AKTIVITET 2017
Framtidige litteraturprosjekt – planlegging og programmering
– Søknad Fritt Ord
Biblioteksjefmøte 31. mai 2017
Aud Tåga, Troms fylkesbibliotek

LITTERATURFORMIDLING

•

Folkebibliotekloven, § 1. Målsetting

•

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til
disposisjon for alle som bor i landet.

•

https://bibliotekutvikling.no/prosjektmidler/

•

500 000 kroner til aktiviteter i 2017

Tall fra prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus
20 bibliotek tok imot tilbud
• Lenvik 667 [13]
av det 360 på debatt [2]
• Nordreisa 401 [9]
av det 150 på et foredrag
• Harstad 373 [10]
• Målselv 327 [9]

Antall publikum 3184
• Skjervøy 216 [7]
av det 70 på et foredrag
• Tromsø 192 [8]
• Skånland 78 [3]
•
Tall fra 01.04.14 til og med 31.03.17
•

http://bibliotek.tromsfylke.no/

SAMARBEID – HVEM GJØR HVA? FORPLIKTELSER
AKTIVITET 2017 tidsrom 1. april – 31. desember 2017

Fylkesbiblioteket
• Gjør avtaler med foredragsholdere og
forfattere
• Setter opp turnéplan, tilbyr til alle eller til noen
• Bestiller billetter og hotell
• Formidler kontakt mellom aktør og bibliotek
• Lager plakat og informasjonsmateriell
• Betaler
• Oppsummerer

Bibliotekene
• Svarer på tilbud og sier i fra om dato og klokkeslett
og eventuell samarbeidspart
• Tar kontakt med aktør om det praktiske, som å
avtale om PC og annet som trenges og avtale
tidspunkt for ankomst og møtested.
• Sørger for markedsføring
• Sørger for å sende inn arrangementsrapport etter
arrangementet
• Betaler egenandelen når kravet kommer

Forfatteren besøkte Dyrøy (8), Tranøy (18) og Lenvik (16) bibliotek med voksenformidling.
I tillegg møtte hun 125 elever i fire arrangement på Bok- og kulturbussen som kjørte på Senja denne uka som et tiltak i forbindelse med
Verdens bokdag.
Utdrag fra arrangementsrapportene:
Lenvik:
•Tittel og plakat ble noe misvisende i forhold til arrangementets musikkdel som fikk mer plass enn det som framgikk. Dette må biblioteksjefen
ta på sin kappe. Evalueringa viser at kommunikasjonen med de ulike partene har vært mangelfull. Miksen av forfatter og musiker – uten noe
tydelig felles referansepunkt - var også noe utfordrende. Vi skulle hatt større fokus på å skape en helhet hvis mulig eller evt. delt opp
arrangement i to med hvert sitt publikum.
•Rådgiver Aud Tåga tok på seg oppdraget på kort varsel etter at vi brått sto uten samtalepartner. Det er vi svært glade for. Det ble en svært
interessant samtale som åpna opp for både litteraturen og for samfunnsspørsmål og kulturhistorie på en reflektert og engasjerende måte.
•Arrangementet led noe under av at det ikke var bedre sammenheng mellom det litterære og det musikalske uttrykket.
•Samarbeidet med bok- og kulturbussen gikk også bra. Det var hektisk med svært mange aktører i sving i og med at vi arrangerte
Litteraturuka i Tranøy samtidig.
Tranøy:
•Silje Nilssen ledet samtalen med fin nysgjerrighet og god ro. Det ble en interessant samtale å følge, med mye fokus på kvinnefrigjøring og
kjønnsroller, kulturhistorie og gjenkjennelige nærhistoriske tilbakeblikk.
•Miksen av forfatter og musiker – uten noe tydelig felles referansepunkt - var noe utfordrende, men det gikk klart fram av plakaten at kvelden
inneholdt både forfattermøte og konsert. Se ellers evalueringa av lignende arr. i Lenvik.
•Bibliotekar Eli H. Hofsøy takket av og overrakte en liten oppmerksomhet til bidragsyterne. Eli serverte også hjemmebakt kulturkake og kaffe.
•Strålende samarbeid med bok- og kulturbussen!
Det var hektisk med svært mange aktører i sving i og med at dette var en del av Litteraturuka i Tranøy.
Alle skoler, barnehager, sykehjemmet og alle voksne i Tranøy var på en eller annen måte involvert og invitert til å delta.
•Som vanlig var det enkelt å planlegge sammen med Aud Tåga som sørget for en interessant forfatter til Uka.

