voksnes for-
tolkning, sier hun.

Digital framtid

Ørjasæter er måteholden i den 
vanskelige kunsten å spå fremtida, 
men tror den digitale litteraturen i 
større grad vil utnytte mulighete-
ne som teknologien gir. Likevel 
mener hun de fleste barnebøkene 
fortsatt vil komme på papir.
 – Kanskje blir den digitale lit-
teraturen mindre litteratur, hvis 
litteratur betyr fortelling. Kanskje 
har litteraturen det like godt i 
boka, mens de digitale mediene 
formidler noe mer interaktivt, noe 
helt annet, men som kan være like 
givende. Det blir spennende å se, 
avslutter hun. 

Kristin Ørjasæter, 

leder av Norsk 

Barnebokinstitutt, 

mener dagens 

digitale bøker kan 

utnytte de 

teknologiske 

mulighetene i 

større grad. De er 

fortsatt for 

opphengt wi 

papirtenking. 

– Det blir som i 

fjernsynets 

barndom, der vi 

kun fikk filmet 

radio, sier hun til 

sammenligning.
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Som liten gutt – fra jeg ble 
født i 1950 og til tidlig 60-
tall – bodde jeg i et lite byg-

desamfunn ved Oslofjorden. Det 
lå ikke mer enn omtrent fem mil 
fra Oslo, men sosialt og kulturelt 
var avstanden enorm – i alle fall 
avstanden til hovedstadens ur-
bane middelklasse som vi kunne 
møte om somrene da de kom til 
feriestedene sine. I dette bygde-
samfunnet fantes det ikke andre 
forsamlingslokaler enn kirka, 
folkeskolens gymnastikksal der 
salig Norsk bygdekino hadde 
filmframvisninger, og pinseven-
nenes bedehus. Faren min var 
aktiv i en lokal organisasjon som 
samlet inn penger til og planla et 
samfunnshus.  Planene begynte å 
nærme seg realisering omtrent 
samtidig med at NRK startet opp 
med fjernsynssendinger. Fjernsy-
nets ankomst ledet til at det i ko-
miteen som planla det nye sam-
funnshuset oppsto to fraksjoner: 
noen mente at fjernsynet ville 
overta for film på kino. Dermed 
var det ikke nødvendig å ta det 
med i planene for bygdas framti-
dige samlingssted. Andre mente 
vi fortsatt ville ha behov for å 

oppleve film i en kinosal sammen 
med andre.

Nå, femti år etterpå, har his-
torien vist oss hvilke av disse 
fraksjonene som hadde rett.  Det 
var ikke de som mente at ny tek-
nologi med deterministisk nød-
vendighet ville presse ut den eta-
blerte måten å oppleve film på . 
 Jeg tenker i blant på denne 
historien når konsekvensene  
internettet har for bibliotekenes 
framtid, diskuteres. Når all ver-
dens informasjon og litteratur 
kan lastes ned fra nettskya – har 
bibliotekene da noen framtid?
 Noen prøver å utvikle forsk-
ningsbasert kunnskap om for-
holdet mellom internettbruk og 
bibliotekbruk. Står de i et kon-
kurranseforhold til hverandre, 
slik det er rimelig å anta at lesing 
av nyheter i nettaviser og papir-
aviser gjør, eller supplerer de 
hverandre, slik kinoen og hjem-
mevideoen synes å gjøre?
 En av dem som har levert in-
teressante bidrag til denne fors-
kningen, er amerikaneren Geor-
ge D’Elia. Han gjorde tidlig på 
2000-tallet en telefonbasert sur-

veyundersøkelse i USA.  Med ut-
gangspunkt i noen innledende 
spørsmål om tilgang til og bruk 
av internett og bruk av bibliotek, 
ble respondentene delt inn i seks 
segmenter:

De som bruker bibliotek og 
har tilgang til og bruker inter-
nett.
De som bruker bibliotek og 
har tilgang til, men er ikke-
brukere av internett.
De som brukere av bibliotek 
og som verken har tilgang til 
eller bruker internett.
De som ikke bruker bibliote-
ket, men som har tilgang til 
og bruker internett.
De som ikke bruker bibliote-
ket og som har nettilgang 
uten å bruke den.
De som verken er bibliotek-
brukere  eller har tilgang til 
nettet.

Respondentene i de ulike segmen-
tene ble så stilt detaljerte spørs-
mål om hvorfor de er brukere, 
eventuelt ikke-brukere av biblio-
teket og nettet, hvilke karakteris-
tika og kvaliteter de mener at net-
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tet og biblioteket har og hvor 
viktige disse kvalitetene er.

En første konklusjon er at for-
bindelsen mellom internettbruk 
og bibliotekbruk er tydelig. 75 
prosent av dem som var brukere 
av internettet var også brukere 
av folkebiblioteket og 60 prosent 
av folkebibliotekbrukerne svarte 
at de også var brukere av nettet. 
For meg som forsker på bibliote-
ket som sted og arena for offent-
lighet, er det interessant at så 
mange som 36 prosent oppgir at 
biblioteket som fysisk møteplass 
i lokalsamfunnet er en viktig 
grunn til å bruke det.
 Et interessant funn er at blant 
dem som bruker både bibliotek 
og internett, er oppfatningen at 
biblioteket og internettet som 
kilder til informasjon, kunnskap 
og kultur har ulike kvaliteter og 
egenskaper.  Respondentene ble 
forelagt en rekke utsagn om ka-
rakteristika og kvaliteter biblio-
teket og nettet kan ha, og ble 
bedt om å ta standpunkt til hver 
og en av dem. De fem som skåret 
høyest for bibliotekets vedkom-
mende var:

Det koster ikke noe å bruke 
det.
Jeg har tillit til at biblioteket 
formidler riktig og nøyaktig 
informasjon.
Jeg setter pris på å kunne få 
papirkopier.
Jeg føler at personvernet iva-
retas.
Bibliotekarene gir god og nyt-
tig hjelp.

De kvalitetene som fikk høyest 
skåre for internettets vedkom-
mende var:

Det er alltid tilgjengelig når 
jeg trenger det.
Det er lett å knytte seg opp til 
nettet.
Det tar ikke tid å koble seg 
opp til nettet.

Bredden i internettressurser 
er tilstrekkelig.
Jeg kan umiddelbart forholde 
meg til informasjon jeg finner 
på nettet.

Det som framstår er et bilde der 
de kvalitetene som skårer høyt i 
biblioteket, kommer langt ned 
på lista over kvaliteter som sær-
kjenner nettet og omvendt. Tilli-
ten til at informasjonen på nettet 
er nøyaktig og pålitelig, verdien 
av hjelpefunksjonene og tilliten 
til ivaretakelse av personvernet  
– kvaliteter som respondentene 
mener kjennetegner biblioteket  
– ligger ned mot bunnen på lista 
over det respondentene mener 
kjennetegner nettet.
 Nå er det noen år siden D’Elia 
gjorde sin undersøkelse. Han 
konkluderer med at selv om fol-
kebiblioteket og internettet i det 
øyeblikksbildet han presenterer, 
synes å komplementere hveran-
dre, er dette et forhold sannsyn-
ligvis er dynamisk og som må 
utforskes løpende.

Et pågående forskningspro-

sjekt i Finland som ledes av 
Pertti Vakkari fra universitetet i 
Tampere,  kan gi en pekepinn om 
hvordan forholdet mellom biblio-
tekbruk og internettbruk har ut-
viklet seg. Også dette prosjektet 
bygger på en survey gjennomført 
med et nasjonalt utvalg. Her er 
forskerne interessert i ulike typer 
av bibliotekbruk og bruk av net-
tet som en uavhengig variabel 
som kan være med på å forklare 
bruk/ikke-bruk av biblioteket.
 De bruksmåtene de ser på er: 
Bruk av biblioteket til studier, 
bruk av biblioteket for å finne 
jobbrelatert informasjon, bruk 
av biblioteket til å finne hver-
dagslivsinformasjon og endelig 
bruk av biblioteket i fritidssam-
menheng.  Korrelasjonen mellom 
internettbruk og diss fire måtene 
å bruke biblioteket på er sterk og 

signifikant. Aller sterkest er sam-
menhengen mellom internett-
bruk og bruk av biblioteket i stu-
diesammenheng.  Han analyserer 
så bruk av biblioteket til studier, 
til jobb, til å finne hverdagslivs-
informasjon og til fritidsbruk 
mot en forklaringsmodell der en 
rekke forklaringsvariabler inn-
går: Alder, utdanning, kjønn, in-
ternettbruk og boklesing.  Inter-
nettbruk er den sterkeste med 
hensyn til å kunne forutsi bruk 
av biblioteket i til studier.
 Sammenlignet med ikke-bru-
kere av nettet er sannsynligheten 
for at biblioteket skal brukes til 
slike formål 22 ganger høyere 
blant dem som  bruker nettet 
månedlig og så mye som 43 gan-
ger høyere blant dem som bruker 
nettet daglig.  Når det gjelder 
bruk av biblioteket til hverdags-
livsinformasjon og til fritidsfor-
mål er internettbruk sammen 
med lesing av bøker den viktigste 
prediktoren. Jo oftere man er på 
nettet, jo større er sannsynlighe-
ten for at man vil bruke bibliote-
ket også til slike formål.
 Nye informasjons- og medie-
plattformer vil utkonkurrere ek-
sisterende dersom de dekker de 
samme funksjonene på en bedre 
måte. Traktoren utkonkurrerte 
hesten i landbruket. Men både 
D’Elias nesten ti år gamle studie 
og Vakkaris blodferske, peker i 
retning av at forholdet bibliotek 
– internett ikke er slik. Forholdet 
ser heller ut til å være komple-
mentært.

Men tilbake til mitt innleden-

de eksempel: Kinoen overlevde 
fjernsynsrevolusjonen. Den over-
levde og overlever fordi vi er sosia-
le vesener. Men samtidig har den 
forandret seg.  En besøkende på 
Saga eller Colosseum som ikke har 
vært der på 30 år, vil ikke kjenne 
seg igjen. Hadde hun eller han 
kunnet det, ville ikke kinoen ha 
overlevd. 
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Sist veke fekk eg eit kutt i 
handa, eller det var ikkje 
noko kutt, men ei blemme; 

det hadde vore dugnad i boretts-
laget og eg stod og raka lauv og 
la ikkje merke til noko før eg var 
kommen inn og lente meg over 
vasken og såpa inn hendene. 
Blemma hadde vorte klemt flat, 
væska hadde runne ut, og huda 
var rive av. Det var berre det sis-
te, rosa laget att i ein liten sirkel 
midt mellom tommelfingeren og 
peikefingeren på høgre hand. 
 Normalt ville eg ikkje brydd 
meg om dette, eg har akademi-
karhender og dei få gongane eg 
gjer praktisk arbeid ute i det fri, 
er dei få gongane eg får blemmer 
og sår. Men det var plasseringa: 
Rett ved sida av den aktive tom-
melfingeren. Såret ville ikkje gro. 
 Dei første dagane var det litt 
flaut, eg lot som ingenting. Det 
var ikkje ein gong eit sår, berre 
litt rosa hud. Som om ikkje årsa-
ken var pinleg nok, farga var att-
påtil passande.

Dette hendte på ein onsdag, og på 
fredag starta hudskorpa der 
blemma hadde vore, å tørke inn. 
Seinare på dagen sprakk huda, og 
den rosa flekken vart forvandla til 
eit ope sår. Det seig ut ei lys væs-
ke, og da eg klemte på såret, kom 
det óg noko blod. Helsike, tenkte 
eg, eg ser ut som ein arbeidar, eg 
er sexy på ein røff måte. Da eg 
seinare på kvelden såg meg i spe-
glet, retta eg den tanken, og tenk-
te: Helsike, eg har ei arbeidar-

hand, eg er dritsexy.
 Problemet, og grunnen til at 
eg skriv dette, er at såret har star-
ta å leve sitt eige liv. Det piplande 
såret har ikkje grodd, nei, tvert i 
mot, det har blitt større. Kvar 
gong eg trur det har størkna og 
skorpa har satt seg og dei kvite 
blodlegema skal sy meg saman, 
så gjer eg noko, eg veit ikkje kva, 
kanskje eg løftar ei bok, brettar 
ei avis, slår inn eit søkjeord på 
Bibliofil, eller rett og slett berre 
kjem borti noko, og skorpa 
sprekk og kvit væske står ut av 
sprekkene. Eg spring mot bak-
rommet da, eller dersom eg er 
heime, inn på doen. Der finn eg 
noko papir og startar å tørke og 
klemme, klemme og tørke, og 
det same skjer kvar gong: Eg sy-
nes eg ser noko nede i såret, noko 
som beveger seg og lagar ein lyd. 
Men når eg stansar og ser etter, 
så er det ikkje noko der. Berre det 
opne holet og glinsande væske. 
Når eg er i godt humør, og det er 
sjeldnare og sjeldnare desse da-
gane, tenkjer eg at såret kanskje 
har utløysing, at det er sæd, fin-
gersæd, som kjem ut av meg, at 
kanskje fingrane har fått 
kroppsopning og at dei brukar 
han for alt det er verdt. 
 Men så tek eg meg i det og 
seier til meg sjølv: Eg må vakse 
opp. Gå og kjøpe pyrisept, sår-
salve, eit eller anna som kan få 
ein ende på alt saman. 

No er det onsdag, og såret har 
vore på meg i ei heil veke. I går, 

på tirsdag, var eg nede i Kultur-
departementet i anledning opnin-
ga av deira nye fagbibliotek. Eg 
og nokre andre frå Torshovfilia-
len til Deichmanske har vore de-
laktige i å bygge opp samlinga og 
legge materiale inn i basen, samt 
andre ting. Eg tok på meg ei 
dressjakke over skjorta, og prøv-
de å finne eit plaster som kunne 
dekke såret. Men det var ikkje 
noko plaster å finne. Dattera mi 
må ha brukt alt på dei små 
skrubbsåra ho har fått no som 
sommaren er her. Det einaste eg 
fann var nokre plaster med bilde 
av Jesus på, og av ein eller anna 
grunn, kanskje fordi dei har slut-
ta å kalle det for Kyrkje- og Kul-
turdepartementet, så valte eg å 
ikkje bruke det plasteret. Faen 
heller, tenkte eg, det gror, det 
treng luft, i løpet av dagen er det 
borte. Og uansett, dei treng å sjå 
ei skikkeleg arbeidarhand der 
nede i departementa. 

Allereie da eg stilte meg opp ved 
sida av kollegaene mine for å ta i 
mot hyllesten ved opninga, 
skjønte eg at det heile var ein 
dårleg ide. Det hadde starta å 
dunke frå såret, som om hjartet 
hadde sklidd bort frå sin vante 
posisjon og no hadde karra seg 
bort, ned og ut til handa mi. Kul-
turministeren var der, og ho 
gjekk omkring og handhelste på 
kvar og ein av oss. Vi var berre 
fire stykker, og da det var min tur 
strakk eg fram venstre handa. 
Ministeren såg bort på meg med 
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eit overraska uttrykk i an-
siktet, og eg vart sjølv over-
raska og trakk handa mi til-
bake, og strakk ut den høgre 
i staden for. Ministeren tok 
ho no, og ho klemte hardt. 
Eg kjente korleis bankinga 
stansa, som om det var ei ut-
løysing ein stad, kanskje 
noko sprakk og alt rann ut, 
men kva som rann ut, nei, 
eg veit ikkje. Ministeren 
heldt handa mi og ho heldt 
auga sine på meg, og ho 
opna munnen og sa noko eg 
ikkje heilt forstod. Så slapp 
ho handa mi, og, dette er 
sant, det høyrest villt ut, eg 
veit det: Ho løfta handa si, 
heldt ho opp framfor mun-
nen sin, og sleika. Tunga 
hennar kom ut og spissen 
glei over hudområdet mel-
lom tommelen og peikefin-
geren hennes. Bankinga var 
komme tilbake i handa mi, 
og eg visste ikkje kva eg 
skulle seie, eg berre stod der, 
munnen open, hendene til 
sida, og med eitt var det hei-
le over. Ministeren var gått, 
biblioteket var opna, og by-
råkratane som hadde blitt 
bedt om å iaktta det heile, 
var tilbake på kontora sine. 
Såg du det, spurte eg ein av 
kollegane mine. Han såg på 
meg, og sa kva da? Ministe-
ren, sa eg, såg du det? Han 
flirte, og sa ja, litt kort 
skjørt, men ho har fine bein, 
så da er det greitt for meg. 

 I dag heldt eg meg heime 
frå jobben. Eg ringte sjefen 
og sa eg hadde fått feber, og 
at eg trudde det ville vere 
over til i morgon. Eg lagde 
meg kaffi, prøvde å konsen-
trere meg om ei bok, om 
avisene, om noko som helst, 
men ingenting fungerte. Så 
eg skrudde på tven og vart 
sittande og sjå på Stortin-
gets spørjetime. Eg kan 
ikkje hugse kva det handla 
om, ei heller kven det var 
som talte. Men på eit tids-
punkt fanga kameraet inn 
kulturministeren. Eg såg ho 
sitte i salen, trass i at det 
ikkje var ho som vart spurt 
ut. Og eg såg korleis ho stir-
de ned i fanget sitt, som om 
ho sat og såg på si eiga 
hand. Huda hennes var 
bleik, håret hennes verka 
uflidd. Eg løfta handa mi, 
heldt ho opp framfor meg 
og stirde på kulturministe-
ren mellom tommelen og 
peikefingeren. Da såg eg 
korleis kulturministeren 
heva hovudet og festa auga 
på kameraet. Ho sat i den 
raude stolen og eg sat her, 
og leppene hennar starta å 
røre seg. Eg gjekk ned på 
kne, handa framleis framfor 
ansiktet, eg la meg inntil 
tven, og eg høyrte stemma 
hennar, kvikrande: Eg vil ha 
deg. 
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En blogg er både en publi-
seringsplatform og en 
måte å skrive på. Det som 

er typisk for bloggen som sjan-
ger, er samtaleformen. Bloggen 
er et personlig medium. Den in-
viterer til en lett og uformell 
tone.  Noen skriver mest fra sin 
egen hverdag. Andre kommente-
rer nyheter fra andre hold. Man-
ge gjør begge deler. 

Vi er våre egne redaktører. 
Postene skal ikke godkjennes av 
informasjonsansvarlige eller 
overordnede før de slippes ut i 
dagslyset. De skal heller ikke 
kvalitetssikres av likestilte kolle-
ger  før de blir publisert. Den 
spontane samtalen tåler ikke 
fotjern og forpliktelser. De bryter 
med sjangerens naturlige rytme. 
Her har bloggen og essayet mye 
til felles. ”Kjetteriet er essayets 
innerste formlov”, sier Adorno. 
Begge gjengir tanken i flukt, før 
den hogges i stein.

