Nasjonal bibliotekdag 2017 – Gjennomføring og tilbakemeldinger

Fylkesbibliotekets markedsføring
*Ressurssiden
Nyhetsbrevet for februar – Hadde oversikt over kampanjene i 2017
Nyhetsbrevet for juni – Informasjon og tips til markering.
Nyhetsbrevet for september vi ba om tilbakemeldinger.
Kampanjen hadde egen nettside med lenker til hvor man kunne alle hentet logo og ferdige
plakater som kunne skrives ut.
Alle bibliotek som har Wordpress-nettsider har fått lastet opp banner og logoer til sin nettside
slik at det skulle være enkelt å legge inn arrangementer i kalenderen og lage en nyhetssak for
nettsiden

Facebook
-Forsidebildet ble endret til logoen for Nasjonal bliotekdag
-28. august Informasjon om Nasjonal bibliotekdag og lenke til program for dagen i Tromsø på
Tromsø biblioteks blogg.
-1. september. Posting på Facebook som nådde 1 730 personer og hadde tre delinger.

Presseoppslag
Nyhetssak på fylkeskommunens sider. Troms satser digitalt på nasjonal bibliotekdag.

Arrangementer
ITromsø har Tromsø bibliotek og byarkiv, skolebiblioteket på Breivang videregående skole,
universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet og Troms fylkesbibliotek gått
sammen om en markering på Strandtorget 12.00 – 16.00. Tromsø bibliotek stilte her med

biblioteksykkelen.
I år har vi valgt å sette fokus på bibliotekenes informasjonskompetanse, kildekritikk og fake
news.

Utdelt kampanjemateriell (Brukt ved arr i Tromsø)
Foldere som ble delt ut ved stand.
- Pressreader
- NBFs plakat Oppdag falske nyheter
- Fylkesbibliotekets digitale tjenester
- Velkommen til folkebibliotekene i Troms. Generell info om tilbudene i bibliotekene
- Bokmerke om Samisk bibliotektjeneste.
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Tilbakemeldinger fra bibliotekene i fylket.
Kvæfjord kommune, Hege Jasmin Andersen
Vi markerte Nasjonal bibliotekdag med plakater, bokloppis og litt godis.
Kampanjen «Kvæfjord leser» startet også denne dagen. Det var en leserkampanje med 7 forskjellige
plakater der Kvæfjordinger leste.
Plakatene ble delt på facebook en av gangen og hengt opp på bibliotek og andre steder.
Kampanjen var en del av arrangement i hele september med forfatterbesøk og besøk av bok- og
kulturbussen.
Bok- og kulturbussen v/ Anne Gerd Lehn
Postet innlegg på facebook angående Nasjonal bibliotekdag.
1.9 var det ordinær rutekjøring, men hadde også satt av to markeringer.
Tekst på facebook:
Feiring av Nasjonal bibliotekdag 1. september 2017
Bok- og kulturbussen var med på å markere årets nasjonale bibliotekdag. På Sørvik skole var det
høytlesing for 33 5.- og 6.klassinger som satt som "sild i tømme" og lyttet. Ikke en lyd hørtes, ingen uro,
men store, oppmerksomme øyne rettet mot meg og skjermen. Til og med læreren sa, når det overskred
tiden og mattetimen forlengst skulle ha startet, at vi må høre resten. "For et øyeblikk stod verden stille",
sa en annen lærer.... Utrolig givende å ha sånne øyeblikk. Dessverre kan jeg ikke legge ut bilder fra den
seansen.
1. klassen hadde også "komponert" en nytt vers til oss: " Bøkene på bokbussen lånes ut og leveres inn,
lånes ut og leveres inn..." etter melodi av Hjulene på bussen - De var så skjønne, og tenk nu har vi vårt
eget vers
Etterpå kjørte vi til Evenesmark grendehus der det var helsetreff for eldre. Også hos de eldre ble
høytlesing godt mottatt. Da et par damer begynte å hviske, ble de fort bedt om å tie stille, for dette var
spennende og de ville høre. Sånt er artig! Alt i alt, en flott bibliotekdag, og ja, boka jeg leste, jo:
Sølvmånen av Sissel Horndal, så herved kan den anbefales
:-)
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Tromsø bibliotek, Kroken filial v/Sissel Fayesdokker Kristoffersen
Kroken bibliotek markerte dagen med stand på Krokensenteret fra kl 10.00 – 15.00. Vi var to fra
biblioteket som viet dagen helt og fullt til å vise Kroken bibliotek fram!  Foruten informasjon
(brosjyrer etc) delte vi ut «Dagens lykkepille» ( i form av små dikt, små tekster, visdomsord o.l.) og
spanderte Twist på forbi-spaserende. Vi hadde to konkurranser: et karamellglass som det skulle
gjettes riktig antall karameller i (og vinne glasset), og en spørrekonkurranse med 6 spørsmål OM
Kroken bibliotek. Her var premien et gavekort på Coop på kr 500,- . Tanken bak var å bevisstgjøre folk
om lokal-biblioteket (hvor ligger det, åpningstider etc) samt få et inntrykk av hva folk tenker om oss
(hvorfor finnes vi…). Vi fikk inn 45 svar i løpet av tida vi sto der.
I tillegg brukte vi tid på å snakke med folk om det var noe de savnet på biblioteket, og eventuelt hva.
Disse samtalene har vi med oss når vi skal planlegge aktiviteter m.m. framover.
Vi reklamerte med dagen på Facebook og Instagram (før og etter) samt brukte plakatmateriellet (fra
deres link) flittig både i biblioteket og omkringliggende områder. Og tapetserte standen vår med
plakater, gjorde vi også.
Syntes vi fikk mye ut av dagen!