Nordavindshagen har lagt til 3 nye bilder.

· 19. APRIL ·

Nordavindshagen har lagt til 3 nye
bilder. 19. april · ..
Forfatteren Line Baugstø møtte ei
interessert forsamling i Dyrøy
folkebibliotek tirsdag 18. april.
Aud Tåga ledet dialogen med
forfatteren. Rollemønster,
sjølrealisering og økonomiske trange
kår var noen av temaene som ble
diskutert med utgangspunkt i
romanene til Baugstø. Forfatteren
leste fra to av sine bøker. Publikum
utfordret forfatteren på grensegangen
mellom fiksjon og virkelighet. Det ble
en spennende samtale om hva en
forfatter har "lov" å skrive om. Hvor
går de etiske grensene der en utlevere
personer og hendelser? Vi tar gjerne
imot flere forfatterbesøk! .

Egenandel og egeninnsats i Aktivitet 2017
Forbruk
18 arrangement

Gjennomsnitt

111 365,00

6 187,00

Heine Bakkeid

35 483,00

7 096,60

Hager mot nord

22 130,00

3 688,00

Line Baugstø

31 620,00

7 905,00

Bibliotekene faktureres for egenandel mot slutten av
året. Må ha budsjett for egenandelen.

• Egeninnsats
Arbeidet som gjøres i forbindelse med
et arrangement:
• forarbeid
• selve arrangementet
• etterarbeid
Viktig å beregne hvor my tid som går til
dette arbeidet – må ha tall når dere søker
midler

PROGRAMMERING
•

Arbeidsgruppa
– representanter fra bibliotekene:

•

Line Rubach

•

Monica Hansen

•

Kristin Strand Iden

•

Ingebjørg Liland

•

Wenche Ratama

•

Aud Tåga

•

Team på fylkesbiblioteket - kampanjene

• Forslag legges fram
• Litteraturkunnskap,
sakprosa og skjønn

• Fylkesbiblioteket følger opp
•
•
•
•
•

Lokale ønsker
Kjentfolk
Noe i tida
Lokal relevans
Den nordnorske
litteraturstrategien

Avslutningsseminaret 25. januar 2017 Innspill
På grunn dårlig vær, faktisk storm i kastene, kunne ikke alle som
var påmeldt til seminaret delta. Seminaret ble likevel
gjennomført, og prosjektlederen tok en gjennomgang av det som
har skjedd i prosjektperioden. PP Avslutningsseminar viser ei
kort oppsummering av prosjektet. Etter lunsj ble deltakerne bedt
om å komme med ønsker om hvilke aktiviteter man bør velge i
prosjektet Arenamidler 2017.

•

Serieforfatter Bente Pedersen (er kontakta, men tar ikke
sånne oppdrag)

•

Leseombud – leser søker bok inn i formidling

•

Gi arrangementene navn og omtaler som inspirerer folk til å
komme

•

Idé for debatt: Karlsøy og oppdrett

•

Lars Monsen og Cecilie Skog (kan ikke hyres gjennom
prosjektet på grunn av pris)

•

Punktvis oppsummering:

•

Det er et bra arbeid som har vært gjort

•

Forfatterturneer med kjente navn som trekker folk

•

Lokale foredrag

•

Sakprosa og skjønnlitteratur – samtale om felles tema

•

Filosofidebatt

•

Samarbeid med skoler – inviter til biblioteket. Invitere
spesielt norsklærere

•

Utvikle Lesersørvis for å kunne møte publikum. Metode som
kan brukes en til en eller en til mange.

•

Fortsette med kompetanseheving

•

•

Ressursgruppa kan lage kurs i å arrangere

Tromsø kan kanskje strømme bokmøtene og dele dette
med bibliotekene – prøve det ut. Må ha en klar målgruppe
og få ut bøker som ikke sirkulerer.