Selve platformen kan imid-

lertid benyttes til mye annet 

enn å blogge. WordPress, som er 
det største og best etablerte 
bloggsystemet, kan også anven-
des som oppslagstavle, meldings-
blad og generelt publiserings-
verktøy. Systemet er tatt i bruk i 
mange akademiske miljøer. I før-
stebibliotekarprogrammet bru-
ker vi WordPress for å utforske 
digitale alternativer til den klas-
siske trykte læreboka. Selv om 
dette er en annen sjanger, bevarer 
selve verktøyet den tekniske le-
digheten som preger alle 
bloggsystemer. Alt kan forandres 
ved enkle grep: poster og kom-
mentarer, lenker og fonter, typo-
grafi og layout, lese- og skrive-
rettigheter. Det trykte ord er 
klistret til papiret. Bloggen gir 
oss mobile tekster.

Folke- og fylkesbibliotekene 
har tatt til seg bloggen som sjan-
ger. Det samme gjelder skolebi-
bliotekene. Vegard Krog Peter-
sen fra Sarpsborg bibliotek 
registrerte godt over hundre ak-
tive blogger fra disse biblioteke-
ne i januar. Fagbibliotekene har 

omtrent like mange ansatte som 
folkebibliotekene, men i dette 
miljøet fant han bare åtte blog-
ger. Vegards liste er rettet mot 
bibliotek som blogger, mens min 
egen liste (Norske biblogger) 
også tar med de bloggende bibli-
otekarer, uansett hva de velger å 
skrive om. Glamourbiblioteka-
ren er fortsatt den mest leste bi-
bliotekbloggen i Norge.

Samtidig ser vi at viljen til å 

benytte bloggmediet er på vei 
oppover i fagbibliotekene. Noen 
av disse bloggene er først og 
fremst meldingsblad. De formid-
ler informasjon heller enn syns-
punkter. De bruker bloggen som 
platform og ikke som sjanger. Jeg 
klager ikke av den grunn. Men 
de interessante bloggene er selv-
sagt de som viser tanken i beve-
gelse – jo friere, jo bedre.  La oss 
ta en titt.

Lanseringen av NB! blogg 

var en viktig politisk marke-

ring. – Lurer du på noe? skrev 
Vigdis Moe Skarstein 15. februar 
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i år. Eller vil du dele meninger 
med oss? ... Denne bloggen vil gi 
mulighet til dialog direkte med 
oss. Her vil du finne opplysnin-
ger om prosjekter, nyheter fra 
biblioteket og informasjon om 
planer og arbeid. Spesielt gjelder 
det utviklingen av en nasjonal bi-
bliotekpolitikk.  Vi inviterer med 
dette til en dialog med alle som 
er opptatt av bibliotekutvikling.

I Norge er det i hvert fall 

noen hundre mennesker som 
er tilstrekkelig engasjert til å 
skrive på nettet om bibliotek. Da 
tenker jeg både på de mange 
bloggene og på den nokså ene-
stående Biblioteknorge-lista. 
Skal NBs nye blogg bli et levende 
forum, må begge sider trå til. 
Nasjonalbiblioteket må satse 
mer på å skape debatt. Miljøet 
må utnytte den åpne invitasjo-
nen. Mer tid og tankekraft må 
inn i tiltaket fra Nasjonalbiblio-
tekets side.

Formen er også viktig. NB! 
blogg har en kollektiv karakter. 
Postene skrives av flere personer. 
Hvis innholdet blir alt for offisi-
elt, forsvinner dialogen. Nøytral 
informasjon gir lite debatt. Alle 
blogger konkurrerer jo med alle 
andre blogger om oppmerksom-
het og kommentarer. Balansen 
mellom det levende og det kor-
rekte gjør det krevende å opp-
rettholde ”sjefsblogger”. Randi 
Taxt, som leder UB i Bergen, har 
valgt å være litt personlig: – Ja, 
så er det fredag før påske. Jeg hå-
per at påskefreden senker seg 
over store deler av UB, selv om 
jeg vet at noen av dere holder 
stand og bemanner bibliotekene i 
påskeuka. Så tett opp til eksa-
men er dette en viktig tjeneste 
ovenfor studentene våre. Jeg vet 
ikke hvordan det er med dere, 
men tørr asfalt og varme i været 
bringer alltid med seg minnet om 
at nå er det snart eksamen. Det 

er som om den uroen enda ikke 
helt vil slippe taket i en gammel 
student.

Når det gjelder faglig bruk 

av blogger, må biblioteket ved 
Høgskolen i Gjøvik befinne seg 
på Norgestoppen. I 2010 fikk bi-
blioteket installert WordPress på 
lokal server. Karen Marie Øvern 
skriver for biblioteket på engelsk 
– og har i tillegg en personlig fag-
blogg på norsk. Sjefen selv er an-
svarlig for Klaus Jørans skrible-
rier. Ytterligere fire blogger gir 
informasjon om referansehånd-
tering med EndNote, om tilvekst, 
om Open Access og om biblio-
tekstatistikk (hurra!). 

Klaus Jøran Tollan blogger om 
stort og smått fra sin faglige 
hverdag: – QR-koder er en type 
strekkoder som er lesbare ved 
hjelp egne QR-lesere for smart-
telefoner. ... Oppfinnelsen er fra 
midten av 1990-tallet, og har vel 
aldri tatt skikkelig av. Men 17. 
januar i år så han en bilreklame 
for Citroen. Den innholdt QR-
koder som tok deg til en nettside 
som viste små filmsnutter av de 
ulike bilmodellene. Biblioteket er 
godt forberedt: Ved HiG-biblio-
tek har vi lekt litt med QR-koder 
tidligere – sjekk for eksempel 
inngangsdøra på biblioteket.

Det er slik jeg vil ha det.  De 
som tar blogging på alvor, gjør 
det ved å leke. Bevegelsen fram-
over forutsetter spørsmål og 
undring. – Hvis jeg skal bli 
oppfinner noen gang, vil jeg 
finne opp en dippedutt som kan 
monteres i taket i biblioteklo-
kaler. Den skal føle når biblio-
tekbrukere sitter og mangler 
akkurat den og den opplysnin-
gen fra bibliotekets ansatte. Da 
skal en liten varsellampe lyse 
på skranken, og et display for-
telle at ved bordet borte i hjør-
net sitter det en som ...  ikke vet 

at hun kan sette seg på vente-
liste.

Bloggen kan være en lett og 

lekende sjanger. Men den gir 
også rom for raske finter og spis-
se utfall. – Idag ble Bokskya åp-
net, skrev direktøren for UBs di-
gitale tjenester 4. april. – Man 
har gode ideer, planer, dyktige 
medarbeidere og et ønske om å 
utvikle og lage en tjeneste som 
ikke bare brukerne er fornøyd 
med (primært), men som også 
tilfredsstiller eiernes behov (se-
kundært). Det er åpenbart ... 
hvilke behov som setter premis-
sene her. Hele denne tjenesten er 
utviklet for å tilfredsstille eiernes 
behov, og brukerne lider ... . Den 
slanke spaserstokken inneholder 
en florett. 

De store digitale aktørene 

prøver å sikre sine posisjo-

ner. Kopinor drømmer om å 
selge digitale kompendier til alle 
studenter. Lars Egeland vil ha de-
partementet på banen for å fri-
kjøpe ressursene. Allerede i dag 
er en overraskende stor del av 
pensum … tilgjengelig gratis for 
den enkelte student i digital 
fulltekst. Læringssenteret ved 
HiO har undersøkt hvor mye 
masterstudenter kan finne av 
pensum – ved å låne ut iPad-er. 
Egeland mener at de har tilgang 
på i hvert fall 70% av pensum. 
Digitale kompendier vil også bi-
dra til passivisering. De slipper 
jobben med å hente [stoffet] ned 
fra bibliotekenes nettsider. Men   
det å kunne finne og hente en vi-
tenskapelig artikkel [er] en viktig 
kompetanse som studentene bør 
lære. Jeg slutter meg til. Bibliote-
kets oppgave blir mer og mer pe-
dagogisk. Da bør vi også ta stil-
ling til de pedagogiske 
konsekvensene av Kopinors ut-
spill. Og det er ofte bloggene 
som starter slike fagpolitiske de-
batter. 
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I Noreg har vi ingen tradisjon 
for å lage store og omfattan-
de kulturutredningar. Den 

nye kulturpolitikken på 1970-ta-
let, som norsk kultur- og kunst-
politikk framleis er tufta på, vart 
utforma gjennom tre stortings-
meldingar utan ei einaste utred-
ning i botnen. Johs. Aanderaa 
ikkje berre skreiv, men stod òg 
bak mykje av den kulturpolitiske 
tenkinga som meldingane kvilte 
på. I Sverige, derimot, vart det 
alt på slutten av 60-talet sett i 
gang arbeid med bandsterke kul-
turutredningar med firesifra si-
detal.

Svenskane har halde på slik 

sidan. Gong etter gong. Seinast 
for to år sidan kom det ei ny 
kulturutredning. Denne gongen 
låg sidetalet så vidt under 1.000. 
918 sider i tre bind. Arbeidet 
vart utført av eit utval på fem 
personar, men med eit sekreta-
riat på meir enn 10 personar 
pluss ei rekkje ekspertar frå uli-
ke departement. Ein av sekre-
tærane, idéhistorikaren David 
Karlsson, hoppa forresten av et-
ter halvgått løp. I staden skreiv 
han boka ”En kulturutredning: 
pengar, konst och politik,” med 
kloke refleksjonar om svensk 
kulturpolitikk, og med eit inter-
essant innblikk inn i intriger og 
faenskap i utredningsarbeidet. 

Kjøp boka, seier eg. Eller be bi-
blioteket ditt kjøpe ho inn.

No ser det ut som om vi ende-
leg skal ape etter Sverige også på 
dette feltet. Det er Anniken Hu-
itfeldt som har teke til vitet; får 
vi vone, då. For første gong i 
vårt land er det nemnt opp eit 
offentleg utval som skal gå gjen-
nom kulturpolitikken i heile si 
breidde. Rett nok berre for pe-
rioden frå 2005; som om landet 
vårt ikkje hadde nokon kultur-
politikk før den tid. Men utvalet 
har fått eit så omfattande og 
mangfaldig mandat at det vert 
bortimot uråd å lage ei mei-
ningsfull utredning. Eit av dei 
seks punkta som særskilt skal 
vurderast, er ”samspillet mel-
lom kulturpolitikken og andre 
samfunnsområder, herunder 
helse og omsorg, utdanning, ar-
beidsliv, integrering og regional 
utvikling og næringsliv.” Det 
kan skrivast tjukke bøker om 
kvart av desse delområda.

Stakkast utvalsleiar Anne 

Enger, tenkjer eg. Men eg er 
glad den vanskelege leiarjobben 
har gått til min favorittkultur-
minister. Ho er både kulturelt 
kunnskapsrik og bestemt, med 
den nødvendige flegma og 
sjarm, og sidan EU-saka ikkje 
skal vurderast, har ho heller in-

gen kjepphestar som kan gjere 
arbeidet surt og vanskeleg. 
Noko faenskap blir det vel, uan-
sett. Utvalet, som ber preg av å 
vere svært så kulturpolitisk kor-
rekt samansett, har òg nokre 
spennande namn som Marit Ei-
kemo, Martin Revheim og Geir 
Berdahl. Oppsiktsvekkjande er 
det likevel at ingen frå vårt 
fremste kulturpolitiske for-
skingsmiljø, i Bø i Telemark, har 
kome med i utvalet. Men profes-
sorar på kulturfeltet skal vel 
helst vere ved Universitetet i 
Oslo?

Sekretariatet på to per-

sonar får uansett ein umennes-
keleg skrive- og utgreiingsjobb. 
Det er umogeleg for ein så liten 
stab å gi skikkeleg svar på alle 
spørsmåla i mandatet. Skal ein 
klare det, trengst eit sekretariat 
av solid svensk størrelse pluss 
nokre (departements)ekspertar i 
tillegg. Maktar du å få dette 
skikkeleg i hamn, Anne Enger, 
utan alvorlege konfliktar og sa-
manbrot, får du ei ny stjerne i 
margen hos meg. Og hentar du 
inn kunnskap om utviklings-
trekk innanfor dei vesentlege 
kulturfelta frå det gode kultur-
politiske forskingsmiljøet som 
har vakse fram i Noreg siste 15-
20 åra, kan det verte nok ei 
stjerne.

Ei omfattande norsk kulturutredning er under arbeid. Så langt har ingen 

brydd seg. La oss håpe at utvalet sprekk. Då kan vi få ein kulturpolitisk 

debatt på kjøpet.

Kulturutredningar
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Det er typisk norsk at ingen 
så langt har stilt spørsmål ved 
det omfattande og urealistiske 
mandatet den første norske kul-
turutredninga har fått. Opp-
nemninga av utvalet og utlysin-
ga av (berre) to stillingar til 
utvalssekretariatet har vekt så å 
seie null interesse i media. Igjen 
skil vi oss betydeleg frå granne-
landet i aust. Medan den kultur-
politiske debatten hos oss er 
skrinn og sporadisk, ofte med 
ein eim av kulturelitisme, er den 
jamn, utrøytteleg og mangefa-
settert i Sverige. Ein straum av 
debattbøker om kulturpolitikk 
kjem ut. Som antologien ”Fram-
tiden är nu: KulturSverige 2040. 
Vad vi vet. Vad vi tror. Vad vi 
vil”. 33 kulturskribentar og 
-forskarar, mange knytte til kul-
turobservatoriet SweCult ved 
Linköpings universitet, trekkjer 
dei usikre kulturtrådane fram-
over nokre år på felt etter felt. 
Riksbankens jubileumsfond og 
Stiftelsen Framtidens kultur har 
finansiert utgivinga. Det er meg 
ei gåte at rike Noreg ikkje har 
slike kulturfond eller stiftelsar.

Kapitlet om biblioteket er 
skrive av Annina Rabe, kultur-

journalist i Svenska Dagbladet, 
og har fått den vakre tittelen 
”Älskade vän”. Folk elskar bi-
blioteket, skriv ho. Kanskje ser 
mange på biblioteket som ein 
del av eit Sverige som ”för-
svinnar mer och mer: ett land 
där kultur skall vara tillgänglig 
och gratis för alla. Vem älskar 
inte ett folkebibliotek?” I Mal-
mös nye The Darling Library er 
det ”kulturcoacher” og ”mång-
faldsfacilitatorer” som gjeld. Bi-
bliotek 2.0 er den nyaste religio-
nen på bibliotekshimmelen 
”som förespråkar upplevelses-
orientering, möteplatser och 
ökat låntagarinflytande”. Men 
Annina Rabe har ikkje mist mo-
tet: ”Ibland måste man stå emot 
tidens vindar för att vara med 
och forma framtiden.”

Fleire av forfattarane i den-
ne boka finn vi også på Nordens 
beste blogg og nettstad for kul-
turpolitisk ordskifte og samtale: 
kulturpolitik.se. Skeptiske bibli-
otekar må gjerne klikke seg inn 
på framsida av bloggen. Her 
ligg lenkje til ein samtale med 
det vakre namnet: ”Ett bibliotek 
är världens finaste plats.” Ikkje 
lat dykk skræme av namnet 

”kulturekonomi.se”. Kvifor har 
vi forresten ikkje slike kloke 
bloggar i Noreg? 

Ingen av oss veit om den sto-
re norske kulturutgreiinga kjem 
til å seie noko om folkebibliote-
ka. Eg trur det ikkje. Utvals-
medlemmene er truleg seg sjølve 
nærmast. For min del vonar eg 
at utvalet sprekk undervegs i ar-
beidet, eller at ein av sekretæra-
ne melder seg ut. På denne må-
ten kan vi kanskje få i stand ein 
(kulturpolitisk) debatt som ikkje 
berre handlar om meir pengar.

”Har vi råd med kultur?” var 
tittelen på debattboka den sven-
ske kulturskribenten Harry 
Schein skreiv tidleg på 1960-ta-
let. Noreg har i dag råd til my-
kje kultur. Men kor lenge kan vi 
klare oss utan at kulturpolitik-
ken også stiller spørsmåla kva, 
korleis og for kven? Høyrer du 
meg, Anne Enger? 

Filosofisk skulderklapp  
i Tønsberg

Siden desember i fjor er utfordrende og 
eksistensielle spørsmål blitt diskutert heftig 

på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Hver fredag 
er det filosofiske hjørnet i underetasjen på biblio-
teket stappfullt av undrende og nysgjerrige 
mennesker som ønsker å utvide både egen og 
andres horisont, skriver Vestfold Blad.
 Initiativtakerne Tom Rønning og Laila Henrik-
sen sier at det i en tid der trimming av kroppen 
later til å være viktigere enn trimming av hodet, 
ser ut til å være et behov for undring. Biblioteket 
tente i hvert fall på ideen og la forholdene til rette.

Biblioteket kommer  
i sentrum i Stjørdal

Biblioteket blir en av de sentrale institusjo-
nene på det nye kulturhuset i Stjørdal, der 

kommunen håper å komme i gang med arbeidet i 
løpet av høsten. Bygningen skal også inneholde 
kino, kaffebarer og faktisk også en hel kirke, og 
prosjektmedarbeider Jomar Ertsgaard sier til 
adressa.no at det nye biblioteket blir både et 
kultur- og informasjonssenter.
 - Det blir et aktivitetssenter der mye skal skje. 
Det blir selvfølgelig rom der man kan ha det stille 
og fredelig, men hysj hysj-tiden for bibliotek er 
nok over, sier Ertsgaard.
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Jeg skal ikke si et eneste vondt 
ord om selve Litteraturhuset 
– det som ligger i Oslo. As-

lak Sira Myhre og hans mann-
skaper driver et bra sted. Til å ha 
behov for ganske store egeninn-
tekter og derav følgende behov 
for ganske høye besøkstall, hol-
der Litteraturhuset en rimelig ba-
lansert litterær profil. Det er ikke 
for kommersielt, ikke for dyrt, 
ikke for hipt. Det er litt av alt 
det, og det må det antagelig være 
for å overleve.
 Som den smarte marxist 
Sira Myhre er, holder han nok 
bra orden i regnskapene, og 
har allerede begynt å se frem til 
den dagen Den Gode Fe Fritt 
Ord ikke lenger yter sitt skjerv, 
og lagger opp penger på kiste-
bunnen til fremtidig vedlike-
hold og midlertidige driftsun-
derskudd.