NASJONAL BIBLIOTEKDAG 1. SEPTEMBER

Kroken-kviss
Svar riktig på 6 SPØRSMÅL om KROKEN BIBLIOTEK og du er med i trekningen av et
GAVEKORT FRA COOP PÅ KR 500,1. Hvor ligger Kroken bibliotek?
2. Hvem kan bruke biblioteket?
3. Hva må du ha for å kunne låne bøker og andre medier på biblioteket?
4. Hvordan får du tilgang til bibliotekets selvbetjente åpningstid?
5. Hvilken (betjent) åpningstid har biblioteket på lørdager?
6. Hvorfor bør vi ha et bibliotek i Kroken?
Navn:
Adresse:
Telefon:
Ev. e-postadresse:
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Lyngen folkebibliotek
Nasjonal bibliotekdag ble markert på Lyngen folkebibliotek med bokutstilling, kaffe, te og kjeks. Vi
opprettet arrangement både på facebook og på vår hjemmeside for å informere om dette.

Ibestad folkebibliotek
Vi markerte dagen på to dager og to steder, 30.august på biblioteket og 1.september på Galleri kafé.

Arrangementene ble publisert på bibliotekets hjemmesider i kalenderen og på bibliotekets
Facebookside med link til hjemmesidene, det ble også laget en plakat som ble hengt opp
forskjellige steder i kommunen.
Onsdag 30.august hadde vi en markering på biblioteket i åpningstiden, det var plakat og utstilling.
Fredag 1.september hadde vi oppsøkende arbeid og var på den lokale frivilligkafeen. Arrangementet
ble publisert i kalenderen til biblioteket (nettsidene) med denne teksten:

«Nasjonal bibliotekdag ble for første gang arrangert i 2015 der initiativtaker var Norsk
Bibliotekforening. Formålet med dagen er å løfte frem alle typer bibliotek, alt fra små
skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen. Vi
i Troms har valgt Nasjonal bibliotekdag som en av de fire felleskampanjene vi kjører i 2017.
Vi tar turen ut av biblioteket og møter folket på frivilligkafeen Galleri Kafé i Hamnvik fredag
1.september 11:00-14:00. Vi tar med oss en del godbiter fra biblioteket, blant annet vår
egenutviklede «Nordnorsk språkteig», et prosjekt der vi ønsker å samle inn ord og uttrykk fra
regionen.»
Vi hadde i tillegg med en oss en egenprodusert spørreundersøkelse. Fredag 1.september på
frivilligkafeen ble et vellykket arrangement og vi fikk promotert biblioteket på en fin måte.

Skånland folkebibliotek
Skånland folkebibliotek har markert den med « GRATIS bok» til alle som kom innom og hadde lett
servering med kaffe/te og kjeks.
Laget plakat og hengt opp på butikkene og på biblioteket. Har lagt ut bilder på Skånland
folkebibliotek sin facebooksia.
Det ble 26 voksen bøker og 8 barnebøker delt ut den dagen 
Har fått gode tilbakemeldinger og vil nok gjøre det samme neste år 

Skjervøy folkebibliotek
Nasjonalbibliotekdag ble markert på Skjervøy.
Vi markerer dagen med kaffe, te og kake, og amnesti på purregebyr. Det ble litt «enkelt» i år pga
byggeaktivitet ved inngangspartiet.
Noen fant veien innom, men det har nok et større potensial. Men vi klager ikke - bibliotekaren fikk noen
klemmer.
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Balsfjord folkebibliotek
Vi markerte faktisk det hele over en uke og startet med Konsert for barn med Lone Wernblad på
selveste dagen den 1/9, samt kåret vinnerne av vår årlige bokfjeskonkurranse. Så hadde vi fra den
2/9-9/9 et stort hobbyverksted inspirert av Alice i Eventyrland, samt bokstablekonkurranser og
bibliotekbingo i hovedlokalet, i tillegg til at vi kjørte "Gi ditt hjerte til biblioteket".
Antall besøkende på konserten var ca. 90. Antall brukere av aktivitetene var totalt ca. 80, og
tilbakemeldingene har vært VELDIG gode. Legger ved bilder som dekker alle ovennevnte punkt, men
har masse mer - om du mot formodning skulle trenge :)

Vi markerte ganske heftig på vår facebookside i forkant og underveis av markeringen.
Vi hadde to forskjellige fb-arrangementer (Konserten den 1/9 +
hobbyverksted/bibliotekbingo etc 2/9-9/9), i tillegg til at bokfjes-konkurransen vår også ble
spredt ganske massivt. I alle disse ble (markeringen av) nasjonal bibliotekdag nevnt.
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