•

Bibliotekene starter lesesirkler – formidling til disse

•

Forfatterforelesninger – Forfattersentrum

•

PR-kurs

•

•

Praktisk arrangementskurs

Lovverket: Biblioteket skal ha kompetanse og formidle og
legge til rette, gode åpningstider og kvalifisert personale

•

Krig er alltid aktuelt

•

Forpliktelser i forhold til samfunnsoppdraget

Arbeidsgruppa – forslag fra møtet 24. mai
•
•

•
•
•

Finland 100 år – tema i den
forbindelse og finske forfattere
Det kvenske, utstilling og
foredrag
Forfatteren Line Nyborg
(kommer med ny bok)
Faglige foredrag, besøk av
Leo Aijkic om møter med
flyktninger og integrering
Historiske emner og tema som
har med Nord-Norge å gjøre

•
•
•

Tore Renberg Du er så lys i
forbindelse med uke for
psykisk helse
Nina K. Nilsen om L. Seppola
Nordnorsk litteraturstrategi –
hva betyr det?

EN NORDNORSK LITTERATURSTRATEGI
•

•

Med litteratur i strategien mener vi
skjønnlitteratur og sakprosa som er
produsert og/eller utgitt i
landsdelen. I strategien vil det i
hovedsak bli lagt vekt på produksjon
av skjønnlitteratur, men formidling av
både skjønnlitteratur og sakprosa.
s. 3
Formidling av litteratur er å gjøre
litteraturen kjent for et publikum.
For å styrke formidlinga av nordnorsk
litteratur er det avgjørende at det
finnes et litterært grunnlag, derfor er
forfatteren en viktig aktør i
formidlinga. s. 9

•
•

Strategi 1. Formidling.
Styrke formidlingssamarbeidet i
landsdelen
… Bibliotekene skal være lokale
litteraturhus som fremmer litteratur
og lesestimulering gjennom blant
annet litteraturarrangement,
forfatterturnéer og aktiviteter for
barn og unge. De skal samarbeide
med andre aktører og
samarbeidspartnere når det gjelder
arrangement og aktivitet i
bibliotekene, som for eksempel
festivaler. S. 10

KOMPETANSEHEVING
•

Arrangørkompetanse
kurs og erfaring
praktisk tilrettelegging
kunnskap om arenaen – vurdering
kunnskap om lyd og lys
introdusere

•

Formidlingskompetanse
gjennom formidling
høre andre formidle
lese om formidling

•

Eksempler på formidling
lede forfattersamtalen
lede boksirkler
snakke om litteratur
skrive om litteratur
vise fram litteratur

Hvor kan man få
formidlingskompetanse?
• Delta på kurs og seminarer
• Være tilstede på andre sine
forfatterbesøk og foredrag
• Delta på litteraturfestivaler
• Lese
• Se Tv-program og høre
radio om forfattere og
aktuelle tema

LESESIRKEL
HØYTLESING
To måter å formidle litteratur på.
Biblioteket tar initiativ til
lesesirkel.
Bibliotekar eller en som
biblioteket gjør avtale med leder
lesesirkelen.
Lesing av felles bok er en fin
forberedelse til forfatterbesøk.
Lesing av felles tekst, novelle
eller utdrag av roman, passer
godt til strikkearrangement:
Strikk og lytt.

Folkebibliotek som litteraturhus - kompetanseheving

Finnmark
Lesesirkel
internasjonale
litteratur-festival
2016

Ordkalotten 2016
LESER-SØRVIS SKIEN
30.mai og 1. juni
2016
Seminar litteraturformidling
21. 22. jan 2016
Seminar litteraturformidling
25.26. nov. 2015