Men når man hører at det 

planlegges litteraturhus i et 
titalls norske byer og tettsteder, 
fra Bergen til Odda og Lillestrøm 
til Tromsø, trenger naturligvis 

noen spørsmål seg på, og flere av 
dem handler om bibliotekets 
plass i dette. At det finnes et slags 
marked for frittstående littera-
turhus i Oslo, Bergen og Stavan-
ger kan man alltids tro på, men i 
Skien og Grimstad?
 Det man kan frykte, er at det 
etableres litteraturhus histen og 
pisten, i en overstrømmende iver 
etter å eie noe så fint i sitt nær-
samfunn, men uten det markeds-
grunnlaget og dermed finan-
sieringsbehovet som finnes i de 
store byene. For et litteraturhus 
– enten det er besøkt av myriader 
eller står tomt og spøkelsesaktig 
– krever vedlikehold og drift. Det 
er ikke nok å slepe en doldis-  
eller for den saks skyld kjendis-
forfatter innom en gang i måne-
den for å gjenskape den sukses-
sen Litteraturhuset i Oslo er.
 Et litteraturhus, slik Myhre 
har definert det gjennom hand-
ling, krever et daglig tilbud, et 
mylder av opplesninger, debatter, 
samtaler, kurs, seminarer og an-
dre begivenheter, en innebygd 
bokhandel, en kafé/restaurant 

med noe mer enn fergelefser og 
lunken kaffe på kanne å by på. 
Det er drift. Åpne dører, et sam-
lingssted med noen bøker på ut-
stilling, en utstilling av bilder fra 
den lokale kunstforeningen, og 
en og annen diktopplesning ska-
per ikke et litteraturhus. Det fin-
nes utallige kafeer i Norge som 
har akkurat dette tilbudet; de er 
der allerede og har vært det i 
mange tiår. De gjør en utmerket 
jobb for å spre litteratur, lese-  og 
skriveglede. Men de er ikke litte-
raturhus.

Bibliotekene flest er heller 

ikke litteraturhus. Deres 
funksjon er klart beskrevet i bi-
bliotekloven: De «skal ha til 
oppgave å fremme opplysning, 
utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informa-
sjonsformidling og ved å stille 
bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som 
bor i landet.» Det betyr at de må 
bedrive opplæring, instruksjon 
og informasjon på en helt annen 
måte enn litteraturhus skal.

Litteraturhus meg her, 

litteraturhus meg der
Litteraturhuset i Oslo har satt en standard for hva et litteraturhus skal 

være. Den standarden kan ikke bibliotekene forholde seg likegyldig til, 

uansett hvordan de innretter seg.
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 De mangler også tradisjonelt 
en rekke av litteraturhusets kva-
liteter: Mylderet, det redaksjo-
nelle utvalget, det kommersielle 
utbudet (enten det er snakk om 
mat og drikke eller anledningen 
til å kjøpe bøker). De er rett og 
slett ikke utrustet for å tilby det-
te, fordi de er kommunalt eller 
fylkeskommunalt drevet. Det 
handler om så enkle ting som åp-
ningstider (overtid og kveldsar-
beid er dyrt) og skjenkebevilling.
 Så kommer spørsmålet: Skal 
biblioteket konkurrere med litte-
raturhusene? I tilfelle må de bli 
mer kommersielle, mer selektive 
i hva de presenterer, og i tillegg 
oppfylle kravene til et variert ut-
valg av mat, alkoholholdig drik-
ke, aktuell debatt med kjente 
navn, og åpningstid som varer 
langt utover kvelden.
 Er dette et bibliotek vi vil ha? 
Eller vil vi ha begge deler – der 
det er rom for det?

I så tilfelle må biblioteket 

hevde sin rett og være med på 
utbyggingen av litteraturhus al-
lerede fra et tidlig tidspunkt – 
som partner, på en eller annen 
måte, i tankegangen om hele om-
fanget av litteraturformidlingen i 
fremtiden.
 Jeg har liten tro på at særlig 

mange litteraturhus rundt om-
kring kan etableres og drives 
uten kommunale eller fylkes-
kommunale tilskudd. Om jeg har 
rett i dette, vil litteraturhusene 
fort bli bibliotekets konkurrent 
– ikke bare om oppmerksomhet 
blant publikum, men også om 
offentlige midler. Plutselig har 
Odda eller Skien dobbelt så mye 
«litterær bygningsmasse» å ved-
likeholde. Og det store spørsmå-
let blir da: Når det røyner på, 
hvem stikker av med midlene? Er 
det det trauste biblioteket med 
fagkunnskap og boksamlingen, 
eller det sexy litteraturhuset med 
kafeen (som naturligvis er out-
sourcet), bokhandelen og hvitvi-
nen?
 Jeg er ikke sikker, men jeg 
frykter at svaret kan bli et jeg 
ikke ønsker meg.

Hva så, om man stiller det 

motsvarende spørsmålet: Er 
det kanskje bra om bibliotekene 
blir mer like litteraturhusene? 
Det er jo noe av et tankekors at 
Litteraturhusets suksess tildels 
kan skyldes at det ikke er multi-
medialt: Det handler faktisk om 
litteratur og tanke og debatt, og 
ikke noe annet. Det har ikke en 
vegg med pc´er, gitarer til utlån, 
cd-bar eller mye annet som bi-

bliotekene etter hvert har skaffet 
seg.
 Det er også interessant å se i 
hvor stor grad debatten og sam-
talen preger Litteraturhuset. Da 
Norsk Forfattersentrum i fjor 
høst forsøkte å gi nytt liv til den 
gode, gamle Bokdagen, hvor alle 
forfattere i Østlandsområdet 
med bok av året kom og leste 
opp (på Litteraturhuset, så klart), 
viste det seg å  være en dundren-
de fiasko. Det er altså ikke opp-
lesningen som er det mest popu-
lære tilbudet.
 Kanskje finnes det en mulig-
het for å møtes et sted i midten? 
Kanskje kan bibliotekene bli litt 
mer lik litteraturhusene. Men det 
krever nok vilje til endring både i 
biblioteksektoren og i det poli-
tiske omlandet. Er et kveldsåpent 
bibliotek med skjenkebevilling, 
en god kafé, et bokhandlerhjør-
ne, en debattscene og et soleklart 
fokus på litteratur og tanke, 
overhodet en mulighet?
 Jeg vet ikke. Men jeg tror at 
det er slike ideer som må utfor-
skes før det anlegges altfor man-
ge litteraturhus med en fremtid 
som kan vise seg å være et kom-
munalt pengesluk og en konkur-
rent til biblioteket. 

Litterært påfyll  
i Sandefjord

Den profesjonelle bokinspiratoren Liv Gade 
trakk fullt hus da hun før påske la fram 

anbefalinger til litterært påfyll på et søndagsåpent 
Sandefjord bibliotek. Både kvinner og menn, unge 
og gamle, hadde benyttet seg av muligheten, 
skriver Vestfold Blad.
 På benkeradene satt blant annet 11-åringen 
Andrea Kvan Fadum. Hun satt sammen med 
moren, bestemoren og oldemoren og hadde 
leselyst i øynene, melder avisen.

Vil jakte på ungdommer

Molde bibliotek har, som ett av to norske 
bibliotek, fått støtte fra Nasjonalbiblioteket 

til å anlegge et nytt  ungdomsbibliotek etter 
modellen PopKult som er utviklet ved Drammens-
bibliotekene. Det andre biblioteket som er valgt 
ut, er biblioteket i Fredrikstad.
 Biblioteksjef Evy Cecilie Bergum sier til 
Romsdals Budstikke at årsaken til at Molde er 
valgt ut, er at biblioteket skal inn i nye lokaler. 
Hun er svært glad for å kunne flyte på råd og 
veiledning fra Drammen, og sier at biblioteket nå 
skal ut og jakte på ungdommer.
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Jeg leser ikke bøker lenger, 
det gir meg ikke noe. Det 
virker på meg som at kvali-

teten på tradisjonelle bøker er 
ikke-eksisterende. Dagens bøker 
fremstår som rene kopier av det 
jeg har lest før. Jeg har vært det 
man tradisjonelt kaller en leser. 
Jeg har lest meg igjennom ver-
denslitteraturen. Jeg er ferdig 
med den. 
 At jeg ikke lenger er en leser 
fører til at jeg faktisk går sjeld-
nere, om enn i det hele tatt på 
biblioteket. Jeg finner det ikke 
interessant lenger. Et bibliotek 
representerer for meg fortiden. 
Et bibliotek er det samme hvor 
enn du går her i landet. Det er for 
meg et paradoks når vi vet at al-
dri før har forholdene vært lagt 
mer til rette for en dramatisk, til-
trengt endring innenfor biblio-
teksektoren enn nå, men ingen 
verdens ting skjer. 
 Jeg tror ikke jeg er den eneste 
med endret lesemønster, jeg tror 
ikke jeg er den eneste som ønsker 
en endring innenfor bibliotekver-
den. Men jeg tror at jeg er den 
eneste som synliggjør det. Jeg øn-
sker meg et bibliotektilbud til-

passet mitt nye lesemønster. Og 
er ikke bibliotekene lovpålagt å 
gi et tilbud til alle i befolknin-
gen? 

Det nye lesemønsteret 

Jeg har de siste årene vært opp-
slukt av bildebøker, grafiske ro-
maner og i noen grad tegneserier. 
Dette er hva jeg leser, dette er hva 
jeg bruker mye tid på. Jeg opple-
ver at denne type litteratur bare 
blir viktigere for en større gruppe 
av oss i befolkningen, selv om 
denne type litteratur som oftest 
går under betegnelsen barnelitte-
ratur.
 Jeg leser de fleste bildebøkene 
og grafiske romanene som kom-
mer ut her i Norge. Det er kun et 
fåtall av bildebøkene jeg stopper 
opp ved og bruker mye tid på, 
det er i seg selv ikke så rart siden 
de fleste bildebøker er tiltenkt en 
helt annen målgruppe enn det jeg 
representerer. 
 Men som sagt det kommer 
noen, dog økende, perler hvert 
år. Hvis jeg skulle trekke frem 
noen eksempler på ”bildebøker” 
som alle bør lese så måtte det 
være ”Slangehund” av Helle Vi-

beke Jensen og ikke minst ”An-
komsten” av Shaun Tan. Dette er 
rene kunstverk, kunstverk som 
burde være i et hvert kunstmu-
seum i Norge. 
 Når jeg er ute og reiser til ut-
landet bruker jeg mye tid i de 
ulike bokhandlerne som finnes 
spesielt tilknyttet kunstinstitu-
sjoner. Da jeg var så ”uheldig” å 
sitte askefast i Brussel, var jeg 
innom 13 forskjellig typer bok-
handlere. Belgiske illustratører er 
i verdenstoppen kunstnerisk, 
men kanskje viktigere, så er for-
midlingen av bøkene tilpasset et 
moderne kjøpe- og lesemønster. 

Tilliten til Kulturrådet 

er urovekkende? 
Jeg kjente jeg ble meget provo-
sert, da jeg leste Kulturrådets lit-
teraturpolitiske dokument, Stra-
tegi 2011 – 2014 og kom over 
følgende påstand: “Presset mot 
ordningen for barne- og ung-
domsbøker, der tallet på påmel-
dinger har økt fra 153 i 2007 til 
186 i 2010, er urovekkende, og 
kan rokke ved tilliten til inn-
kjøpsordningene generelt.” 
 Jeg har ingen forståelse for at 

“Jeg har sluttet 

å lese bøker”
 – et personlig vitnesbyrd 

fra en tidligere leser

B
a

rn
e

-
 o

g
 u

n
g

d
o

m
s

li
tt

e
ra

tu
r

A
v

 I
n

e
 M

a
ri

t 
T

o
rs

v
ik

 B
e

rt
e

ls
e

n
, 

li
tt

e
ra

tu
rf

o
rm

id
le

r

            46           3 / 2011           Bok og Bibliotek



Kulturrådet velger å bruke den 
svakeste gruppen, den viktigste 
gruppen, nemlig barnelitteratu-
ren til å fremme sitt politiske syn 
i debatten rundt innkjøpsordnin-
gene. Dette burde de holde seg 
for gode til. De elitistiske bilde-
bøkene representerer kunstopp-
levelse i bokform for oss ”ikke-
lesere”. Elitistiske bildebøkene 
må formidles gjennom flere ka-
naler, ikke bare i bibliotek hvor 
de er vanskelig å finne, for å 
styrke eksistensgrunnlaget. 
 Så er det noe her i landet jeg 
kjemper for så er det å beholde 
muligheten til å kunne nyte de eli-
tistiske bildebøkene. Jeg har etter 
beste evne formildet dette bud-
skapet, misbruk av en sjanger for 
å fremme et litteraturpolitis syns-
punkt, til ulike personer i makt-
apparatet, men kanskje ikke over-
raskende, ingen bryr seg. 

Er Nasjonalbiblioteket 

redningen? 

Gjennom den kulturelle skole-
sekken lærer vi en hel generasjon 
viktigheten av å bruke de institu-
sjonene vi har i våre regioner, så 
hvorfor synliggjør vi ikke sam-
menhengen mellom det skrevne/
illustrerte ord og kunst? Hvorfor 
er det ingen bibliotek som sam-
arbeider med kunstgallerier eller 
kunstmuseum og som har spesia-
lisert seg innenfor kunstgrener 
med tilknytning til illustrerte bø-
ker? Vil den oppvoksende slekt, 
de kommende kunst- og kultur-
ekspertene gå glipp av kunst i 
bokform fordi vi ikke klarte å 
formidle dem? 
 Heldigvis, det finnes enda en 
del midler å søke på nasjonalt. 
Nasjonalbiblioteket har nå lyst 
ut midler til ulike prosjekter, 
blant annet under betegnelsen 

”Samarbeid, partnerskap, mo-
deller hvor formålet er samar-
beid med andre institusjoner og 
sektorer for å prøve ut nye tje-
nester og ulike modeller for å ut-
vide bibliotekenes tilbud” Kan-
skje dette kan redde den økende 
leseinteressen vi ser i samfunnet 
for alt annet enn tradisjonelle 
bøker? 
 Jeg håper at vi i alle fall får til 
et prosjekt, et meget nyskapende 
prosjekt. Et prosjekt som er med 
på å styrke blant annet den elitis-
tiske bildebokas videre eksistens-
grunnlagt og som tar det moder-
ne lesemønster på alvor. Vi blir 
bare flere og flere ”ikke-lesere”, 
lesere som nyter en litt annen 
type litteratur enn det som bibli-
otekene formidler. 

Måtte avlyse foredrag  
i Mjøndalen

Forfatter og aktivist Amal Aden fra Somalia 
måtte før påske avlyse et foredrag på Nedre 

Eiker Bibliotek etter å ha mottatt trusler. Avgjørel-
sen ble ifølge VG tatt i samråd med politiet, som 
hadde bedt henne holde seg unna alle offentlige 
framtredener.
 Truslene skal angivelig komme fra menn i det 
somaliske miljøet, og de skal ha økt i omfang den 
siste tiden. Politiet vil ikke opplyse om de har 
tilbudt Aden beskyttelse.

Professor med stilkonkurranse for unge

Språkprofessor Finn-Erik Vinje er aktiv bibliotekvenn, og før påske lyste han ut en egen stilkon-
kurranse for 8-klassinger i Bærum, i regi av Bærum Biblioteks  Venner, for å  rekruttere flere unge 

bokvenner.
 Vinje forteller til budstikka.no at han selv er en flittig biblioteksbruker, og at biblioteket har betydd 
mye for ham yrkesmessig. Han mener at bibliotek er viktig for unge mennesker, og at biblioteket 
fortsatt har en framtid som kulturinstitusjon.
Frist for stiloppgaven var 5. mai.

Ny biblioteksjef i Sandnes

Nåværende leder av Digitalt bibliotek ved 
Sølvberget i Stavanger, Helene A. Svihus, er 

tilsatt som ny biblioteksjef i Sandnes. Kommunal-
direktør for kultur og byutvikling, Per-Harald 
Nilsson, sier seg i en pressemelding svært tilfreds 
med tilsettingen.
42 år gamle Svihus har siden 2007 jobbet med 
ulike oppgaver ved Sølvberget Stavanger bibliotek 
og kulturhus. Hun tiltrer stillingen i Sandnes i 
juni.
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Tirsdag 22.mars ble rundt 
400 deltagere på BIBSYS-
møtet 2011 informert om 

hvilket systemvalg BIBSYS har 
tatt. For nå er BIBSYS slik vi har 
kjent det fra tidlig på 70-tallet, 
snart over i historien. Med det 
settes det sluttstrek for nesten 40 
år med egenutvikling og drift av 
dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende 
ved fellesmøtet var at det ikke 
var avsatt tid til spørsmål, og at 
ikke de 400 deltagerne lot seg 
provosere av dette. BIBSYS-bru-
kere har alltid vært lojale! Kan-
skje de visste mer enn underteg-
nede.  Selv satt jeg igjen med fire 
spørsmål:

Holder OCLCs visjon for
 framtiden?

Hva er de økonomiske 
 konsekvensene?

Hvor er det nasjonale 
 perspektivet?

Er fortsatt satsing på et stort 
 og komplisert bibliotek-
 system framtidens løsning?

OCLCs visjon

Visjonen kan utrykkes ved begre-
pene Web Scale og Economics of 
Scale. Economics of Scale er en 
god gammel OCLC-strategi. Jeg 
hørte den første gang som fersking 
på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! 
Det var OCLCs legendariske di-
rektør Frederick Kilgour som fore-
leste og viste til at man ikke kom-
mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i 
form av økonomi og brukere 
man må ha for å lykkes på ve-
ven. Vice president Robert Mur-
ray fra OCLC illustrerte dette 
poenget ved å kritisere bibliote-
kene for feil web-strategi. På ve-
ven er det kun de store som over-
lever, og disse blir stadig større 
og rikere. Bibliotekene derimot 
er ikke tilstrekkelig synlige, og 
blir ikke det dersom man fortset-
ter som isolerte øyer i vevens gi-
gantiske informasjonsunivers, sa 
Murray til applaus.
 Ingen blir lykkelig som liten 
lenger. Dersom man tror at bi-
bliotekene kan bli synlige på ve-
ven som et globalt tilbud, finnes 
det neppe reelle alternativer for 
OCLC. I så fall har BIBSYS valgt 
rett. Usikkerheten i valget av 
OCLC er at man har gått inn i en 
utviklingskontrakt, og faktisk 
ikke vet ennå hva man får. Men 
dette forholdet gjenspeiler jo sje-
la til BIBSYS, og er kanskje et 
forsøk på å holde fortsatt liv i de 
ikke helt små utviklingsressurse-
ne BIBSYS sitter på en stund til. 
Alternativt måtte BIBSYS gått 
inn i en vanskelig omstillingspro-
sess for mange av sine ansatte.

