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Biblioteksjefmøte 2. – 3. oktober 2013 i Tromsø

Onsdag 2. oktober, Fylkeshuset – Fylkesrådsalen
1000-1030

Kaffe med noe attåt

1030-1045

Velkommen
Fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen innleder til dagens tema.

1045-1215

Prosessen mot felles identitet
Birgitta Markusson, länsbibliotekschef, Norrbotn länsbibliotek og
Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef i Luleå

1215-1300

Lunsj

1300-1515

Hva vil vi med bibliotekene i Troms?
 Innledning v/ Aud Tåga og Marit Somby
 Diskusjon
 Oppsummering av diskusjonen v/ Birgit Larsen

1515-1545

Kaffepause

1545-1800

Slik ser vi for oss det beste bibliotektilbudet i en tenkt kommune:
 Innledning til arbeidet med presentasjon av resultat av
spørreundersøkelse gjennomført i forkant av møtet
v/Aud Tåga og Marit Somby.
 Praktisk arbeid i grupper.
 Presentasjon av arbeidene i plenum.
Vedlagt ligger tre spørsmål som skal besvares innen onsdag 18. september.

1830

Middag – Tapas i fylkeshusets kantina.

Referat fra biblioteksjefmøtet legges ut på http://bibliotek.tromsfylke.no

OBS!
De tre spørsmålene finner du på neste side.
Programmet til formidlingskurset starter på side 3.
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Biblioteksjefmøte 2. – 3. oktober 2013 i Tromsø

Tre spørsmål til biblioteksjefene
Biblioteksjefmøtet 2.oktober 2013 skal legge grunnlag for rullering av bibliotekplanen og
videre samarbeid om bibliotektjenestene i Troms fylke.
Den nye Bibliotekloven stiller andre krav til aktiviteter i bibliotekene enn tidligere, noe
som vil medføre nye prioriteringer og omdisponering av ressurser.
Fylkesbiblioteket har som mål, i samarbeid med bibliotekene i fylket, å komme fram til
felles forståelse av hva tromsbibliotekene skal være. Sammen skal vi finne ut hvordan vi
skal arbeid for å nå målet. I arbeidet skal vi legge vekt på innhold, form og prosess. I løpet
av neste planperiode skal vi sammen finne ut hvordan vi skal komme hit. Dette arbeidet
starter nå.
Under følger tre spørsmål, som vi ber dere svare på innen onsdag 18. september og
sendes til aud.taga@tromsfylke.no Resultatet av denne lille spørreundersøkelsen er
viktig for forberedelsen til gruppearbeidet som skal foregå på biblioteksjefmøtet.
1. Nevn noen gode løsninger som gjør hverdagen enklere for dere og som frigjør tid,
løsninger som dere gjerne vil fortelle kollegaene om.
2. Nevn en arbeidsoppgave dere gjør, men som dere kan la være å gjøre, eventuelt
overlate til andre.
3. Nevn arbeidsoppgaver dere utfører nå som i framtida med fordel kan løses i
felleskap i fylket.
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Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Foreningen !les og Nasjonalbiblioteket
inviterer til

Formidlingskurs 2013 (Oppdatert program)
Torsdag 3. oktober, Grand Nordic hotell
0830-0845

Kaffe og velkommen

0845-0930

Teori: Å tro på litteraturen
v/Foreningen !les. Foreningen !les sin tilnærming til litteraturformidling

0930-0935

meget kort pause

935-1045



Erfaringer fra regionale prosjekt og idédugnad
Les høyt! – 2. klasse – foreldremøter
v/Bente Sandstad, leder for skoletjenesten, Tromsø bibliotek og
Torill Johansen, Ramfjord skole



– psykisk helse prosjekt
v/prosjektleder Ellen Berg Larsen



Bokkofferter – arbeid med språkstimulering i barnehage
v/Edel Olsen, Troms fylkesbibliotek og Wenche Ratama, prosjektleder
Framtidas kunnskapsarena



Gullboka – ungdom formidler til ungdom
v/Anne Gerd Lehn, Bok- og kulturbussen i Sør-Troms



Nistepakke – nemt og bekvemt, litteraturforsyning/formidling på
arbeidsplassen
v/Susanne Baumgärtel, Troms fylkesbibliotek

1045-1100

Pause med kaffe

1100-1200

Verksted Formidling
v/ Marit Hallen
Alle deltakerne har med en bok (ungdomsbok eller voksenbok) de ønsker å
jobbe med. Boken er utgangspunkt når deltakerne jobber i grupper og to og
to med formidlingsteknikker. Det er en fordel at du har boken friskt i minne.

Fire punkter Marit Hallen går gjennom:
1. Hvordan fortelle et handlingsforløp kort og presist.
2. Finne bilder, se dem for seg inni seg. Fryse en scene, lage et bilde og fortelle
det.
3. Presentasjon av hovedperson/biroller.
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4. Knytte boka som skal formidles opp til livet: Enten personlige
erfaringer/hendelser eller aktuelle tema.
1200-1245

lunsj

1245-1515
1515-1530
1530-1550:

Verksted Formidling fortsetter
pause med kaffe
Praksis: Informasjon om Hat trick og Den kulturelle nistepakka v/
Foreningen !les
- Hva er Den kulturelle nistepakka?
- Hva er en god leseagent?

1550-1615:

Evaluering og oppsummering

1700: Åpning av Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival. Tromsø
bibliotek og byarkiv
1800: div. litterære arrangement

Marit Hallen om seg selv
Jeg er utdannet forteller og bibliotekar, og har siden jeg begynte på Torshov filial i 1992
jobbet med ungdom og lesing i ulike sammenhenger. Torshov jobber aktivt med
"adopsjonsklasser" - klasser som kommer tilbake til biblioteket ca hver 4. uke, og jeg har
gjennom dette fått muligheten til å prøve ut ulike måter å formidle på. Etter at jeg utdannet
meg som forteller i 2003 har jeg sett hvordan ulike fortellertekniske verktøy også kan
brukes i litteraturformidlingen, og bidra til å gjøre denne mer variert og spennende. Jeg har
siden holdt en rekke kurs både for barn, ungdom og voksne i både fortelling og formidling.
Ole Ivar B. Storø jobber som prosjektleder i Foreningen !les. Han er utdannet
sosialantropolog. Han er prosjektleder for Hat trick og har tidligere jobbet med bl.a. ”Idrett
og lesing” og ”Les for meg, pappa!”