Arrangørkurs

Kurs i hyllevandring

Studietur Notodden,
Nedre Eiker og
Drammen
Litteraturhuskonferanse i
Tønsberg

Aktivitet

Deltakerbibliotek
Bardu
Balsfjord
Berg
Dyrøy

Kompetanseheving

Gratangen
Harstad
Ibestad
Karlsøy
Kåfjord

3

Kvæfjord
Kvænangen

1

Lavangen

1

1

Lenvik

1

1

Lyngen

1

1

3

Målselv
Nordreisa

3

Salangen
Skjervøy

2

Sørreisa
Storfjord
Tranøy
Tromsø bibliotek og
byarkiv

1

1
0
0
0
1
5
2
0
3
2
1
2
1
3
0
3
0
2
0
1
1
1
0

2

Torsken

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1
3

2

1

29
Troms fylkes-bibliotek

2

2

2

1
0
0
0
0
12
0
0
6
3
2
8
11
12
0
11
0
4
0
2
2
9
0
83

3

4

1

14

LITTERATURFORMIDLIG NÅ OG I FRAMTIDA
Prosjektstøtte utenfra

FOLKEBIBLIOTEK SOM
LITTERATURHUS
01.04.14 – 31.03.17
Ingen egenandel for
folkebibliotekene.
Prosjektet skulle danne
grunnlag for å utvikle
bibliotekene i Troms
som arena.

AKTIVITET 2017
01.04.17-31.12.17
Liten egenandel
for bibliotekene
Viktig for de skjønnlitterære
forfatterne.
Årlig stipend
Stimuleringsmidler
Bibliotekenes forpliktelser
Foredrag om Havmannprisen

Noen felles
tiltak sammen
med Nordland
og Finnmark

Fritt Ord
29. juni 2017

Litterær kanon
Bibliotekene søker enkeltvis eller
sammen med andre.
Lag tiltak for 2018!

Egenandel/egeninnsats

PÅ EGNE
BEIN FRA
2018?

IMPLEMENTERING AV NORDNORSK
LITTERATURSTRATEGI
2017-2021

SAMARBEID MED
NORDISKE
REGIONBIBLIOTEK

ANDRE
TILTAK?

LITTERÆR KANON
•
•

•

•

•

•

Kanon betyr «rettesnor», «forbilde», «regel».
I moderne betydning er det en samling av verk innenfor litteratur, film, bildekunst. Verkene som er
samlet i kanon, regnes for å være best og viktigst utfra nærmere angitte kriterier. Kanon kan
omfatte kunstnere eller enkeltverk, og dannes av enkeltpersoner, redaksjoner eller gjennom
kåringer. Intensjonen er ofte å gi en veiledning for publikum om hvilke verk som bør oppleves.
Kriteriene for innlemmelse i kanon kan være betydning for utviklingen av en kunstretning, hvor
banebrytende et verk er, eller dets indre, kunstneriske kvaliteter. Det finnes internasjonale kanoner,
nasjonale, kanon for grupper/delsjangre og subjektive kanon. Tradisjonelt vil de fleste forsøk på å
definere kanon inneholde et historisk lengdesnitt, med representanter fra flere stiler og perioder.
Det svært kvalitetsbevisste utvalget som danner en kanon, trenger ikke nødvendigvis å speile et
stort mangfold. I Harold Blooms bok The Western Canon (1994) er det stort sett mannlige
forfattere fra den vestlige verden som presenteres. I Trond Berg Eriksens Nordmenns nistepakke
(1995) presenteres en kanon med både skjønnlitteratur og sakprosa. Bloom og Berg Eriksen lager
personlige kanoner som de ønsker skal bli anerkjente som allmenne. Det er opp til det enkelte
menneske å ta stilling til det som har etablert seg som kanon og det som ifølge noen bør være
kanon.
Kanon opprettes som oftest indirekte gjennom omtale i litteratur- og kunsthistorieverk, eller
gjennom skolens pensum. Likevel er det de offentlige kåringene og publiserte listene som i størst
grad vekker offentlig interesse.
Wikipedia

Tjenesteområde 2: Litteratur og kultur
Folkebiblioteket er en selvstendig kulturarena, formidler av
språklige og litterære uttrykksformer og målbærer av
grunnleggende fellesverdier og vår nasjonale kulturarv.
Folkebibliotek skal formidle et bredt og grenseløst
litteraturtilbud med kvalitet. Det skal tilby opplevelser som
inspirerer, utvikler og skaper lese- og skriveglede.
Vi skal:

 Fremme lesing og leselyst
 Gi tilgang til et allsidig, aktuelt og kvalitetsmessig
litteraturutvalg
 Styrke og utvikle folkebibliotekene som formidlere av
litteratur og kultur
 Fremme og formidle nordnorsk, samisk og kvensk litteratur
 Stimulere til norsk språkutvikling