Økonomi

Det mest overraskende ved dette 
informasjonsmøtet var det full-
stendige fraværet av enhver antyd-
ning til hvilke kostnader man står 
overfor. Vil anskaffelse av et kom-
mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) 
eller personalkostnader (burde på 
sikt være høyst sannsynlig)?
 Jeg fikk gjennom pausesam-
taler med folk som har ”vært 
med en stund” inntrykk av at 
man faktisk ikke visste med sik-
kerhet hvilken framtid dagens 
utviklingspersonale i BIBSYS 
har, og dermed vet man jo heller 
ikke hvordan morgendagens 
økonomi ser ut. Men i arbeidet 
med å konvertere data og funk-
sjoner til nytt system er det tyde-
lig at det blir helt nødvendig å ha 
med disse ressursene videre 
framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 
1/2011), som kom etter møtet, 
letter man imidlertid litt på slø-
ret. Det blir større driftskostna-
der i en overgangsperiode, og 
man har søkt Kunnskapsdepar-
tementet om å få dekket disse 
merkostnadene. Departementet 
innfrir sjelden slike ønsker, men 
man kan jo håpe. Bibliotekene 
og deres institusjoner må nok 
akseptere den regningen som 
kommer uansett. 
 For øvrig er det noe paradok-
salt at eksisterende standarder 
som NORMARC og BIBSYS-
MARC ikke lar seg konvertere 
direkte til MARC21. Blant data-
folk er dette neppe overraskende, 
men blant de som en gang trodde 
at MARC-formatene skulle byg-
ge ned grensene for dataflyt mel-
lom land og systemer, må det 
være skuffende. 
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Burde man ha tenkt  

nasjonalt?

Eventuelle nasjonale perspekti-
ver kom ikke til syne i presenta-
sjonene. Har man i det hele tatt 
vurdert om tidspunket kunne 
vært gunstig for å utvikle en 
samlet nasjonal løsning for for-
valtning av landets totale biblio-
tekressurser? Problemstillingen 
burde ha vært nærliggende siden 
styret i BIBSYS har hatt repre-
sentanter for ABM-utvikling tid-
ligere, og nå etter hvert Nasjo-
nalbiblioteket. Denne sjansen 
kommer neppe igjen på meget 
lenge. Slik det ser ut nå, er jeg 
redd vi ikke kommer stort lenger 
i våre sømløse bestrebelser enn et 
felles lånerkort i dette landet. 
Det burde ha vært så mye mer.

Har katalogsystemene 

noen framtid? 
Project manager Annette Dort-
mund fra OCLC utdypet OCLCs 
visjon fra en muligens dristig, 
men dog for bibliotekarer opp-
løftende vinkel. Hun refererte til 
undersøkelser av studenters sø-
keadferd, og viste at denne var 
deprimerende sett fra bibliotek-
katalogens synsvinkel. I en un-
dersøkelse som var gjentatt over 
noen år, viste den siste fra 2009 
at 84% av studentene startet i 

Google. 3% i Wikipeda og ingen 
fra en bibliotekside på nettet! 
Hvor de siste 13% startet fra 
kunne for så vidt ha vært interes-
sant å vite mer om!
 OCLCs vil derfor ta sikte på 
å styre studentene via Google og 
andre søkemotorer inn i biblio-
tekkatalogene hvor de ville finne 
kvalitetssikret informasjon! Jeg 
tror jeg hørte at det unnslapp til-
hørerne et ”yes”. Selv må jeg 
medgi at tanken er besnærende 
for oss som har arbeidet for at 
bibliotekene i utdanningsinstitu-
sjonene skal være garantister for 
at forskere og undervisning skal 
ha adgang til kvalitetsinforma-
sjon, og for at det miljøet studen-
tenes læringsarbeid skal foregå i 
er tilrettelagt for dette.
 Men det er et betydelig men i 
denne tankegangen. Vil tyngden 
av studenter anno 2011 eller 
2020 virkelig være interesserte? 
Er de egentlig på søk etter faglig 
kvalitet der de befinner seg i uli-
ke faglig sett mer amatørmessige 
tilrettelegginger? Og vil de gjen-
kjenne kvalitet?  OCLCs visjon 
er nærmest en gjenfødelse av den 
tradisjonelle posisjonen til bibli-
otekkatalogen og andre biblio-
grafiske hjelpemidler. Man kan 
fortsatt håpe at det tradisjonelle 
bibliotekfaglige grunnlaget for 

gjenfinning som legges i god ka-
talogisering og klassifisering, og 
som er et fraværende grunnlag i 
søkemotorer, kunne gjenfødes. 
Men jeg er ikke overbevist.

Hvor er dere?

Det er sterkt av BIBSYS å satse i 
den retningen som OCLC anvi-
ser. Men hva annet kan man 
egentlig gjøre innenfor universi-
tets- og høgskolesektoren? Det er 
uomtvistelig at disse institusjone-
nes biblioteksamlinger – digitale 
som trykte – må forvaltes og til-
gjengeliggjøres så lenge vi har 
forskere og studenter som krever 
tilgang til slike ressurser.
 Men hvor er dere som hevder 
at studenter og delvis forskere 
klarer seg uten bibliotekkatalo-
gene? Og som gjerne har alle an-
dre løsninger for fremtidens bi-
bliotek enn en forlengelse av de 
systemer vi har betjent oss av så 
lenge? Eller som ikke tror på 
nødvendigheten av at høy kvali-
tet på katalogisering og klassifi-
sering er selve eksistensgrunnla-
get for bibliotekfaglig arbeid? 
 Det er fascinerende hvor ube-
merket omleggingen i BIBSYS 
skrider framover. Kanskje årsa-
ken er at man gjør det eneste rik-
tige? Eller er ikke dagens biblio-
tekfolk opptatt av dette? 

Fekteutstilling på biblioteket

I mai måned kunne besøkende på Lillesand 
bibliotek gjøre seg bedre kjent med fekte-

sporten. Der viste nemlig Kristiansand Fekteklubb 
en utstilling om sporten sin, noe klubben håpet 
kunne føre til økt interesse og kanskje en avlegger 
i Lillesand. 
 Utstillingen har tidligere stått i biblioteket i 
Kristiansand, der interessen var meget stor. Etter 
fekterne var det ifølge Lillesands-Posten meningen 
at den lokale fotoklubben i Lillesand skulle overta 
utstillingslokalet for å presentere seg selv og 
aktivitetene sine.

Utvidet havmann i Mo i Rana

Rana bibliotek og Kinoteateret i Rana har 
sammen med redaktør Kirsti Nielsen i Rana 

Blad i 12 år stått bak samarbeidsprosjektet «Skriv 
ut», som skal lokke unge i alderen 13 til 19 år til 
å presentere noveller, dikt og prosa. I år blir 
prosjektet utvidet til også å omfatte bildemedier, 
enten det dreier seg om malerier, fotografering, 
tegning eller videoer, skriver Rana Blad.
 Konkurransen skifter samtidig navn til Hav-
mannens ungdomspris, og skal deles ut samtidig 
med den tradisjonelle nordnorske litteraturprisen 
Havmannsprisen,  som skulle deles ut i Mo i Rana 
28. mai.
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I Oslo er Litteraturhuset en 
ubetinget suksess med 
250 000 besøkende i året på 

litteraturarrangement og debat-
ter. Hovedstaden har fått en sårt 
tiltrengt møteplass, og suksessen 
har ført til at en rekke byer plan-
legger noe tilsvarende. I Bergen 
krangler de slik bare bergensere 
kan det. Der har de hus, men lite 
innhold foreløpig.

I Stavanger er situasjonen 
helt motsatt. Her bygges innhol-
det i et Litteraturhus, mens vi 
venter på avklaringen når det 
gjelder lokaler. Oslo har noen 
fortrinn som ingen andre kan ko-
piere, som i første rekke er de 
større forlagene og en rekke na-
sjonale organisasjoner. I tillegg 
kommer nærhet til NRK og Uni-
versitetet med litterære og huma-
nistiske fagmiljøer. Vi mener der-
for at det er viktig å ta 
utgangspunkt i hva Stavanger 
faktisk har knyttet til litteratur, 
og det er ganske mye:

Stavanger er Norges mest in-
ternasjonale by, som satser på 
åpenhet og ytringsfrihet med det 
internasjonale fribynettverket 
for forfulgte forfattere som 
spydspiss.
 En av Norges tre store littera-
turfestivaler, Kapittel, har tilhold 
i Stavanger.
 Litteraturuka på Sting har i 
mange år satt Stavanger på det 
nasjonale litteraturkartet, og for-
fatterne står i kø for å opptre der.
 Alexander L Kielland, en av 
de fire store, troner mitt på tor-
get som et byikon, mens Sigbjørn 
Obstfelder lusker i bakgrunnen 
som modernismens fornyer i 
Norden.
 Stavanger har et aktivt forfat-
termiljø, og noen av våre mest 
kjente og prisbelønte samtidsfor-

fattere har tilknytning til byen.
 Stavanger har et av Norges 
beste folkebibliotek, som i en år-
rekke har satset på litteraturar-
rangement og aktiv formidling.
 Fylkeskommunen ønsker å 
bygge litteraturfylket Rogaland 
med utgangspunkt i Kiellandsen-
ter i Stavanger, Garborgsenter på 
Bryne og Lølandsatsing i Suldal.

Litteraturhuset Stavanger 
startet opp med eget program i 
januar i år. Første kvartal 2011 
har vi hele 27 egenproduserte ar-
rangement på programmet. Til 
sammenligning har Litteraturhu-
set i Oslo 42. Omfanget er stort, 
samarbeidspartnerne mange og 
økonomien trang. Men det er 
dette arbeidet som legger grunn-
laget for videre programarbeid 
for Litteraturhuset Stavanger. I 
nåværende fase er det prøving, 
feiling og justering som står i 
høysetet.

Den dagen vi har vårt eget hus, 
skal innholdet være både kvalitet 
og kvantitet, og grunnlaget for 
det legges nå. I tillegg til arrange-
menter arbeider vi også med å 
utvikle formidlingsopplegg i 
grunnskolen og i videregående 
skole. Utredning av lokalise-
ringsalternativet i gamle Norges 
Bank i sentrum pågår nå, og vil 
avklares i løpet av året. Etter 
hvert skal ressurssider om Kiel-
land på nett, lokalisering av en 
Kielland-utstilling og andre til-
tak igangsettes. Ingen av Littera-
turhuset Stavangers arrangemen-
ter denne våren arrangeres kun 
av Litteraturhuset. Samarbeid er 
viktig i en by som Stavanger. Lit-
teraturhuset skal ikke være en 
konkurrent til allerede eksiste-
rende tilbud, men et supplement 
og en videreutvikling av dem. 
Jevn kontakt med forfatterne i 

regionen og med ulike andre kul-
turelle aktører er en forutsetning 
for å lykkes.

Mye av debatten om litteratur-
husene i Oslo og Bergen den siste 
tida har handlet om publikum. 
Er litteraturhuset bare for ”fif-
fen”, dvs kulturinteresserte da-
mer over femti med fargerike 
smykker? Og hvor er forfatterne 
– og de som ikke har råd til å 
spise på den dyre restauranten i 
litteraturhuset i Oslo? I Stavan-
ger utvikles litteraturhuset i sam-
arbeid med biblioteket. Dette 
gjør at  Litteraturhuset og biblio-
teket får gjensidig nytte av hver-
andre – ikke som konkurrenter 
til hverandre. 

I Stavanger er det, som i re-
sten av landet, kulturinteresserte 
damer som er kjernepublikum-
met på litteraturarrangement og 
tilsvarende arrangement. På bi-
blioteket er det ungdom og per-
soner med minoritetsbakrunn 
som er storforbrukere av tjenes-
ten. Bare det gjør at litteraturhu-
set Stavanger vil ha et stort po-
tensial for å nå mange ulike 
grupper.

Stavanger er en liten by og 
kan ikke regne med å ha de sam-
me besøkstallene, gjestene, for-
lagskontaktene og medievennene 
som Litteraturhuset i Oslo har. 
Det er derfor ikke et mål for oss 
å kopiere Oslo, men å lære av 
dem  og selv utvikle et litteratur-
hus tilpasset Stavangers behov. 
Vi har allerede bevist at det fin-
nes et marked for et litteraturhus 
i Stavanger, og slik sett er vi det 
prosjektet som har kommet 
lengst etter Oslo. Vi mener der-
for vi har gode forutsetninger for 
å lykkes med Litteraturhuset Sta-
vanger. 

Av Marit Egaas, 

bibliotek- og 

kulturhussjef på 

Sølvberget og 

Ingeborg Sanner, 

prosjektleder for 

Litteraturhuset 

Stavanger.

Litteraturhus på stavangersk
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Lyrikk  visuell poesi  rap 
poesi-slam  sanglyrikk  haiku

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk og utenlandsk 
poesi overfor et allment publikum. Det kan eksempelvis søkes midler til 
seminarer, opplesninger, konserter, utstillinger, samtaler eller nettbasert 
formidling. Tema og innhold bestemmes av søkeren selv. 

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner 
som har avtale med bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes 
til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør 
gjennomføres høsten 2011 eller i løpet av 2012. Søkere oppfordres 
til å utforme prosjektutkast som gjør rede for tematikk, aktivitet og 
tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved. 

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og 
lesing og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena.

Søknader leveres via skjema på nett, se www.fritt-ord.no og koblingen 
Søknadssenter. Innsendelsen merkes med Poesiformidling i tittelfeltet.

Søknadsfrist 20. juni 2011.  

Vedlegg kan leveres per post til:
Fritt Ord 
Uranienborgveien 2 
0258 Oslo 

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, 
tlf. 23 01 46 44 og e-post: oskar.kvasnes@fritt-ord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål er 
å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved 
å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Tilskudd til poesiformidling i bibliotekene, 2011–12



Og vinneren ble…

1.  Nina M. Soelberg 
Johnsen: ”En gammel 
Opel full av bøker”

2.  Anne Brit Løland, Elise 
Valseth og Stine S. 
Bertnes: ”Én logo for 
alle?”

3.  Delt mellom:

Linda Nergård og 
Caroline Seljestad: 
”Digitale klasseskiller 
og bibliotekets 
ansvar”

”Lov kontra virkelighet 
   om pasientbibliotek i 

praksis” 

Vodáková: ”Planleg
ging – eller bibliote
kets naturlige 
utvalg?”

Juryen besto av

forening

Bok og Bibliotek utlyste i tidlig i 2010 en ar-
tikkelkonkurranse for bibliotekarstudenter.  
Det ble imidlertid ingen respons, så vi måtte 

lage en plan B. I den innledet vi et samarbeid med 
Høgskolen i Oslo, avdeling JBI hvor høgskolelek-
torene Unni Knutsen og Tone Moseid plukket ut 
fem oppgaver skrevet av 3.klassestudenter høsten 
2010. Disse oppgavene var både lange og akade-
miske i formen, så mye måtte gjøres for å få dem 
over på et format som egner seg for trykk i Bok og 
Bibiotek.
 

Denne utfordringen tok studentene på strak arm 
nå i vårsemesteret 2011, midt i en travel studie-
hverdag og skriving av bacheloroppgave. I april 
var alle fem artiklene modne for juryering, og på 
de neste sidene i dette nummeret kan vi presentere 
alle fem  bidragene.
 Bok og Bibliotek gratulerer studentene og øn-
sker leserne god fornøyelse. Vinneren får et gave-
kort på kr. 3000,-

Fra akademiske oppgaver til  

 fengende artikler
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En gammel Opel full av  

 bøker
Med en gammel bil reiser Stavanger bibliotek om sommeren ut fra sitt faste lokale 

og oppsøker folk der de befinner seg. Denne formen for synliggjøring har gitt stor       

                        oppmerksomhet og positiv respons, og vært et viktig ledd i           

          bibliotekets merkevarebygging.

             Av Nina M. Soelberg Johnsen, 3.årsstudent ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI.

                      oppm

         b

            A1
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Om lag halvparten av be-
folkningen bruker ikke 
biblioteket. Dette fak-

tum har blitt påvist i bibliotek-
undersøkelser fra de senere årene, 
og i sektoren arbeides det jevnlig 
med å klekke ut arrangementer 
og finne tiltak som kan trekke nye 
brukere inn i biblioteket. Men 
hvorfor ikke snu på flisa – hva 
med å la biblioteket trekke ut fra 
lokalet sitt og oppsøke folk på an-
dre arenaer, der de faktisk opp-
holder seg? Stavanger bibliotek 
har med suksess gjort nettopp 
dette. Sommerbiblioteket har 
vært operativt siden 2008. Jeg 
dro til Stavanger for å finne ut 
mer om dette prosjektet.

Nytenkning i ferietiden

Lite minnet om sommer denne 
regnvåte dagen senhøstes 2010. 
Men jeg ble tatt varmt imot av 
prosjektleder Roar Houen og lit-
teraturformidler Linn Tønnes-
sen, og i samtalens løp forflyttet 
jeg meg mentalt noen måneder 
tilbake i tid – sommer og fe-
riestille på biblioteket. På god-
værsdager fylles strendene opp; 
er det skyet eller regn, velger 
mange ferierende å oppsøke kjø-
pesentre. I Stavanger kan befolk-
ningen og turister møte bibliote-
ket på slike arenaer i 
sommerferien.
 Sommerbiblioteket består av 
en Opel Olympia Rekord fra 
1957, fylt med bøker og noen 
lydbøker, og som hovedsakelig i 
juli og alt etter været, kjører ut til 
strender eller kjøpesentre i omeg-
nen. Det har blitt svært populært 
blant barn, og denne erfaringen 
har ført til at fordelingen av ut-
lånsmateriale etter hvert er ca 
50/50 mellom bøker for voksne 
og barn. Faglitteraturen har blitt 
noe fortrengt på bekostning av 
skjønnlitteraturen.
 Hovedvekten er på ”lettere” 
bøker, men personalet prøver å 
unngå å ha med kun de mest et-

terspurte bøkene. De finner gjer-
ne fram noen av sine favoritter, 
bøker som er mindre kjent og 
utlånt, og setter pris på å kunne 
formidle og anbefale disse. Siden 
gjenskinn nærmest umuliggjør 
bruk av PC, foregår utlånet på 
”gamlemåten” med notisblokk 
og penn. Det kreves ikke at folk 
har med bibliotekkort, lån på an-
nen legitimasjon er i orden. Som-
merbibliotekarene tar etterarbei-
det med å registrere utlån og nye 
lånere når de er tilbake på konto-
ret. Her skal brukerne få et pro-
blemfritt og uhøytidelig møte 
med biblioteket. 

