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Referat fra biblioteksjefmøtet 31. mai og 1. juni 2017
Fylkesbiblioteket takker for et flott biblioteksjefmøte!
Her er en kort oppsummering av det vi ble enige om under ulike programbolkene.
Spør hvis det er noe som er uklart.
Diverse info:



Husk at ved neste møteinnkalling må dere bruke MinID for å logge inn i kursportalen til
fylkeskommunen.
Fylkeskommunen har endret rutinene for utbetaling av tilskudd. Tilskuddet utbetales mot at dere
sender oss faktura. Det betyr at når vi har mottatt rapport og regnskap (frist 1. mars) sender vi ut
et brev som dere kan bruke som fakturagrunnlag.

Runde


IBBY er ikke gode nok på å gjennomføre lyd-/ bildearrangement. Nord-Troms kan gjerne lage
handbok om emnet. Fylkesbiblioteket tar det opp med IBBY.

Viktige datoer:


Felles workshop om Folkebibliotek som kunnskapsaktør, felles planlegging og bransjetreff i
samarbeid med Norsk forfattersentrum avdeling Nord-Norge 15. og 16. november i Tromsø

Tema: Bibliotekplan – om synliggjøring og forankring av planen i kommunene – og organisering av
det videre arbeidet.




Man ønsker at fylkesbiblioteket kommer på besøk til hver kommune for å forankre
samhandlingen i forhold til Regional bibliotekplan for Troms. Vi arrangerer regionale
formøter (tidlig høst, pr. lyd/bilde) for å bli enige om møtenes agenda, form, ønsket resultat
og fremdrift.
Det var ønsket at fylkesbiblioteket lager forslag til saksfremlegg når man skal forankre
bibliotekplanen politisk i kommunene som alle kan benytte seg av og bruke som
utgangspunkt/mal. Politisk behandling er også et ledd i synliggjøring av bibliotekenes
virksomhet og potensial.

Tema: Aktivitet 2017







Vi minner på at årets arenamidler forutsetter kommunal egenandel. Det må også regnes med
neste år, noe som forutsetter budsjettering av aktivitet.
Arenamidler for 2018 er søkbare fra 01.10.17. Etterspørselen av midler har gått ned.
Kommunene kan søke midler til utstyr knyttet til arenaen. Biblioteksjefmøtet ønsket at
fylkesbiblioteket, på vegne av bibliotekene i fylket, skal søke midler til aktiviteter i 2018.
Fylkesbiblioteket følger opp dette og søker. Benytt dere av muligheten dere har til å gi
innspill, enten via kontaktpersonen for det regionale samarbeidet dere er medlem av eller
direkte til Aud Tåga.
Kommunene ønsker at det kan gjennomføres felles aktivitet også på debatt, ikke bare
foredrag og forfattermøter.
Det er ønskelig at aktivitet i arenasatsinga i framtida også omfatter barn og unge.
De som ikke tidligere har søkt midler til utstyr som trengs for å gjennomføre arrangement
oppfordres til å søke om dette. De som søker om arenamidler oppfordres om å kontakte
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fylkesbiblioteket for veiledning i god tid før søknadsfristen til Nasjonalbiblioteket. Det gis
ikke midler til tiltak som er drift!
Tema: Folkebibliotek som kunnskapsaktør
Troms fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og folkebibliotekene i fylket skal samarbeide
om hvordan folkebibliotekene kan være fagbibliotek i sine lokalsamfunn. Universitetsbibliotekets
(UB) primærrolle er å serve de som er tilknyttet universitetets studiesteder, men skal som en del av
universitetet også sørge for kunnskapsutvikling i samfunnet. Det gjør at de har dels overlappende
samfunnsoppdrag med folkebibliotekene.
UB er et offentlig bibliotek og kan brukes av alle voksne over 18 år. Utenfor byene må
folkebibliotekene kunne være en forlenget arm av fagbibliotekene. Et samarbeid med
fagbibliotekene om spesialiserte tjenester forutsetter kanskje en form for spesialisering i noen
bibliotek. Det må avklares nærmere hvordan dette kan gjennomføres. Det må derfor i fellesskap
utvikles rutiner og arbeidsmåter og utarbeides minstestandarder. Dette skal det arbeides med videre
på en workshop i november.







Tiltaket søkes gjennomført som et eksternt finansiert prosjekt i samarbeid med UB. Et forslag til
prosjektbeskrivelse blir utviklet før november.
Det er ønske om årlige oppdateringskurs innen ulike temaer i regi av UB for å holde
kunnskapsnivået oppe.
Alle bør gjennomføre IKomp-kurset http://ikomp.no/ før ytterligere kompetanseheving. Gjerne
før møtet i november.
Det er ønske om økt kunnskap om læreteknikker og veiledningspedagogikk.
Det er ønske om mer erfaringsdeling, gjerne i form av workshops med reelle oppgaver, flere
innfallsvinkler og løsninger på utfordringer.
Ang. Prosjektet Ikomp- kurs for VGS http://www.tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/universitetetog-fylket-samarbeider-om-bibliotekprosjekt-i-vgs/ Vi må vite mer om hvordan
skolebibliotekene/skolene jobber med informasjonskompetanse og tilgang til fagressurser.

