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A. Hva er bibliotekenes oppgaver i dagens samfunn
Mira: -

Formidling av kunnskap og litteratur
Demokratisk møteplass – demokratiserende funksjon
Tiltrekke nytt publikum – nå ut til nye brukergrupper
Aktualisere eksisterende tilbud

Stine:
-

Tilgjengelighet og gratisprinsippet
Lavterskeltilbud for alle typer mennesker – bibliotek som møteplass på tvers av
aldersgrupper, etnisk og sosial tilhørighet etc.
Opplysnings- og kunnskapsformidling – gjøre befolkningen opplyste og kunnskapsrike
Arena for debatt – biblioteket som en nøytral og god arena for debatt i lokalsamfunnet–
enkelt å gjennomføre uavhengig av størrelse på biblioteket

Anita:
-

Uformell/formell møteplass
Øke folks leselyst og leseglede

John:
Det er viktig å se på/differensiere mellom bibliotektypene og hvor de er plassert
Ex: Karlsøybibliotek plassert i rådhuset – nært til politikere og kommunal ledelse
-

Arena for politisk debatt

Fordeler og ulemper ved de forskjellige plasseringene /bibliotektypene
Tilrettelegging etter de lokale forskjellene
Hilde:
-

-

Tilrettelegge for biblioteket som møteplass for ulike lag og foreningers arrangement og
møter. Arbeide for å gjøre det naturlig for organisasjonene å bruke biblioteket som arena –
arbeider med dette i Bardu
Møteplassfunksjonen viktig – særlig i små lokalsamfunn
Nytt bibliotek i Bardu lokalisert i rådhuset

B. Planarbeid er å utvikle et fellesskap mellom folkebibliotekene i Troms Fylkeskommune

-

Positive til hvordan prosessen med det forrige planarbeidet og ROM-prosjektet har vært
gjennomført
Nyttig for utvikling av felles identitet og kompetanse
Regionsamarbeidet i Midt-Troms har gitt positive resultater til tross for uenighet, ulike
synspunkter og knuffing. Planarbeidet viktig – man oppnår resultater og får en felles ide om
hva biblioteket er/skal tilby. Resultatene er verdt det.

-

Å få til felles tjenester og minimumsstandarder for hva tjenester skal inneholde viktig for
utvikling av en felles identitet

-

Positive til tiltakene som felles e-lån plattform for Troms, blogg

-

Store versus små bibliotek – kan de små bibliotekene bli usynlige og drukne i forhold til store
og mer dominante bibliotek – ulike ståsteder og synspunkter

-

Felles minimumsstandarder må være mulig å oppnå tross for forskjellige muligheter til å
bidra

-

Planer er viktige for kontinuitet – kanskje også særlig i små kommuner/bibliotek som er
avhengig av en person – om denne faller fra så finnes det i alle fall en plan å forholde seg til.
Trenger ikke gjøre det fra skratsj

-

Store fordeler med regionale samarbeid om arrangement f.eks.

-

Felles logo burde være enkelt å få til - så lenge det er noe alle kan identifisere seg med

-

Organisering i ulike arbeidsgrupper slik som i Norrbotten er bra

-

Utfordringer for de små bibliotekene å bidra med på grunn av liten personalressurs

-

Felles tjenester som biblioteksystem, katalog og nettportal bør det fokuseres på og jobbes
mot på sikt – essensielt for utvikling av en fellesskapsfølelse for bibliotekene i Troms

-

Transportordning som i Norrbotten

-

Opplæring av brukerne i søking og reservering i katalog

Fylkesbibliotekets rolle: bindeledd mellom bibliotekene, strukturering, organisering, rådgivning,
megler – en uhildet part. Opplæring, markedsføring, informasjonsmateriell

c. Hvordan arbeide med planprosessen
- slik planarbeidet var organisert sist var en god løsning
- organisering i få grupper med fokusområder
Muligheter for å melde seg selv til de interesseområder hvor de føler de kan bidra mest
Viktig at alle er med, men mindre forpliktende for de små
-

Alle bidrar ut fra sine forutsetninger. Viktig for eierskapsfølelse til planen
Tydelig arbeidsstuktur og organisering
Tydelig definerte oppgaver – spissing – viktig
Viktig å kunne velge bort noe for å prioritere viktigere oppgaver

EN DRØM!!
-

Viktig å gjøre noe med stillingsressursene på de små bibliotekene
Minimum 1 og ½ stilling – for statusen til bibliotekene, og for kontinuitet og arbeidsmiljøet

Endringsvilligheten er ENORM evt. En ORM!! :-)

ORD FRA PRESENTASJONEN

A.
-

Demokratisk møteplass
Bidra til leselyst
Litteraturformidling
Arena for offentlig debatt
Opplysning/kunnskap
Nøytral møteplass
Tilgjengelig for absolutt alle

B.
- ja til plan
- felles plan
- Felles markedsføring
- Minimum kan være godt nok
C.
- forrige planprosess var god
- tildeling av ansvar etter ønsker og interesse