Ut for å finne ikke-brukerne

En av grunnene til Sommerbibli-
otekets suksess, mener jeg er at 
det ikke er et løsrevet ”stunt”, 
men planlagt som ledd i en større 
helhet. Det er et underprosjekt 
av det atskillig mer omfattende 
prosjektet ”Jakten på ikke-bru-
kerne” som pågikk i en 3-årspe-
riode fra sensommeren 2006. 
Prosjektets formål var: ”[…] å 
kartlegge hvorfor enkelte ikke 
bruker biblioteket, samt hva som 
skal til for at de skal bruke det/
bruke det mer.” (Barometer 
Markedsanalyse 2007 s. 4). I be-
gynnelsen av 2007 ble det gjen-
nomført en ikke-brukerundersø-
kelse, med både fokusgrupper og 
telefonintervjuer. 
 Fra fokusgruppene ble det 
oppsummert at man trenger å bli 
påminnet om at biblioteket finnes 
og hva det tilbyr for å bruke det 
mer. Sommerbiblioteket kan be-
traktes som et tiltak som svarer 
på dette behovet. Når folk møter 
biblioteket der de ellers opphol-
der seg, får de denne etterspurte 
påminnelsen. På en uformell og 
ikke-planlagt måte kan de gjøre 
seg kjent med tilbudet, i hvert fall 
innen enkelte av bibliotekets om-
råder. En del ikke-brukere kan 
nok ha større problem med å 
oppsøke det fysiske biblioteket et-

ter mange års fravær, enn å se 
gjennom utvalget hos et mobilt 
bibliotek som ”plutselig” og 
uventet befinner seg utenfor kjø-
pesenteret man uansett var på vei 
til eller fra. ”Jakten på ikke-bru-
kerne” besto av flere underpro-
sjekter med lav terskel og stor 
bredde i tiltakene. For Sommerbi-
bliotekets del kan jo terskelen 
knapt bli lavere enn når bibliote-
ket kommer til brukeren.

Viktig med  

merkevare bygging

Merkevarebygging, engelsk 
”branding”, dreier seg om hvor-
dan et produkt eller en tjeneste 
vil framstå i folks bevissthet. En 
merkevare inkluderer alle assosi-
asjoner en bruker gjør seg over-
for en tjeneste eller et produkt. 
Biblioteket med sine tjenester er 
en merkevare god som noen. I 
planleggingen av markedsfø-
ringstiltak bør man overveie hva 
man ønsker biblioteket skal 
kommunisere. 
 For Sommerbibliotekets del 
opplyste Roar Houen og Linn 
Tønnessen at de først og fremst 
vil vise biblioteket som en åpen, 
tilgjengelig og positiv institusjon. 
Mange forbinder fortsatt biblio-
teket med regelrytteri, et sted der 
man må være stille og risikerer å 
bli hysjet på av bibliotekarene. 
Sommerbiblioteket demonstrerer 
at dette ikke er tilfelle, folk skal 
få et problemfritt, uhøytidelig 
møte med biblioteket. Ting lar 
seg ordne med et smil, personalet 
får heller ta etterarbeid senere. 
Biblioteket vil også stå fram som 
utfordrende og engasjerende, og 
som en aktør i lokalmiljøet og 
regionen. De ønsker å fjerne seg 
fra en mulig oppfatning av bibli-
oteket som traust og utdatert, 
men vil vise at det tvert imot er 
nyskapende, innovativt. 

Bilen som logo

Den gamle Opelen har blitt en slags 

1
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logo for biblioteket. Den er merket 
med ”Stavanger bibliotek”, men 
uansett er den lett gjenkjennbar, og 
skaper interesse i seg selv fordi den 
er gammel og uvanlig i bybildet. 
Noen av de godt voksne brukerne 
har hatt en slik bil selv i sin tid, og 
gode minner vekkes til live.
 Den kan også gjøre at bilinte-
resserte oppsøker den, ikke bare 
de som i utgangspunktet har in-
teresse for innholdet i bilen, litte-
raturen. Muligens er dette noe 
som i større grad appellerer til 
menn. Ikke-brukerundersøkelsen 
konstaterte at menn bruker bibli-
oteket sjeldnere enn kvinner, og 
en iøynefallende bil kan være en 
virkningsfull vinkling mot en 
målgruppe som er underrepresen-
tert på biblioteket.
 Bilen er ikke bare et transport-
middel og et sted å ha bøkene, 
men har klart en misjon i seg selv 
som en positiv ”merkevare”. Nå 
er den godt innarbeidet, folk vin-
ker og barn kommer løpende når 
bilen parkerer på stranden. Dessu-
ten tar biblioteket bilen i bruk i 
flere andre sammenhenger. De har 
kjørt rundt og delt ut gratisbøker i 
prosjektet ”Hele Rogaland leser”, 
og vært på flyplassen og hentet 
deltakere til Kapittelfestivalen, 
Stavangers internasjonale festival 
for litteratur og ytringsfrihet. Un-
der ”Verdens poesidag” i 2009 var 
det gjemt en kassettspiller i bilen, 
slik at bilen sto og ”leste dikt”, 
mens personalet delte ut gratis 
postkort til forbipasserende. Linn 
Tønnessen kaller bilen: ”En av de 
beste investeringene vi har gjort”. 
Fleksibiliteten er en stor fordel, de 
er ikke bundet til å være på en 
strand, men kan respondere på an-
dre muligheter som måtte oppstå 
for å synliggjøre biblioteket. 

Tenk smart – få medieomtale

Tiltak som Sommerbiblioteket 
drar stor nytte av å bli omtalt i 
media. Dette blir nok en måte å 
gjøre seg synlig, slik at også andre 

enn de som faktisk befant seg på 
stranden eller utenfor kjøpesente-
ret når Opelen fysisk sto der, får 
en påminnelse om at biblioteket 
finnes – dessuten at det gjør noe 
uventet som kan rokke ved en 
mulig oppfatning av institusjonen 
som traust. 
 For å få medieoppmerksom-
het, er det spesielt det uventede og 
utradisjonelle som er vesentlig. I 
følge informantene mine må de 
tenke smart for å få tak i pressen, 
vise at det skjer morsomme ting i 
regi av biblioteket. Særlig første 
året oppnådde Sommerbibliote-
ket bred presseomtale, både lo-
kalt og nasjonalt, og var også i 
TV og radio. Oppslagene var 
ganske like, de handlet om at Sta-
vanger bibliotek fylte en gammel 
bil med bøker og kjørte ut på 
stranden og drev utlånsvirksom-
het derfra. Det er jo essensen av 

det hele, og bør bidra til å skape 
interesse og et nytt og uventet, og 
dessuten positivt, bilde av biblio-
teket for mange.

Bedre talldata?

Kvantitative effekter av Sommerbi-
blioteket er ikke så enkelt å se. Det 
var ikke satt noen måltall verken 
for dette underprosjektet eller for 
”Jakten for ikke-brukerne” i sin 
helhet, som for eksempel at man 
ønsket å få 5 % flere brukere av 
biblioteket, eller øke utlåns- og be-
søkstallet med en bestemt andel. 
Det finnes klare svakheter ved å 
sette kvantitative mål for et delpro-
sjekt; det er mye annet som skjer 
på biblioteket som har innvirkning 
på besøks- og utlånstall, og prak-
tisk talt umulig å finne ut om evt. 
økning i besøket hadde sammen-
heng med at folk var blitt mer opp-
merksom på biblioteket etter at det 

Logo. Den gamle 

Opelen har blitt 

en slags logo for 

biblioteket.
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hadde oppsøkt andre arenaer.
 KOSTRA-tall (Kommune-
Stat-Rapportering) jeg har sett på 
viser for øvrig en positiv utvikling 
i 2009, selv om den ikke er veldig 
markant (Statistisk Sentralbyrå 
2010). Både utlånstall og besøks-
tall er på vei opp. Kanskje burde 
man telt antall besøkende ved og 
utlån fra Sommerbiblioteket og 
sammenlignet fra år til år? Det 
kunne vært interessant å se på ut-
viklingen her, om det er flere som 
oppsøker det når det etter hvert er 
etablert og mer kjent som et til-
bud til Stavangers befolkning og 
turister i sommerferien. 

Mange positive effekter

I prosjektrapporten fra ”Jakten 
på ikke-brukerne” vurderes Som-
merbiblioteket som en suksess 
(Sølvberget 2009 s. 15). De kvali-
tative målene er ikke så lett mål-
bare, men det framheves at de 
fikk masse oppmerksomhet og 
positiv respons overalt. Roar 
Houen og Linn Tønnessen påpek-
te også dette aspektet, de hørte 
aldri noe negativt, verken fra pu-
blikum eller media. De ønsket å 
gjøre bibliotekets tilbud mer 
kjent, og mener selv at dette som 
også var målet til ”Jakten på 
ikke-brukerne” ble oppfylt.
 Fokus ble satt på bibliotek i en 
tid på året som vanligvis har lavere 
besøkstall, folk er opptatt med an-
dre aktiviteter. Informantene mine 
framhevet særlig bilen som et suk-
sesskriterium. Merkevarebyggin-
gen var sentral, og noe de følte de 
i høy grad lyktes med. Når det 
gjelder nytenking og PR-effekt, er 
de imidlertid klar over at dette 
dabber av. De har derfor ikke be-
stemt hvor lenge Sommerbibliote-
ket skal eksistere, til en viss grad 
kommer det også an på hvor lenge 
bilen holder. Men Sommerbiblio-
teket har uansett blitt videreført 
etter avsluttet prosjektperiode for 
”Jakten på ikke-brukerne”, på 
bakgrunn av de gode erfaringene.

Erfaringer fra utlandet

I København finnes et lignende 
tiltak, Strandbiblioteket. Stavan-
ger bibliotek hadde noe kjenn-
skap til dette, men hentet ikke 
ideen sin derfra. Kirsten Egebo, 
prosjektleder for Strandbibliote-
ket, forteller at de var inspirert av 
Nederland der det er mange 
strandbiblioteker langs kysten. 
Som kjøretøy bruker København 
bibliotek en campingvogn av det 
gamle slaget, som også er egnet til 
å vekke oppsikt. Bibliotekene 
bruker gjerne hverandres ideer, 
men tilpasser dem til lokale for-
hold. I København har de hoved-
sakelig rettet seg mot ungdom, 
mens Nederland har spesielt fo-
kus på barn. Strandbiblioteket 
har ikke vært gjenstand for noen 
egentlige effektundersøkelser, det 
primære formål har hele tiden 
vært PR-verdien. De har heller al-
dri fått negative tilbakemeldinger, 
men tvert imot fått stor og positiv 
omtale. Det er tydelig at flere og 
flere vet de er der, og at de blir 
brukt mer for hvert år.

Inspirasjon for andre

Erfaringene fra Sommerbibliote-
ket er såpass positive at det bør 
inspirere andre bibliotek til å ta 
turen ut til brukerne. Dette er rik-
tignok ikke noen ny idé, allerede 
på begynnelsen av 1900-tallet lot 
bibliotekpioneren Haakon Ny-
huus bibliotekarene flytte ut i 
Kristianias parker, og han ønsket 
også å låne ut bøker på trikkene 
(Frisvold 2004 s. 21).
 Det er imidlertid vesentlig at 
denne typen oppsøkende virksom-
het er ledd i bibliotekets øvrige 
planarbeid, og man må tenke 
grundig gjennom hva man skal 
gjøre, hvem man henvender seg til 
og hvorfor man gjør akkurat det 
man velger å gjøre. Deretter er det 
bare å slippe kreativiteten løs. Om 
man ikke har et tilsvarende spesi-
elt kjøretøy, bør ikke det være noe 
hinder. Bare det å komme ut, gjøre 

terskelen lavere, og minne folk om 
at biblioteket finnes, er etter mitt 
syn svært viktig og nyttig. 
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En av utfordringene for fol-
kebibliotek i dag, er knyt-
tet til synlighet, eller ret-

tere sagt usynlighet. Stadig flere 
aktører kjemper om folks tid og 
oppmerksomhet, og bibliotekets 
«monopoltid» er over. Folk får 
dekket informasjons- og under-
holdningsbehovene sine gjennom 
andre kanaler. Større konkur-
ranse fører til større behov for 
profilering. I den forbindelse 
spør vi oss: Vil profilering gjen-
nom en felles nasjonal logo kun-
ne gjøre folkebiblioteket mer 
synlig i terrenget? 

Markedsføring

I lov om folkebibliotek § 1 står 
det at «Virksomheten skal være 
utadrettet, og tilbudene skal gjø-
res kjent.». Til tross for dette vi-
ser det seg at folkebibliotekene 
ikke er gode nok til å markeds-
føre seg selv. I 2005 utførte Nina 
Kristin Buskoven (2006) en bru-
kerundersøkelse på oppdrag fra 
AMB-utvikling hvor hun kartla 
bruken av bibliotek i Norge. I 
denne undersøkelsen kom det 
frem at folkebibliotekets tilbud 
er lite kjent. 

 Bibliotekene i Indre Østfold 
erfarte lignende forhold. Pro-
sjektleder Anne Berit Brandvold 
oppgav følgende som bakgrunn 
for deres profileringsprosjekt: 
«Til tross for forbedrede tjenes-
ter til befolkningen, erfarer bi-
bliotekene at de er usynlige i opi-
nionen.  Dette gjelder både 
hvordan man fysisk framstår i 
lokalsamfunnet, men også hvor-
dan tjenestene blir formidlet. 
Mange tjenester blir dårlig eller 
ikke formidlet i det hele tatt.» 
(Brandvold 2009 s. 2). Dette vi-
ser at det er viktig å få både bru-
kerne og ikke-brukerne opp-
merksomme på de tilbudene som 
folkebibliotekene har. For å nå ut 
må bibliotekene markedsføre seg 
selv.

Hvorfor nasjonal logo?

I forlengelse av det nylig innførte 
nasjonale lånekortet og satsing 
på samarbeid på tvers av biblio-
tekene kunne folkebibliotekene 
dratt nytte av en felles visuell 
profil i form av et gjenkjennelig 
symbol, en logo, som tydeligere 
kan kommunisere hva bibliote-
ket omfatter. 

 Tanken bak en logo er at den 
skal være en del av merkevaren 
bibliotek, som inkluderer både 
de tjenestene og verdiene som 
merkevaren står for. Brukeren el-
ler ikke-brukeren skal umiddel-
bart gjenkjenne innholdet i mer-
kevaren i møte med logoen. 
«Målet med profileringa må 
være å formidle særpreg, det uni-
ke, det som skiller oss fra andre, 
det som gjør at brukerne oppsø-
ker akkurat oss.» (Bergan 2010). 
En logo profilerer biblioteket vi-
suelt. Den bidrar til å skape syn-
lighet og er derfor et effektivt 
middel i markedsføringen. 

Nasjonal eller regional?

Tanken om en felles nasjonal 
logo har blitt luftet før av blant 
annet Inger Høj og Erling Ber-
gan. I 2004 skrev Inger Høj en 
hovedoppgave i visuell kommu-
nikasjon ved Kunsthøgskolen i 
Bergen hvor hun tok for seg pro-
blemstillingen med folkebibliote-
kenes manglende profilering. 
Hennes ønske var å utvikle en 
felles visuell profil for alle norske 
folkebibliotek. En av de som en-
gasjert seg i denne ideen var Er-

Én logo for alle?
De fleste vil si seg enig i at markedsføring av bibliotek 

er viktig. Hvordan man på best mulig måte kan mar-

kedsføre biblioteket, er det ulike meninger om. Bruk av 

logo er en effektiv måte å synliggjøre seg selv på, og 

mange benytter seg av denne formen for markeds- 

føring. Flere folkebibliotek bruker allerede regionale 

eller lokale logoer, men ved å innføre en felles nasjonal 

logo kan effekten av markedsføringen bli sterkere. 

Av Anne Brit Løland, Elise Valseth og Stine S. Bertnes, 3. årsstudenter ved  

Høgskolen i Oslo, avd. JBI.
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ling Bergan. Han anerkjente 
slagkraften en slik visuell profil 
vil ha for bibliotekene i Norge og 
etterlyste et initiativ til å realisere 
denne tanken.  
 Inger Højs visjon om en felles 
nasjonal visuell profil for folke-
bibliotekene skapte engasjement 
og diskusjoner omkring ideen. 
På tross av stor interesse ble ikke 
ideen tatt tak i på nasjonalt nivå. 
I senere tid ser vi at flere lokale 
og regionale profileringsprosjekt 
har startet opp, noe som kan 
tyde på at det er et ønske og be-
hov for visuell profilering blant 
folkebibliotekene. Indre Østfold 
er en region som har jobbet med 
et slikt prosjekt; «Bibliotek som 
varemerke – er det mulig?». Et 
av deres mål var å utvikle en fel-
les grafisk profil, en egen logo 
for de 10 involverte bibliotekene. 
I dag er logoen blitt realisert som 
en speilvendt B som blant annet 
brukes på informasjonsmateriell. 
 Indre Østfold hentet inspira-
sjon fra Sverige. «Maracas – ska-
ka om bilden av biblioteket 
genom marknadsföring» var et 
regionalt samarbeidsprosjekt for 
14 bibliotek i den svenske regio-
nen Norrbotten.  De utviklet en 
felles grafisk profil for å markeds-
føre bibliotekene. Dette er et av 
flere regionale samarbeidspro-
sjekt som har blitt realisert i Sve-
rige, men det har ikke blitt iverk-
satt konkrete tiltak for visuell 
profilering av de svenske folkebi-
bliotekene på nasjonalt plan. Ved 
å se på disse prosjektene ser vi en 
tendens til å satse på regionale 
profileringsprosjekter. Kanskje 
kan det være en bedre løsning å 
satse på en felles nasjonal logo for 
alle norske folkebibliotek?
 Dette var utgangspunktet for 
spørreundersøkelsen vi gjennom-
førte høsten 2010. Vi ønsket å 
avdekke norske folkebiblioteks 
synspunkter på ideen om en fel-
les nasjonal logo. Undersøkelsen 
ble sendt ut til 426 av de 430 

norske folkebibliotekene. Av dis-
se fikk vi 234 svar, noe som gav 
oss en svarprosent på 55 %.  Re-
sponsen fra bibliotekene var 
jevnt fordelt på landets fem 
landsdeler og de ulike kommune-
størrelsene så vi anser tallene 
som representative for folkebi-
bliotekene i Norge.

