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OBS! Biblioteksjefmøte 15.-16. november.

Fylkesbibliotekets markedsføring
Ressurssiden
Nettsiden er endret underveis slik at det som til enhver tid er aktuelt har stått øverst.
Nordisk bibliotekuke er et prosjekt for skoler, bibliotek og andre
kulturinstitusjoner som ønsker å spre høytlesning, leseglede og nordisk litteratur
i Norden og de omkringliggende områdene. I over 20 år har Nordisk
bibliotekuke blitt arrangert for å fremme den nordiske fortellertradisjonen.
Biblioteket kan registrere seg på nettsiden.
Fokuserer på høytlesing
Årets tema: Øyer i Norden
Tre utvalgte bøker + forslag til øvrig lesning

Nyhetsbrevet for februar 2017 – Hadde oversikt over kampanjene i 2017
Nyhetsbrevet for september 2017
MARKERING AV NASJONAL BIBLIOTEKDAG – TILBAKEMELDINGER
Vi ber alle folkebibliotekene om en tilbakemelding
til linda.m.tindholm@tromsfylke.no om hvordan dere markerte Nasjonal bibliotekdag
både på nett og i bibliotekene.

Nyhetsbrevet for oktober 2017
NORDISK BIBLIOTEKUKE
Fylkesbibliotekets forslag til felles markering av Nordisk bibliotekuke i uke 46 ligger på
ressurssiden. Her kan dere hente ideer til markering i eget bibliotek. Hvis dere har
andre forslag kan dere gjerne sende til linda.m.tindholm@tromsfylke.no så kan vi fylle
på.

Facebook
-Forsidebildet ble endret til logoen for Nordisk bibliotekuke.
-13. november. Posting på Facebook som nådde 265 personer og hadde en deling

Digital formidling av dagen
Til de av dere med WordPress-nettsider. Logoen til Nordisk bibliotekuke er lagt inn i
mediebiblioteket. Bildet er tilpassa både banner og kan brukes som bilde i nyhetssak.
Til dere som har en annen type nettsider gir nettsiden mulighet for å laste ned logo.
Nettsiden gir i tillegg mulighet for å utforme egen plakat.
Forslag til nettsidetekst.
Denne uka markerer vi at det er Nordisk bibliotekuke. Årets tema er Øyer i Norden.
Derfor inviterer vi barn, unge og voksne til å bli med på øyhopping i den nordiske
litteraturen.
Grunnidéen som bibliotekuka bygger på er at – når det er som mørkest i Norden,
tenner vi et lys og leser bøker.
Kom innom oss her på biblioteket. Vi ………….
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Husk å oppdatere arrangementskalenderen på nettsiden.
Det er også mulig å poste din nettside på Facebook (for de bibliotekene som bruker det). På den måten
når dere flere.

Kampanjemateriell
Bruke materiellet som kan lastes ned fra nettsiden.

Tilbakemeldinger fra bibliotekene i fylket.
Lyngen folkebibliotek
Vi hadde mørketidsles i forkant av Nordisk bibliotekuke hvor vi inviterte barnehagene til høytlesning
og frokost i parken på Lyngseidet. Et samarbeid mellom biblioteket og Coop Extra på Lyngseidet. Vi
hadde også Nordenquiz hele uken for barn og unge på biblioteket hvor vi trakk en premie av alle de
som hadde svart.
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Balsfjord folkebibliotek
Vi markerte Nordisk bibliotekuke på følgende
måte:
Hobbyverksted for barn og unge, med
øy/sjørøvertema.
Anledning for alle til å delta i quiz om
Norden/nordisk litteratur.
En liten sti/hinderløype som ledet til en
«bokøy» med barnelitteratur som passet
tematikken.
Display med nordisk litteratur for
ungdom/voksne.
På nett hadde vi også opprettet følgende
arrangement, med info om ovennevnte:
https://www.facebook.com/events/321084301
628521/ i tillegg til at vi frontet nordisk
litteratur generelt. Det ble også spredt egen
info om tilbudet for barna.
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Lavangen folkebibliotek
Jeg utfordret ved skolestart team småtrinn til å være med på Nordisk bibliotekuke, og det ville de
veldig gjerne. Og det var jo gledelig. Utover det som ble gjort på skolen var det ingen markeringer.
1.-4. trinn på Lavangen skole hadde fokus på øyer i Norge/Norden. Alle klassene hadde egne
skumringstimer i sitt klasserom hvor lærer leste høyt fra sjørøverboka (teksten hentet de fra ukas
nettsiden). Jeg har ikke helt oversikt over hva de jobbet med - , men noen laget plakater med fakta
om øyer. Plakatene ble hengt opp i biblioteket. 1. trinn var sjørøvere og lagde seg hatter av aviser og
lapp til å ha over øyet.
Biblioteket hadde en liten bokutstilling med tema øyer og Norden m/ noen flagg. I tillegg til de flotte
plakatene som fulgte med uka.
Rebusløp/bokstavlek i skolegården fredag 17. førte 1.-4. inn i biblioteket – hvor «skatten» var (pose
med «gull-sjokolade-mynter»)
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