Biblioteksøk:




Troms er ett av fylkene som tester Nasjonalbibliotekets nye Biblioteksøk https://bibsok.no/. De
andre fylkene er Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nordland.
NB har sendt ut flyer som kan printes og deles ut til publikum. Vi oppfordrer bibliotekene til å
markedsføre dette på sine nettsider – se Karlsøy bibliotek http://www.karlsoybibliotek.no/
Meningen er at publikum skal teste og gi tilbakemelding direkte til Nasjonalbiblioteket på epost
bibsok@nb.no. Bibliotek som tester, skal sende tilbakemelding til Nasjonalbiblioteket med kopi
til fylkesbiblioteket v/Tanmayo.

Til de av dere som har WordPress-nettsider fra fylkesbiblioteket. Logo og bilde til Biblioteksøk både
til banner og nyhetssak er lastet opp til mediebiblioteket. Se eksempel www.karlsoybibliotek.no
Tema: Kampanjer


Bruk Ressurssiden. Under fanen Formidling finnes det informasjon om hvordan vi foreslår å
gjennomføre høstens to kampanjer. Nasjonal bibliotekdag, 1. september og Nordisk
bibliotekuke uke 46 (13. – 19. november). OBS! husk at det i uke 46 også er møte og
workshop for bibliotekene 15. og 16. november og Ordkalotten fra 16.november.
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Send innspill til Aud med ideer og ønsker i forbindelse med Nordisk bibliotekuke –
forfatterturne, andre ting. Arenaprosjektet kan finansiere.
Kommunene ønsker å kjøre videre med fire årlige kampanjer også i 2018.
Kampanjene evalueres på møtet i november.
Spør hvis det er noe du lurer på i forhold til nettsidene – ikke sitt og plages aleina!
Det er et ønske om å lære mer om hvordan man forholder seg til pressen.
Godt tips: noen bibliotek har samarbeid med butikker som har plakatskrivere.

Tema: Sosiale medier
Nord-Troms hadde i fellesskap meldt inn sak der de ville høre hvordan andre jobber med sosiale
medier: Hvor god er vi? Hvor bevisst er vi? Hvordan få flere følgere (publikumsutvikling). Hva legger
folk ut? Hva funker/funker ikke? Hvordan spre info om bibliotek – nå bredest ut?
Vi hadde en fin erfaringsutveksling. Konklusjonen er at man må arbeide på flere parallelle
plattformer, sørge for lenking fra nettsider til innhold og dele med hverandre.
Tema: Fjernlån
Marianne Langånes fra Storfjord la fram en sak om at fjernlån tar for lang tid. Også fra
NB/Depotbiblioteket tar det opptil to uker å få fjernlån. Ros til fjernlånet i Tromsø, det går raskt!
Fylkesbiblioteket skal undersøke om Depot sender med Norsk bibliotektransport til Troms. Det har
de sagt at de ikke gjør. Det kom også fram at fjernlån fra fagbibliotek er uforutsigbart.
Birgit: Fylkesbibliotekene har bedt om at fjernlånet utredes fordi det er mange problematiske
forhold: transporttid, karenstid, lånerinitierte bestillinger, systemer som styrer over stedlige
prioriteringer.
Det er ønskelig at bibliotekene klager til NB ved for lang leveringstid, med kopi til fylkesbiblioteket.
Fylkesbiblioteket vil også ha informasjon om evt. eksempler på at bestillinger blir nedprioritert i
fagbibliotek.



Skriv opp og meld inn problemer direkte til Bibliotektransport – gi dem reelle eksempler–
send med kopi til fylkesbiblioteket v/Tanmayo.
Det går an å ringe bibliotektransport og få pakkelapper til returnering av bøker som er sendt
feil.

Tema: Lederutvikling




Fylkesbiblioteket jobber videre med å utvikle et lederprogram. Kunne ikke søke om midler til
dette fra NB, jobber nå med å få klar søknad om kompetansemidler fra KMD, via
fylkeskommunen.
Skal ha sonderingsmøter med aktuelle samarbeidsparter/studietilbydere i juni-august.

Åpen post
Spørsmål fra Paul Henrik i Tromsø om forsinkelsesgebyr til barn:



En del foreldre nekter barna å låne på grunn av gebyr ved for sein innlevering.
Ønsker å få bort forsinkelsesgebyr til barn og lurer på andres synspunkter.
Ønsker å få en kompensasjon for evt tapte gebyrinntekter. Dette må inn i økonomiplanen.
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Angående Sommerles kontra Les for svingende v/Aud:




Har de to lesekampanjene litt ulik målgruppe? Sommerles passer bedre for de som er litt
eldre, mellomtrinnet. Sommerles krever oppfølging, men fungerer bra iflg Lenvik.
Enighet om at vi tar denne saken opp på neste møte, i november.
Kom gjerne med synspunkter og ønsker før den tid.

Spørsmål angående nettsidene:
Er det mulig å lagre tidligere nyhetssaker i et arkiv på baksiden av nettsiden (f.eks. årlige happenings
som kan hentes frem og flikkes på)
Svar fra Trine:
Kun hvis det er mulig å avpublisere (tidsbegrense) saken.