Hva mener 

folkebibliotekene selv?

Undersøkelsen viste at bibliote-
kene hadde generelt en positiv 
holdning til logo, men noen var 
skeptiske til hvor hensiktsmessig 
det er med en nasjonal løsning. 
Bibliotekene var i all hovedsak 
positive til markedsføring i form 
av visuell profilering, men det er 
ikke et like stort satsningsområ-
de for alle. 
 Dårlig økonomi og bruk av 
ressurser var motargumenter 
som gikk igjen. Det ble uttrykt 
bekymring for at de store biblio-
tekene kanskje ikke er villige til å 
bruke ressurser på et nytt pro-
sjekt siden de allerede har brukt 
tid og penger på å bygge seg opp 
som merkevare. Andre mente 
derimot at det å gå sammen om 
et slikt prosjekt kunne føre til 
mindre kostnader og ressursbruk 
for det enkelte bibliotek. Dette 
vil være positivt for små biblio-
tek som har lite budsjett og ikke 
har råd til å markedsføre seg selv 
i samme grad som de større bi-
bliotekene. Et nasjonalt spleise-
lag kan på denne måten komme 
de med få midler til gode. 
 Lokal tilhørighet og identitet 
var også et bekymringspunkt for 
noen. De mente lokal og kom-
munal markedsføring rettet mot 
egen brukergruppe er viktigere 
enn markedsføring på nasjonalt 
nivå. En av respondentene fryk-
tet at en nasjonal logo kunne 
bety slutten for små bibliotek. 
For lokale folkebibliotek vil kan-
skje bibliotekets funksjon som 
møteplass for lokalbefolkningen 

være viktigere enn det å ha en 
sterk nasjonal merkevare. 
 Andre påpekte at en felles na-
sjonal logo tvert imot kan virke 
samlende for folkebiblioteket 
som institusjon. Effekten vil være 
større når det er landsdekkende 
fordi merkevaren blir mer synlig-
gjort. I tillegg mente mange at en 
nasjonal logo er på sin plass si-
den folkebibliotekene allerede 
har så mye til felles med tanke på 
lovverk og nasjonalt lånekort. 
Grunntilbudet er gitt i bibliotek-
loven som definerer folkebiblio-
tekenes oppgave. Allsidighet, 
kvalitet og aktualitet skal vekt-
legges i tjenestetilbudet (Folkebi-
bliotekloven 1985).
 Noen mente at tjenestetilbu-
dene hos de ulike bibliotekene 
varierer i for stor grad til at det 
er mulig å samle alle under en 
logo. Skal man skape merkeva-
ren folkebibliotek vil det ikke 
bare være bibliotekene i en regi-
on, men alle folkebibliotekene i 
hele landet som må enes om et 
felles verdigrunnlag utover Fol-
kebibliotekloven. Innholdet i 
merkevaren stiller krav til tilbud, 
kvalitet og kompetanse. 
 En nasjonal løsning kan føre 
til at ressursbruken fordeles på 
alle som samarbeider. Samarbei-
det kan være med på å spre kom-
petanse og kvalitet blant de for-
skjellige bibliotekene. Et 
samarbeid kan dermed gi mer 
tyngde og bredde i markedsfø-
ringen. Merkevaren blir tydeli-
gere og mer slagkraftig.
 Bibliotekene i Norrbotten 
hadde positive erfaringer med å 
innføre felles logo i regionen. Det 
viste seg at «Även de mest inbit-
na «logotyppoliser» såg ju vilken 
kraft det finns i att alla bibliotek 
använder sig av samma grafiska 
utformning.» (Zorn 2008 s.14). 
Denne kraften vil styrkes jo flere 
bibliotek som deltar i et slikt 
samarbeid, og dermed styrke 
merkevaren folkebibliotek. I til-
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legg vil en slik logo være profe-
sjonelt utformet og entydig. Per i 
dag har flere folkebibliotek 
hjemmesnekrede løsninger som 
kan virke forvirrende. Blir det 
for mange ulike logoer kan det i 
verste fall føre til at merkevaren 
blir svekket.

Lokale tilpasninger

For regionale prosjekter som al-
lerede har implementert en logo 
eksisterte det en viss skepsis til å 
måtte forkaste disse etter å ha 
lagt ned tid og penger på å bygge 
opp egen identitet. De har alle-
rede et eierforhold til egen mer-
kevare, noe som kan gjøre dem 
mindre villige til å delta på en 
nasjonal løsning. Flere av biblio-
tekene sa at de så nytten av en 
nasjonal logo, men mente at den 
ville gå på bekostning av lokal 
identitet og tilhørighet. Dette 
problemet ble tatt opp av Høj: 
”Det å ha en felles visuell profil 
betyr ikke at bibliotekene skal 
uniformeres, at alle skal være 

like. Den visuelle profilen må gi 
rom for variasjon og fleksibili-
tet.”(2004 s. 113). Derfor kan vi 
se dette som en åpning for å kun-
ne kombinere en nasjonal logo 
med ulike kommunale og regio-
nale profiler, uten nødvendigvis å 
overkjøre den lokale identiteten. 
 Behovet for lokale tilpasnin-
ger gikk igjen hos flere av re-
spondentene, de foreslo å kombi-
nere en eventuell nasjonal logo 
med eksisterende logoer som en 
mulig løsning for å gjennomføre 
ideen. Det ble også foreslått at en 
eventuell nasjonal logo bør være 
et enkelt symbol slik at den blir 
lett å gjenkjenne over hele lan-
det.

Hvem har nok styrke?

Ut fra vår spørreundersøkelse så 
vi at folkebibliotekene var posi-
tive til ideen om en felles nasjo-
nal logo, noe som er en forutset-
ning for å kunne gjennomføre et 
slikt prosjekt. 57,7% av de spur-
te sa at det kan være aktuelt å 

bytte ut eksisterende logo med en 
nasjonal. Kun 7,3% var ikke vil-
lige til å bytte ut egen logo. Dette 
kan tyde på at det på tross av al-
lerede eksisterende prosjekt fin-
nes vilje og ønske om en nasjonal 
logo. 71.8% svarte «Ja» på 
spørsmål om de var villige til å 
bidra for å få prosjektet gjen-
nomført. Dette kan tyde på at 
folkebibliotekene selv synes det 
er hensiktsmessig med en felles 
nasjonal logo.
 Vi mener likevel at mye gjen-
står før dette kan bli en realitet. En 
av de største utfordringene ligger i 
å bli enige om innhold og utseende 
til logoen. Et av målene med en 
felles nasjonal logo er å virke sam-
lende, det er derfor viktig at alle 
folkebibliotekene føler en tilhørig-
het til logoen. Et like viktig spørs-
mål som må avklares er hvem som 
skal ta initiativet til en felles nasjo-
nal logo. Vi spør som Erling Ber-
gan: «Finnes det noen instans med 
gjennomslagskraft til å få dette 
til?» (Bergan 2010). 
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   Digitale klasseskiller  
   og bibliotekets  
   ansvar

De senere årene har tilgang til PC og internett økt betraktelig, men til tross 

for dette kan vi fortsatt snakke om et digitalt klasseskille. Hva kan bibliote-

kene gjøre i forhold til det? Har bibliotekene et ansvar for å bidra til å redu-

sere dette skillet?

Av Marie-Luise Faatz, Linda Nergård og Caroline Seljestad, 3.årsstudenter ved Høgskolen i Oslo, avdeling JBI.
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Det digitale klasseskillet 
er betegnelsen for kløf-
ten som kan oppstå mel-

lom de som har tilgang til, og 
behersker teknologien, og de 
som ikke gjør det. Spørsmål som 
oppstår i lys av dette er hva slags 
kompetanse som kreves for å 
kunne delta i det elektroniske 
samfunnet, hvilke brukergrupper 
som mangler denne kompetan-
sen, og hvorfor de mangler kom-
petansen. Hvilke tiltak kan nor-
ske folkebibliotek iverksette for 
å heve denne kompetansen og 
for å redusere eventuelle klasse-
skiller? 
 Bibliotekene tok tidlig i bruk 
IKT-verktøy, også før de ble all-
ment tilgjengelige på 90-tallet, 
da bruk av IKT ekspanderte be-
traktelig. Men selv om hjemme-
pc og internett-tilknytningen har 
blitt billigere og lettere tilgjenge-
lig for mange, kan vi fortsatt 
snakke om et digitalt klasseskil-
le. I dagens arbeidsliv, livet som 
borger i et demokratisk samfunn 
og i skolesystemet stilles det ofte 
en rekke krav til digital kompe-
tanse. 
 Bruksområdene til IKT kan 
variere, og har også endret seg 
over tid. Digitale verktøy brukes 
ikke bare til underholdning, for-
bruk og informasjonssøk, men 
også en rekke offentlige tjenester 
har blitt digitalisert. Vi har fått 
elektroniske tjenester som nett-
bank, min side hos Altinn, elek-
tronisk levering av selvangivel-
sen, jobbsøkning gjennom 
internett, søking i bibliotekers 
kataloger, og mer hverdagslige 
tjenester som netthandel og kom-
munikasjonsverktøy, som for ek-
sempel Facebook, Twitter og 
Skype. Borgerne har fått økt til-
gang til offentlig informasjon, 
samt økt mulighet til påvirkning 
gjennom offentlige nettsteder.
 Ikke-brukere av internett kan 
blant annet gå glipp av utdan-
nings- og jobbmuligheter. Mye 

rekruttering til utdanning og ar-
beid foregår på nett. Ofte foregår 
også selve jobbsøkingen på nett, 
via nettskjemaer som søkeren 
fyller ut og sender elektronisk.

Ansvar

Med den nye teknologien følger 
også et ansvar. Det er ikke nok å 
gjøre informasjon tilgjengelig, 
man må også sørge for at alle har 
kompetanse nok til å tilegne seg 
denne informasjonen, på tvers av 
utdanning, inntekt, funksjons-
hemning, kulturell bakgrunn, al-
der og kjønn.
 I Norge har biblioteket et an-
svar for å holde seg oppdatert på 
utviklingen for å kunne gi bruke-
ren et mest mulig oppdatert til-
bud. Jamfør Folkebibliotekloven 
§ 1 har folkebibliotekene ”til 
oppgave å fremme opplysning, 
utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informa-
sjonsformidling (…) gratis til dis-
posisjon for alle som bor i lan-
det.” Dette presiseres ytterligere i 
Stortingsmelding nr 23, som sier 
at biblioteket har ansvaret for 
viktige deler av de fysiske og di-
gitale kunnskaps- og informa-
sjonsressursene i samfunnet på 
vegne av fellesskapet. Videre står 
det at nye digitale tjenester skal 
bli tilrettelagt brukerne. Bibliote-
ket har altså et formelt ansvar 
for å tilgjengeliggjøre og tilrette-
legge tilgang til digitale verktøy 
for alle brukere.

Hvordan er 

forholdene i Norge?

Digital kompetanse kan deles 
opp i to trinn. På den ene siden 
har vi selve teknologien, maskin-
varen, hvor det kreves teknisk 
kompetanse for hvordan man 
skal bruke IKT-verktøy. På den 
andre siden har vi informasjons-
kompetanse, som innebærer at 
brukerne kan navigere i informa-
sjonsjungelen, vite hvordan og 
hvor de finner informasjon, vur-

dere informasjon og bruke infor-
masjon de finner på internett.
 Nordmenn ligger faktisk på 
verdenstoppen når det gjelder 
bruk av IKT-verktøy. Det er gjort 
ulike målinger i Norge på bruken 
av internett og Pc i befolkningen 
opp gjennom årene. Statistikke-
ne fra tre undersøkelser viser en 
klar sammenheng mellom utdan-
ning, alder, økonomiske rammer, 
kulturell bakgrunn og internett-/
pcbruk.
 I Vox sin omfattende under-
søkelse fra 2008 (Vox 2008), ser 
vi at den typiske ikke-brukeren, 
eller svake brukeren, er eldre, 
lavt utdannet og/eller har lav 
inntekt. Undersøkelsen viser 
også at personer som bruker 
IKT-verktøy i forbindelse med 
jobb, får økt digital kompetanse. 
De som bruker IKT-verktøy bru-
ker det i størst grad i hjemmet, 
og biblioteket blir ikke mye 
brukt som tilgangssted.
 I undersøkelsen over bruke-
ratferd i norske storbybibliotek 
(ABM- utvikling 2008) ble det 
blant annet kartlagt hvem som 
benytter IKT-verktøy og inter-
nettilgang i 4 av de største folke-
bibliotekene i Norge (Stavanger, 
Oslo, Bergen og Trondheim). 
Rapporten konkluderer med at 
det er de yngste (under 14 år) og 
de eldste (over 60 år) brukerne 
som benytter tjenestene i minst 
grad. Størst andel av brukerne 
var brukere med ikke-vestlig 
språkbakgrunn. Biblioteket har 
altså en jobb å gjøre.

Hvorfor bruker 

de ikke internett?

I en amerikansk studie (Katz & 
Rice 2002), ble ikke-brukere av 
internett spurt om hvorfor de 
ikke brukte internett. Mange 
oppga at de ikke så noe personlig 
nytteverdi i å være på nett, og at 
de greide seg fint uten. Det er alt-
så mange av ikke-brukerne som 
ikke vet hva som fins på nett, og 
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som avskriver det som irrelevant 
for dem, selv om det nødvendig-
vis ikke er det. Voxs rapport kon-
kluderer med at ikke-bruk av IKT 
er selvvalgt.  Ikke-brukene oppgir 
grunner som for liten tid, liten in-
teresse og at de ikke tror det er 
noe subjektivt relevant å hente. 
Dessuten er det ikke nok å tilby 
internettilgang til brukere, der-
som de ikke har teknisk kompe-
tanse. Bibliotekene må i tillegg 
tilby kurs for å lære ikke-bruker-
ne hvordan de bruker både PC og 
internett.
 Noen av ikke-brukerne opp-
ga at de ikke brukte internett 
fordi de var redd for at private 
opplysninger skulle havne i feil 
hender. Biblioteket kan i slike til-
feller opplyse om nettvett og 
hvilke ting man bør passe seg for 
på nettet. Det er altså ikke nok 
for biblioteket å bare tilby verk-
tøyene man trenger for å komme 
seg på nett. Hvis man vil nå ikke-
brukerne må man også formidle 
og vise hva som fins der ute på 
nettet!

Hva blir gjort?

Universell utforming for web er 
et knippe retningslinjer for hvor-
dan lage nettsider på best mulig 
måte for mennesker med en eller 
annen form for funksjonshem-
ning. Offentlige nettsteder er på-
lagt å følge reglene for universell 
utforming, for å sikre alle lik til-
gang til informasjon.
 IT Funk er et virkemiddel i 
den norske politikken for digital 
inkludering, og skal “stimulere 
til utvikling av løysingar som gir 
auka tilkomst til IKT – baserte 
produkt og tenester”. IT Funks 
mål er å bidra til at informasjons 
– og kommunikasjonsteknologi-
en blir mer tilgjengelig, spesielt 
for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne.
 Biblioteket er godt egnet for å 
skape et tilbud til befolkningen. 
Institusjonen har også lang tradi-

sjon innen folkeopplysning og 
har gode forutsetninger for å nå 
ut til de gruppene som mangler 
digitalkompetanse. Det kan være 
vanskelig å gjennomføre tiltak 
som skal minske det digitale skil-
let med tanke på planlegging og 
at slike tiltak koster tid og pen-
ger, men det er mye som kan gjø-
res i bibliotekets åpningstider og 
med riktig organisering.
 ABM-utvikling tok et grep i 
2008.  Etter en søknadsrunde 
høsten 2008 fikk bibliotekene i 
Arendal, Drammen, Lilleham-
mer og Trondheim 450.000 kr 
på deling for å utvikle en modell 
som alle landets folkebibliotek 
skal kunne ta i bruk. Prosjektet 
heter DIGIKOMBI – Digital 
kompetanseheving i biblioteket. 
Meningen var at prosjektet skul-
le være en viktig del av regjerin-
gens plan for utvikling av den 
digitale kompetansen i befolk-
ningen. Hovedmålgruppen er 
voksne med ingen eller liten erfa-
ring med digitale verktøy, som 
for eksempel fremmedspråklige, 
“NAV-kandidater” og andre 
voksne som mangler IKT-kom-
petanse.
 Prosjektets sluttrapport (Di-
gikombi 2010) viser at målene 
ble delvis nådd og noen ble til-
fredstilt. Prosjektet har for ek-
sempel bidratt til oppmerksom-
het om biblioteket som 
læringsarena gjennom omtale i 
stortingsmeldinger, men antyder 
at det er behov for å tydeliggjøre 
at biblioteket har slike tilbud. 
Det viste seg også at i samarbeid 
mellom biblioteket og andre ak-
tører, ligger det et stort potensial 
i å øke den digitale kompetansen 
og at bibliotekenes tilbud har 
stor verdi for dem det når frem 
til, men i et nasjonalt perspektiv 
blir likevel bidraget marginalt. 
Etter at IKT for alle – prosjektet 
ble satt i gang, har det kommet 
to stortingsmeldinger som omta-
ler prosjektet spesielt.

Hva mer kan gjøres?

Biblioteket kan for eksempel til-
by drop in-kurs i hvordan man 
bruker IKT-verktøy, internett, og 
tilby onlinekurs i nettsurfing. 
Det er også en utfordring for fol-
kebiblioteket å markedsføre seg 
riktig. Det er viktig å nå ut til de 
som ikke vet hvilke tilbud biblio-
teket tilbyr.
 Noen bibliotek tilbyr senior-
kurs, men hva med de som ikke 
er seniorer? Bør ikke disse kur-
sene være universelle og tilrette-
legges for alle, ikke bare senio-
rer? Modellbibliotekene i 
prosjektet IKT for alle, hadde 
alle kurs for andre svake IKT-
brukere enn de eldre – og alle 
kursene ble fullsatte.
 Tjenester som Biblioteksvar 
er gode tiltak for å øke bibliote-
kets tilgjengelighet, men er infor-
masjonskompetansen ikke-eksis-
terende kan også tilgangen dit 
virke som en utfordring. Selvføl-
gelig kan brukere også komme til 
biblioteket og spørre direkte om 
hjelp til hvordan man bruker in-
ternett, men dette krever store 
ressurser.
 Tjenesten som blant annet 
finnes ved Høgskolen i Oslo, 
“Bestill en bibliotekar”, kan 
være et fungerende tiltak. Biblio-
teket kan samarbeide med of-
fentlige instanser som NAV, hvor 
NAV kan henvise sine brukere 
videre til bibliotekets tjenester, 
gratis bruk av Pc og internettvei-
ledning. Biblioteket kan ha egne 
internettkurs med tolk for inn-
vandrere hvor oversatt norsk of-
fentlig informasjon blir introdu-
sert og i tillegg være en veiviser 
til sider på morsmålet.

