Referat fra gruppe 2 under biblioteksjefmøtet 2.10.13
Gruppemedlemmer:
Helga Amdal Stensen, Kvæfjord
Synnøve Baustad, Tromsø
Anne Strømmesen, Lavangen
Emma Langset, Sørreisa
Melita Båfjord, Skånland
Ordstyrer: Aud Tåga, fylkesbiblioteket. Referent: Tanmayo Olsen, fylkesbiblioteket
Oppgave A: Hva er bibliotekenes oppgaver i dagens samfunn, på hvilken måte kan bibliotekene ta en
aktiv rolle i den nye bibliotekvirkeligheta?
-

Delta i utviklingsgrupper (litteraturhus)
Hvordan få ikke-brukere til biblioteket
Være møtested for alle
Biblioteket som ‘værested’ – ingen forventninger om å måtte delta på noe
Gratis

-

Arrangementer i biblioteket
 Bruke frivillige
 Integrere nye innbyggere
 Koble litteratur på arrangementer

-

Biblioteket og frivillige-tilbud i kommunene må ikke konkurrere
 Kommunale kulturkalendre for oversikt over hva som skjer
 Biblioteket som møteplass for arr. som trenger fysiske lokaler
 Søke midler til arrangementer og formidling – eksempel: penger fra IMDI for formidling
av fremmedspråklig litteratur til innvandrere
 Savner samarbeidspartnere
 Hvordan etablere kultur for at andre aktører kan komme inn på bibliotek-arenaen

-

Etterlyser lokalpolitiske føringer for hva biblioteket skal gjøre/være

-

Litteraturformidling og kunnskapsforvaltning
 Formidle det låner ikke vet om, som ikke får medieoppmerksomhet
 Formidle ut fra lånernes anbefalinger
 Stimulere leselyst og leseglede – særlig hos barn. Spille på lag med skoler og foreldre
 Være obs på en del ‘dårlige’ ungdomsbøker – dialekter, gatespråk
 Formidle kulturfond
 Rett bok til rett person

-

Nye tjenester
 E-bøker











Internett
Digitale ressurser
Musikk og film finnes på internett
Plassere bøkene der folk er
Tilpasse åpningstida
Selvbetjent
Studenter bruker egen pc i bibliotek uten studierom, men som har trådløst nettverk
Henvendelser på epost
Facebook – fin for felles markedsføring
Flere opplever byråkrati i forhold til å bruke Facebook og blogg og hva de kan/får
markedsføre. Det nevnes også at de tekniske systemer er for dårlige, fungerer mest som
kontoradministrasjonssystemer.
Gammelt nytt kan være nytt for nye brukere!

Oppgave B: Planarbeidet er å utvikle fellesskap mellom folkebibliotekene i Troms (fylkesbibliotekets
påstand)
Tanker om første planprosessen:
-

Fellesskapet blei styrka. Deltaking og å bidra gir eierskap.
Frustrasjon over at planen ikke blei forankra lokalt
Fagligheten blei styrka
For stor grad av frivillighet i forhold til å delta eller ikke gjorde at deltaking blei valgt bort
Synlighet – sende planen ut til flere
Utviklende og bevisstgjørende
Tidkrevende, mange møter

Fylkesbibliotekets rolle:
-

Bra at fylkesbiblioteket skreiv! – gjorde det lettere å konsentrere seg om innholdet

Fellesskap:
-

Ja. De fleste (alle?) vil involveres
Viktig med lokal forankring og å spille på lag med lokale føringer i egen organisasjon
Biblioteket trenger sterkere status

Oppgave C: Hvordan skal vi arbeide med planprosessen?
-

Vanskelig å få regional plan og fylkesplan til å henge sammen
Kommunene må planlegge sammen med fylkesplanen
Viktig med rettesnor/skjelett å forholde seg til
Mange planer!
Mye arbeid som er gjort som ikke er nedfelt i planer
Ha en prosjektleder fra fylkesbiblioteket som skriver
Delta med en fra hver region