Fruktbare samarbeid?

For å være en del av det elektro-
niske samfunnet i dag, kreves det 
både digital- og informasjons-
kompetanse. Dette faller ofte na-
turlig for den yngre generasjonen 
som er oppvokst med digitale 
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medier i hverdagen. Som Voxun-
dersøkelsen konkluderer med, er 
det ofte eldre og de med lav øko-
nomi og utdanning som faller 
utenfor. Grunnen for ikke-bruk 
er ofte at man tror at internett 
ikke kan tilby relevant informa-
sjon, det er altså hovedsakelig 
ikke tilgang til IKT-verktøy og 
internett som er problemet. Vi-
dere er tendensen at de digitale 
klasseskillene følger de økono-
miske klasseskillene ellers i sam-
funnet. Norge er et rikt land i 
verdenssammenheng, og vi har 
derfor gode forutsetninger for å 

ha et minst mulig digitalt skille.
 Biblioteket har et lovfestet 
ansvar for å legge til rette for 
innhenting av informasjon, jf. Bi-
bliotekloven § 1. Biblioteket kan 
bidra til å redusere digitale skil-
ler i Norge, men biblioteket har 
ikke ansvaret alene. Samarbeid 
mellom bibliotek og andre of-
fentlige institusjoner, skoler, vok-
senopplæring og lignende kan 
være fruktbart.

Veien videre....

Uansett hvilke tiltak man velger 
å iverksette, så er dette noe som 

er opp til hvert enkelt bibliotek. 
Alle bibliotek har ulike ressurser, 
men behovet synes å være der 
uansett. Hvorfor fins det ingen 
overordnede tiltak? Etter at Na-
sjonalbiblioteket tok over B-en 
fra ABM-utvikling, kan man 
håpe at Biblioteksektoren i Nor-
ge blir mer selvstendig. Dette 
burde gi rom for å forbedre ar-
beidet med å redusere det digita-
le klasseskillet. Men hvem har 
ansvaret? Kan ballen spilles til 
Nasjonalbiblioteket? 

Kilder:
ABM-utvikling. (2008). Hvem er de, hvor går de?: Brukeratferd i norske storbybibliotek. ABM-utvikling: 

Oslo.

Digikombi. (2010). Digital kompetanseheving i biblioteket. Lokalisert på verdensveven 21.11.2010 
http://digikombi.biblioteknett.no/?page_id=166.

Drammensbiblioteket. (2009). Digikombi. Lokalisert på  
verdensveven 21.11.2010; 
http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/bibliotekutvikling/kompetanseutvikling/rapport-digikombi-dram-
mensbiblioteket

Katz, J & Rice, R. (2002). Social Consequences of Internet Use: Access, Involvement, and Interaction. MIT 
Press: Cambridge

Vox. (2008). Borger og bruker:  En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse. 
Lokalisert 20.11 2010 på verdensveven: http://www.vox.no/upload/7782/Borger_og_bruker_SEC.pdf
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Pasientbiblioteksektoren er et 
uoversiktlig og stort felt, der det 
finnes mange meninger, store 
rammeverk, veldig få klare svar 
og lite ansvarsvilje. De største sy-
kehusene i Oslo, Trondheim og 
Bergen har, i motsetning til flere 
andre, egne pasientbibliotek. En 
gjenganger i andre sykehus er at 
Røde Kors pasientvenner går ut 
med boktraller en gang i uken.

Ingen lovbryter

“Biblioteka skal leggje til rette 
for at alle innbyggjarane kan vel-
je eit aktivt liv ut frå personlege 
føresetnader. Tilgjenge til rele-
vant informasjon og kunnskap er 
ein grunnleggjande føresetnad 

for at enkeltindivid kan vere del-
takarar i eit levande demokrati 
og aktive samfunnsdeltakarar «.
Disse ordene er fra stortingsmel-
dingen om bibliotek fra 2009.
Da pasientbiblioteket ved Sen-
tralsykehuset i Akershus ble lagt 
ned i 2001, uttalte representan-
ter for ledelsen at de ikke så på 
sykehuset som en lovbryter da 
det bare var et fåtall av sykehu-
sene i Norge som hadde et slikt 
tilbud. 

Inspirasjon fra 

 Danmark og Sverige

De norske pasientbibliotekene er 
preget av varierende kvalitet, 
derfor kan våre naboland være 

fornuftige eksempler til etterføl-
gelse. Både i København og i Gö-
teborg finnes eksempler på vel-
fungerende pasientbibliotek, 
som er kjent for sine allsidige til-
bud. På pasientbiblioteket på 
Rigshospitalet i København har 
de utlån av elektroniske medier 
tilpasset barn, inkludert lån av 
bærbar pc og spillkonsoller.
 I motsetning til på våre ek-
sempelsykehus (se egen ramme), 
går boktraller mellom avdelinge-
ne, og er innom hver avdeling ca. 
en gang i uka. Biblioteket samar-
beider med Rigshospitalets Bør-
neUngeProgram om å holde ar-
rangementer, for eksempel 
trylleskole og tegneverksted.  Bi-

Intervjuer ved tre sykehus

Vi har intervjuet bibliotekarer på tre sykehus, i løpet av oktober 2010. Rikshospitalets pasientbibliotek er det 
eneste pasientbiblioteket i Norge som får øremerkede statlige midler. Det er en Deichman-filial, og utformet 
som et rent folkebibliotek. Der intervjuet vi tidligere fungerende avdelingsleder Ragnhild Opedal Biribakken.
 Ullevål universitetssykehus sitt læresenter, er en blanding av pasientinformasjon og pasientbibliotek. 
Seksjonsleder Liv Henschien og spesialbibliotekar Stig Erik Nordnes var våre intervjuobjekter der. 
 Det tredje eksempelet er Akershus Universitetssykehus. Der har vi intervjuet spesialbibliotekar Helene Lie, 
og sett på flere avisartikler fra tiden da pasientbiblioteket ble nedlagt. Der står det at nedleggelsen var 
midlertidig, pasientbiblioteket skulle gjenåpnes. Det finnes likevel ikke per dags dato noe pasientbibliotek på 
Ahus, og heller ingen konkrete planer om et slikt tilbud. 

Lov kontra virkelighet
- pasientbibliotek i praksis

Sykdom er en del av livet, sykdom rammer alle, sykdom  

diskriminerer generelt ikke. Hvorfor skal da bibliotektilbudet 

til folk som er innlagt på sykehus diskriminere, og hvem skal 

ta ansvar for dette? Vi ønsker diskusjon rundt organisering 

og drift avfagfeltet.

    Av: Amalie Klæbo og Marte Stølan Flesvig, 3.årsstudenter ved Høgskolen i Oslo, avd. JBI 
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blioteket arrangerer også sang-
kvelder med kirken, og har i til-
legg litteraturarrangementer på 
biblioteket 1).
 BUS – biblioteket på Drott-
ning Silvias barn – och ungdoms-
sjukhus i Göteborg har spesielt 
fokus på at syke barn og unge 
skal vokse og utvikle seg gjen-
nom kulturaktiviteter. Bibliote-
ket hadde prosjektet ”BUS-
KUL!”, et prosjekt som fokuserte 
på at forskjellige kulturformer, 
litteratur og andre medier skulle 
bli en integrert del av omsorg og 
rehabilitering for barn og unge. 
BUS – biblioteket har, i samar-
beid med senter for leketerapi og 
sykehusskolen, fortsatt å gi pasi-
enter og pårørende diverse kul-
turtilbud. Det kan også være 
verdt å sjekke ut hjemmesiden til 
BUS – biblioteket 2), og bibliote-
kets blogg 3).

Hvilket rammeverk 

må de forholde seg til? 

I Folkebibliotekloven er rettighe-
tene til pasienter på sykehus dek-
ket i dobbel forstand. I § 1 som 
en del av retten til bibliotektje-
nester for alle i landet, og i § 2, 
der det spesifikt står at også pasi-
enter i sykehus omfattes av fol-
kebibliotekvirksomheten. 
 Allikevel har denne loven sta-
dig blitt overstyrt av lover om 
sykehus og helseinstitusjoner. 
Det skal sies at loven er å anse 
som en normativ lov; å bryte lo-
ven innebærer ikke vanligvis 
straffeforfølgelse som fengsel el-
ler bøter. 
 Før sykehusene ble til helse-
foretak (se faktaboks) hadde fyl-
keskommunen ansvar for syke-
husdrift, og med det ansvaret lå i 
praksis også driften av pasientbi-
bliotekene ved sykehusene. An-
svaret for sykehusorganisasjon 
ble flyttet fra fylkeskommunen 
til staten i 2002. 
 Denne nye ansvarsfordelin-
gen har ikke ivaretatt behovet 

for å sikre en videreføring og vi-
dereutvikling av pasientbibliote-
kene, ettersom pasientbiblioteket 
på nåværende tidspunkt står 
med en fot i kultursektoren og en 
fot i helsesektoren.  
 ABM-utvikling anbefalte i 
2006 å rydde opp i det statlige 
ansvaret for pasientbibliotekene. 
Det ble foreslått å legge ansvar 
for drift og finansiering av pasi-
entbibliotekene over på Helse – 
og omsorgsdepartementets bud-
sjett, i henhold til ansvaret for de 
nye helseforetakene. Forslaget 
ble støttet opp om i bibliotek-
meldingen fra 2009, men er ennå 
ikke fulgt opp. I løpet av de 9 
årene som er gått siden helsefor-
etakene oppsto er ingenting av-
klart i forhold til departemente-
ne. På forespørsel sier 
Kulturdepartementet at de er i 
gang med revisjon av Folkebibli-
otekloven, og at det blir naturlig 
at forslaget drøftes videre i for-
bindelse med dette arbeidet. 

Viktigheten av 

pasient bibliotek

Bibliotekene skal legge til rette 
for at alle som ønsker det skal få 
den informasjonen som er til-
gjengelig, det være seg offentlige 
dokumenter eller en bok om bro-
deri. Våre intervjuobjekter er 
samstemte om at pasientbibliote-
ket er en viktig del av sykehuse-
ne. 
 Opedal Biribakken på Riks-
hospitalet sier at biblioteket vir-
ker som et pusterom og en møte-
plass for pasientene og pårørende 
i en ellers tøff sykehushverdag.  
 Lie på Ahus jobbet på pasi-
entbiblioteket før det ble lagt 
ned, og sier at det var et mye 
brukt tilbud. Hun får tilbakemel-
dinger om savn etter pasientbi-
bliotek fra helsepersonellets side. 
 Gjennom Spesialisthelsetje-
nesteloven er sykehusene pålagt 
å tilby opplæring til pasienter og 
pårørende. Målet med pasient-

opplæring er at pasientene skal 
utvikle helsekompetanse. Helse-
kompetanse legger vekt på å dra 
nytte av pasientens egne erfarin-
ger og kunnskap. Ved å skape til-
lit mellom pasient og helseperso-
nell, kan pasienten føle seg trygg 
nok til å dele opplysninger som 
kan være viktige for utfall av di-
agnose og sykdomsforløp. Bibli-
otekarenes rolle i dette arbeidet 
er å svare på pasientens spørs-
mål, og å hjelpe pasienten til å 
forberede seg til konsultasjoner 
med helsepersonell. 
 Det er en risiko for at biblio-
teket og læresenteret på Ullevål 
blir delt.  Da vil biblioteket bli 
lagt til en klinikk, og læresente-
ret stå for seg selv. Det sier Nord-
nes er en dårlig ide, for et eventu-
elt helseinformasjonssenter vil 
trenge hjelp fra referansebiblio-
tekarer for å kunne finne rele-
vant informasjon. Lærings – og 
mestringssenteret på Akershus 
Universitetssykehus har vært i 
kontakt med det medisinske bi-
blioteket for å få hjelp til kilde-
kritikk og referansearbeid, men 
der er de ikke er kommet i gang 
med et samarbeid. Lie på Ahus 
fremhever at hun også ser at det 
er en relevant arbeidsoppgave 
for biblioteket.

Biblioterapi

Forskning viser at det ikke bare 
er som referansearbeidere biblio-
tekarene har en viktig rolle i hel-
sebiblioteket, men også som lit-
teraturformidlere. Debbie Hicks 
hevder i artikkelen ”Reading is 
good for you” at daglig lesing av 
litteratur gjør at helsekompetan-
sen øker, og at man i større grad 
blir kapabel til å ta valg angåen-
de egen helsesituasjon (2009). 
Biblioterapi er utvalgt lesning 
som middel til å bedre den men-
tale helsen, og intervjuene våre 
bekrefter at dette samsvarer med 
virkeligheten. Lesing gjør deg 
konsentrert og gir deg nye tan-
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ker, og denne kombinasjonen 
kan lindre spenninger i muskler 
og hjerte. Britiske studier viser at 
lesing fungerer bedre enn andre 
lignende metoder til å roe dårlige 
nerver, og reduserer stressnivå 
dramatisk.
 Henschien ved Ullevål fortel-
ler om hvor viktig hun ser biblio-
teket er for ungdom med psykis-
ke problemer. Opedalen 
Biribakken ved Rikshospitalet 
sier at hun får tilbakemelding fra 
helsepersonell om at pasientbi-
blioteket er en viktig del av reha-
biliteringsprosessen til pasiente-
ne. Pasientbibliotekene står i en 
særstilling i sykehuset for å kun-
ne tilby en lystbetont metode for 
pasienter til å opparbeide helse-
kompetansen sin, og forskning 
viser at det er en virksomhet det 
er nødt til å satses mer på.
I en artikkel av Coulter og Ellins 
konkluderes det med at fordi hel-
sekompetanse er et sentralt ele-
ment i forsterkingen av pasien-
tens involvering i egen helse, 
burde alle strategier som om-
handler å styrke pasientengasje-
ment sikte på å forbedre helse-
kompetansen (2007). 

Hva pasientbibliotekene 

ønsker selv?

Pasientbiblioteket på Rikshospi-
talet har vært truet med nedleg-
gelse i lang tid, og har nå fått 
innvilget midler til drift ut 2011. 
Tidligere avdelingsleder Opedal 
Biribakken sier hun er fornøyd 
med tilskuddet, men at det er ut-
fordrende å ikke kunne planleg-
ge mer enn ett år av gangen.
 Læresenteret på Ullevål står i 
fare for å bli skilt ut fra pasient-
informasjonen, og lagt under en 
medisinsk klinikk. I dag er lære-
senteret organisert under admi-
nistrasjonen, og Ullevål frykter 
at dersom pasientbibliotekene 
blir lagt under en medisinsk kli-
nikk, vil tilbudet lettere kunne 
kuttes helt som budsjettpost.  

 Helene Lie på Ahus foreslo at 
fylkesbiblioteket kunne gått inn 
med driftsmidler eller egen filial 
på sykehuset. Ved å foreslå dette 
som en mulighet viser Ahus at er 
de ikke interesserte i å ha det til-
budet på sykehuset, mener fyl-
kesbiblioteksjef Torbjørn Navel-
saker: ”Fylkeskommunen 
finansierer ikke oppgaver som 
skal løses på statlig nivå”.
 Da gamle SiA ble overført fra 
fylkeskommunal til statlig drift, 
ble spørsmålet om pasientbiblio-
tek tatt opp. Da henviste fylkes-
biblioteket til Folkebiblioteklo-
ven, der står det at pasienter på 
sykehus skal ha bibliotektilbud.  
Men i følge fylkesbiblioteket 
valgte SiA bevisst å overse dette.

NB og NBF

Statens bibliotektilsyn var invol-
vert når pasientbiblioteket på 
Ahus ble nedlagt i 2001, uten at 
det førte fram.  Derfor lurer vi nå 
på hva våre bibliotekpolitiske or-
ganer mener om pasientbibliote-
kenes situasjon. Hvor er ABM-
utvikling/Nasjonalbiblioteket, 
hvor er NBF? Som våre stemmer 
innenfor bibliotekpolitikk, er det 
ikke på tide å snakke? Det ligger 
fortsatt ti tonn bøker i sykehus-
kjelleren på Ahus.
 Også pasienter i sykehus må 
få være en del av informasjonen 
og kulturen resten av landets be-
folkning har tilgang til gjennom 
å bruke bibliotekets tjenester. 
Ikke alle som er innlagt på syke-
hus har muligheten til å komme 
seg til biblioteket for å bruke 
disse tjenestene. I Bibliotekre-
form 2014 blir pasientgrupper 
som er avskåret fra å bruke bi-
blioteket på samme måte som 
vanlige innbyggere, sammenlig-
net med innsatte i fengsel (ABM 
2006).
 Bibliotektilbudet til innsatte i 
fengsel fikk et betydelig løft i 
statsbudsjettet for noen år siden, 
da ABM – utvikling og andre 

meldte om økonomisk krise i 
fengselsbiblioteksektoren. Ret-
tighetene til et bibliotektilbud for 
innsatte i fengsel har hjemmel i 
lov om folkebibliotek § 1 og i 
Straffegjennomføringsloven.
 På samme måte som innsatte 
i norske fengsel, har pasienter på 
norske sykehus tjenester de har 
lovmessig krav på. Det er ikke 
tvil om hvilke helsegevinster et 
godt pasientbibliotek kan gi. Det 
være seg både rehabilitering og 
økning i pasientenes helseinfor-
masjonskompetanse, som kan 
oppnås gjennom å ta i bruk bi-
bliotekarenes allerede tilegnede 
kompetanse og samfunnsopp-
drag. I kraft av sin profesjon er 
bibliotekarer en ressurs som er 
nødt til å tas i bruk i helseforeta-
kene.
 Ettersom også pasienter i 
helseinstitusjoner og sykehus er 
omfattet av § 1 i lov om 
folkebibliotek, burde det være 
rom for et opprop og et inn-
satsprogram innen denne sekto-
ren, på samme grunnlag som for 
fengselsbiblioteksektoren. 

Lenker:

1)http://www.rigshospitalet.dk/
menu/OM+RIGSHOSPITALET/
Praktisk+information/Bibliotek/
Bibliotek.htm

2)http://epi.vgregion.se/sv/BUSKUL/

3)http://bus-biblioteket.blogspot.com/
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En kan derfor spørre: I hvilken 
grad er det nødvendig med pla-
ner for samlingsutvikling? 
 I undersøkelsen som denne 
artikkelen bygger på (se fakta-
boks), viser det seg at en stor an-
del av bibliotekene som deltok, 
faktisk så mye som 50 %, har en 
plan for utvikling av samlingen. 
Likevel er det kun 13 % som har 
skrevet den ned. Dette betyr at 
det er nesten tre ganger så mange 
bibliotek som investerer i en plan 
som ikke er dokumentert. 

 Planer som revideres ofte 
(minst én gang i året) blir også 
ofte brukt. Når det gjelder hvor-
vidt planen er skriftlig eller ikke, 
ser det ikke ut til at dette er av be-
tydning for hvor ofte biblioteke-
ne ser til planen når beslutninger 
skal fattes. Derimot er formen 
av betydning for revideringen av 
planene; ikke-dokumenterte pla-
ner revideres oftere.
 Uavhengig av hva slags plan 
bibliotekene har, er det bare 20 % 
som har formulert konkrete mål. 

Av disse seks bibliotekene, er det 
bare tre som evaluerer de opp-
nådde målene fra tidligere planer 
når de lager en ny. Ingen beskri-
ver erfaringene med planer som 
negative. 

Ønsker vi å vite?

En del av undersøkelsen ble viet 
spørsmål om evaluering. Alle 
deltakerne ble spurt om de fore-
tar noen form for evaluering av 
kvaliteten på samlingen, og her 
var det en stor andel som svarte 

Samlingsutvikling
– planlegging eller bibliotekets ”naturlig utvalg”?

I fagartikler og lærebøker har mantraet vært at det er riktig og viktig at 

bibliotekene har en plan for samlingsutvikling. Samtidig viser det seg at 

virkeligheten ofte avviker fra idealet. Mange bibliotek har ikke en oppda-

tert plan, eller så bruker de ikke den planen de har. Noen har ikke en plan i 

det hele tatt.

Av Karianne B. Vodáková, 3.årsstudent ved Høgskolen i Oslo, avd JBI
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ja (67 %). Et interessant funn er 
at andelen er den samme både 
blant bibliotek som har en plan 
og bibliotek som ikke har en 
plan. En granskning av svarene 
som ble avgitt, avdekker at alle 
deltakerne som har en skriftlig 
plan, evaluerer kvaliteten på 
samlingen. Dette betyr også at 
evaluering av samlingen er vanli-
gere blant de som ikke har en 
plan, enn blant de som har munt-
lige planer.
 Samtidig er det færre som ser 
på brukernes behov og ønsker. 
Her svarer litt under halvparten 
(46,7 %) at de ikke foretar slike 
undersøkelser. Blant bibliotekene 
som har en plan for samlingsut-
vikling, er det en klar majoritet 
(14 av 15 bibliotek) som regner 
brukernes ønsker for å være en 
viktig faktor i planleggingen, og 
åtte av disse undersøker ønske-
ne. Det interessante er at blant de 
som ikke har en plan (15 biblio-
tek), er det også åtte som under-
søker brukernes ønsker.

Everybody needs somebody

Samarbeid med andre institusjo-
ner kan også regnes som en del av 
samlingsutviklingen (Evans & Sa-
ponaro 2005). Er dette en oppfat-
ning som deles av folkebibliote-
kene som deltok i undersøkelsen?
 På spørsmål om hvilken be-
tydning fjernlån har for bibliote-
kene, svarer alle bibliotekene, 
bortsett fra ett, at dette er viktig. 
Et klart flertall (70 %) av biblio-
tekene mener til og med at det er 
svært viktig å låne materiale fra 
andre institusjoner. 
 Hos omtrent halvparten av 
de som har en plan for samlings-
utvikling, inngår fjernlån som en 
del av planleggingen. Det er in-
gen sterk sammenheng mellom 
det å ha en skriftlig plan og det å 
inkludere fjernlån i planleggin-
gen. Samlet sett er det tydelig at 
fjernlån har en viktig funksjon i 
biblioteket, men at det ikke alltid 

ses i sammenheng med samlings-
utviklingen. 

Til forsvar for planer

Noe av kritikken som har blitt 
rettet mot bruk av planer for 
samlingsutvikling, er at planene 
ikke er nyttige i praksis. Faktum 
er at halvparten av bibliotekene 
som deltok ikke har en plan. Er 
det noen argumenter som taler 
for at disse bibliotekene bør in-
vestere i planer for samlingsut-
vikling?
 Folkebibliotek drives av det 
offentlige, er det er derfor viktig 
at det er åpenhet rundt beslut-
ningene som fattes. Skriftlige 
planer egner seg godt til dette 
formålet. Dokumentet slår fast 
hvilke prinsipper det er som lig-
ger til grunn for hvordan biblio-
tekets samling håndteres, og bi-
blioteket bør derfor sørge for å 
offentliggjøre planen. De ansatte 
vil også ha noe å vise til ved 
spørsmål eller klager fra bruker-
ne angående samlingen. 
 Innad i virksomheten kan 
skriftlige planer sikre at viktig 
kunnskap ikke går tapt når an-
satte slutter. Uavhengig av hvil-
ken form planen har, vil det å 
utarbeide en plan være gunstig 
fordi de ansatte får grundig 
kjennskap til den eksisterende 
samlingens styrker og svakheter. 
I et lengre tidsperspektiv kan pla-
nen forbedre konsistensen i ar-
beidet med utviklingen av sam-
lingen (Disher 2007). Takket 
være dens koordinerende funk-
sjon, er en plan særlig nyttig i 
bibliotek med mange ansatte.
 Fjernlån er svært viktig for 
mange av deltakerne i undersø-
kelsen, og en plan kan derfor 
være et godt utgangspunkt for 
samarbeid mellom bibliotekene. 
Planer kan også være nyttige for å 
identifisere hva det er som egner 
seg mer for fjernlån enn innkjøp. 
Ut fra et økonomisk perspektiv 
kan det under visse betingelser 

lønne seg å låne i stedet for å kjø-
pe (Ruppel 2006). En god plan 
for samlingsutvikling kan uansett 
være til hjelp ved planlegging av 
mediebudsjettet.

Å vite hvor vi står

Deltakerne undersøker ikke bru-
kernes behov og ønsker i samme 
grad som kvaliteten på samlin-
gen. Det fremgår også at selv om 
brukernes ønsker regnes som 
viktige for planleggingen av sam-
lingsutviklingen, blir de ikke all-
tid undersøkt. Av dette kan det 
se ut til at bibliotekene mangler 
initiativ til å undersøke brukenes 
krav til samlingen. Hvis sam-
lingsutviklingen skal være hen-
siktsmessig, bør den ta utgangs-
punkt i fakta og ikke antakelser 
om hvordan virkeligheten er. Jo 
bedre samlingen svarer til bru-
kernes behov og ønsker, desto 
større blir bruken (Carrigan 
1995). 
 Det er ikke bare brukernes 
behov som bør undersøkes. Eva-
luering av samlingen bør være 
den innledende fasen når en 
planlegger. Det er imidlertid en 
krevende prosess. Snow (1996) 
foreslår at dette er grunnen til at 
noen bibliotek ikke har en plan 
for samlingsutvikling. Dette ser 
likevel ikke ut til å være tilfellet i 
undersøkelsen som ble utført, for 
her var andelen bibliotek som 
vurderer samlingens kvalitet like 
stor blant de som har en plan og 
de som ikke har en plan. 
 Hva er en plan uten mål? 
Overraskende nok er det kun 20 
% som har formulert konkrete 
mål, og bare halvparten av disse 
evaluerer de oppnådde målene 
når de skal lage nye planer. Det 
er viktig at det settes tydelige mål 
i planen som biblioteket kan 
strekke seg mot. Uten en konkret 
målsetting, kan det være vanske-
lig å spore den pågående utvik-
ling og se om det faktisk skjer 
noen utvikling.

3
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Har vi råd til det?

Siden en plan reflekterer tiden da 
den ble laget, vil den ikke alltid 
kunne fange opp de endrede for-
holdene. Som undersøkelsen vi-
ser, er det de skriftlige planene 
som oppdateres minst. Dette kan 
tyde på at terskelen er lavere for 
å akseptere nye ideer når en ikke 
behøver å endre noe dokument.
 Selv om planlegging er res-
surskrevende, bidrar det til at de 
ansatte får bedre kjennskap til 
samlingen og at arbeidet blir mer 
konsistent. Dette forutsetter 
imidlertid at planen er knyttet til 
en evalueringsprosess som inklu-
derer en betraktning av mulige 
mål. Resultatene viser at dette 
ikke alltid er tilfelle. 
 På den andre siden kan res-
surskostnadene være et argu-
ment mot bruk av planer for 
samlingsutvikling. Resultatene 
dokumenterer at de som oppda-
terer planene ofte, også bruker 
dem aktivt. Kanskje er det slik at 
bibliotek som sjelden oppdaterer 
og bruker planen sin, ikke egent-
lig har noe behov for den? Noen 
forfattere foreslår at i slike tilfel-
ler kan ressursene heller brukes 
på evaluering, og det er dette 
som ofte skjer i praksis. Bibliote-
kene i undersøkelsen er interes-
serte i å finne ut hva de kan for-
bedre, selv om de ikke alltid 
bruker kunnskapen til å planleg-
ge eller fastsette fremtidige mål. 

Ved veiskillet

Det er tydelig at mange bibliotek 
klarer seg uten planer, men de 
går glipp av et verktøy som kan 
hjelpe dem til å få til en effektiv 
ressursbruk gjennom bedre kon-
troll over samlingen. Blant bibli-
otekene som hadde erfaring med 
bruk av planer for samlingsut-
vikling, var det ingen som om-
talte disse som negative.
 Når det gjelder hvorvidt en 
bør ha en skriftlig plan eller ikke, 
er det klart at de skriftlige har en 

del fortrinn. Samtidig kan disse 
planene bli statiske, mens munt-
lige planer er dynamiske av na-
tur. På den annen side gjør munt-
lige planer det vanskelig å 
fastholde hva det var som opp-
rinnelig ble besluttet. De vil først 
og fremst fungere som et internt 
verktøy for bibliotekene og gir 
liten mulighet for å involvere 
omverdenen. 
 Siden biblioteket er en offent-
lig institusjon, taler dette for at 
en bør ha skriftlige planer for 
samlingsutvikling. Bibliotek som 
må forsvare sin eksistens, trenger 
dokumentasjon som synliggjør 
virksomheten.

Fra en utviklers ordbok

Formålet med prosjektet var 
først og fremst å undersøke hvor-
dan forholdene er i norske folke-
bibliotek og hvilke prioriteringer 
og praksiser de har på det nåvæ-
rende tidspunktet vedrørende 
planer for samlingsutvikling. For 
å fange opp mangfoldet i plan-
leggingsstrategiene, ble det arbei-
det med en bred forståelse av 
planer som omfattet alt fra inten-
sjoner til formelle skriftlige do-
kumenter. 
 Samlingsutvikling ble ikke 
definert for deltakerne. Intensjo-
nen var at bibliotekene skulle 
kunne svare ut fra egen praksis. 
Spørsmålene i undersøkelsen ble 
formulert med henblikk på blant 
annet Evans og Saponaros defin-
sjon av samlingsutvikling som en 
vedvarende prosess hvor en vur-
derer samlingens styrker og 
svakheter ut fra omgivelsenes be-
hov og ressurser. På grunnlag av 
kunnskapen en får om samlingen 
kan en forsøke å rette på eventu-
elle svakheter. Samarbeid med 
andre institusjoner regnes også 
som en del av samlingsutviklin-
gen (Evans & Saponaro 2005).
 Siden dette var et null-bud-
sjett-prosjekt, ble undersøkelsen 
utført som en spørreundersøkel-

se på Internett. Det ble sendt ut 
til sammen hundre forespørsler 
om å delta til bibliotek spredt 
over hele landet. Av disse var det 
tretti bibliotek som deltok. Dette 
er omtrent så stor respons som 
en kan forvente når undersøkel-
sen er distribuert via e-post og 
det ikke sendes en påminnelse 
om å svare (Fincham 2008).

Litteraturliste
Carrigan, D.P. (1995). Toward a 

Theory of Collection Develop-
ment. Library Acquisitions: 

Practice & Theory, 19(1), 97-106.
Disher, W. (2007). Crash Course in 

Collection Development. West-
port, Conn.: Libraries 

Unlimited.
Evans, G. E., & Saponaro, M. Z. 

(2005). Developing Library and 
Information Center 

Collections. Westport, Conn.: Libra-
ries Unlimited.

Fincham, J. E. (2008). Response 
Rate and Responsiveness for Sur-
veys, Standards and the 

Journal. American Journal of Phar-
maceutical Education, 72(2), 1-3.

Ruppel, M. (2006). Tying collection 
development’s loose ends with in-
terlibrary loan. 

Collection Buildingk, 25(3), 72-77.
Snow, R. (1996). Wasted Words: 

The Written Collection Develop-
ment Policy and the 

Academic Library.  The Journal of 
Academic Librarianship, 22(3), 
191-194.

Bok og Bibliotek           3 / 2011           69



P
å

 k
r

y
s

s
 o

g
 t

v
e

rs

Ahmadiyya-muslimer  
på Hov bibliotek

På biblioteket i Hov i Søndre Land var 
det i april en utstilling om den muslimske 

menigheten Ahmadiyya, som har rundt 2000 
medlemmer i Norge. Åpningen var ved 
ordfører Reidar Eriksen, og Ahmadiyya-med-
lemmene presenterte selv Koranen og sentrale 
trosspørsmål knyttet til islam.
 Ahmadyyaene er en reformbevegelse innen 
islam, og medlemmene blir forfulgt for sin tro 
av andre grupper innen islam. I mai var det 
ifølge Oppland Arbeiderblad planlagt en 
tilsvarende utstilling på Brandbu.

Engler og prinsesser

Dagen etter at prinsesse Märtha Louise 
hadde danset foran rådhuset i Lillesand, 

kom englene hennes til biblioteket i byen. 
Uvitende om prinsessebesøket i byen hadde 
Lillesand kirkeakademi invitert professor 
Notto R Thelle til å holde foredrag ut fra sin 
siste bok: Prinsessens engler, – Invitasjon til 
en samtale om alternativ spiritualitet, skriver 
Lillesands-Posten. 
 Thelle sa at prinsessens bok hørte 
hjemme i en internasjonal trend med nyån-
delighet i alternative miljøer. Han mente at 
mye av kritikken mot henne hadde vært nedlatende, men forbeholdt seg retten til å være kritisk.

Kriminelt på Rødberg bibliotek 

Rødberg bibliotek i Buskerud arrangerte før påske 
«kriminell aften», til ære for den norske påske-

krimmen. Som gjest var invitert Svelvik-forfatteren 
Ingrid Berglund, som debuterte i 2006 med thrilleren 
«Det svakeste ledd». 
 Berglund er i dag forfatter på heltid og er kommet 
med ytterligere tre bøker etter debuten. Dette var tredje 
året på rad de biblioteksansatte Gunn Vigdis  Pedersen 
og Kari Arvelta arrangerte påskekrimkveld, skriver 
Laagendalsposten.
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– E-boka blir ingen suksess i den versjonen den eksisterer  
i dag.
(Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen til Dagens 
Næringsliv)
 
– E-bøker har vore ein revolusjon med eit langvarig tilløp. 
Det tek tid før den er innarbeida.
(Ole G. Evensen, assisterande bibliotekdirektør ved 
Universitetsbiblioteket, til På Høyden)

– Ifølge avisen (Dagens Næringsliv)  mener han (Cappelen 
Damm-sjef Tom Harald Jensen) at e-bøker må utvikles til 
å bli en rikere opplevelse enn papirboka, og at digitale 
titler foreløpig er et mindreverdig produkt.
(Digi.no)

– Bruken av e-bøker i norsk akademia ligg etter bruken i ei 
rekke andre land. Omtalen av e-bøker i media har hittil 
handla mest om forbrukarmarknaden og skjønnlitteratur.
(Ole G. Evensen til På Høyden)

– Om du hadde håpet å spare penger på e-bøker, vil du 
nok bli skuffet. I enkelte tilfeller er e-boken fra Bokskya 
opptil 120 kroner dyrere enn den samme boken på papir.
(Per Kristian Bjørkeng og Kaja Korsvold i  Aftenposten)

– Det er først og fremst veldig negativt at de store i 
bokbransjen nok en gang forsøker å styre detaljistleddet. 
Det er en gammel strategi på Sehesteds plass å legge seg 
foran i løypa og bremse utviklingen. Vi forleggere er 
interessert i at flest mulig butikker og kanaler er åpne.
(Finn Jørgen Solberg i det frittstående Vega forlag til 
Aftenposten om Bokskya)

– Vi representerer alle. Men flertallet av våre medlemmer 
er eiere i Bokskya.
(Direktør Randi Øgrey, Den norske Bokhandlerforening, 
til Aftenposten)

– E-boken skal tydeligvis ikke konkurrere på pris, og det 
er jo synd. Vi hadde håpet at e-boken skulle få et miljø å 
vokse i, slik at folk tar et skritt som både er viktig for egen 
økonomi og for lesningen. Prisen må ned ganske mye for å 
få folk til å kjøpe noe som de ikke kan holde i hånden.
(Thomas Nortvedt til Aftenposten)

– E-bøker er vanskelig. Og denne løsningen er ambisiøs 
fordi den kan brukes på alle typer apparater. Jeg skjønner 
at kundene blir sure av det. Men det skal bli enklere etter 
hvert. Det skal både bli flere bøker og enklere løsninger.
(Informasjonssjef Bjarne Buset i Gyldendal til Aftenposten)

– Forbrukerrådet er redd forlagenes haltende e-boksatsing 
fort kan føre til at norske lesere går over til å handle 
engelske e-bøker, eller finner innholdet andre steder. De 
frykter også at høy pris på e-bøker og det faktum at ikke 
alle slipper til, kan føre til økt piratkopiering.
(Arve Henriksen, Aftenposten)

– Heldigvis er utvalget bøker i Bokskya ganske lite, og vi 
har andre kanaler vi kan benytte for å tilgjengeliggjøre 
norske e-bøker. Men vi synes denne historien er veldig trist 
for norske forlag og norske forfattere.
(Markedsansvarlig i den konkurrerende nettbokhandelen 
Capris, Beathe Melsnes, til Aftenposten)

– Verdens største bokhandel, nettkjempen Amazon, har 
lenge varslet at det digitale boksalget ville gå forbi papir-
boken. De selger nå mer enn tre ganger så mange e-bøker 
som bøker med stiv perm. I januar gikk digitalsalget for 
første gang helt til topps, også forbi billige pocketbøker.
(digi.no)
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