FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
OPPSTARTSEMINAR 24.05.18
Torsdag 24. mai ble starten for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør markert med et
seminar. Prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket og involverer alle folkebibliotekene i Troms,
fylkesbiblioteket og Universitetsbiblioteket UiT. Det var deltakelse fra 13 kommuner. Lenvik deltok
som vertskommune, og man kan derfor si at 15 kommuner deltok.
Program for seminaret










Fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen ønsket velkommen og snakket om hvorfor vi har valgt dette
prosjektet. Begrunnelsen ligger i samfunnsoppdraget og Lov om folkebibliotek.
Lars Egeland fra Oslo MET snakket om kunnskapsformidling til samfunnet. Fokus på tjeneste.
Han sa blant annet at biblioteket er en fri institusjon for læring og at bibliotekets store
utfordring er å være relevant for brukerne. Bibliotekets kjerneidé er ikke å låne ut bøker,
men å formidle kunnskap og opplevelser.
Foredraget «Innbyggernes informasjonsbehov – hva vet vi og hvilke mulighetsrom finnes»,
med Britt Sanne, Tønsberg og Færder bibliotek, måtte dessverre gå ut. Aud Tåga ga en kort
gjennomgang av undersøkelsen «Morgendagens veileder» (lenke til undersøkelsen),
gjennomført av Opinion for biblioteket i Tønsberg i forbindelse med deres prosjekt som har
vært støttet av Nasjonalbiblioteket. Undersøkelsen er interessant for vårt prosjekt, fordi den
sier noe om de ulike aldersgruppenes holdning til veiledning når det gjelder
informasjonshenting. Rapporten har en del spørsmål, som egner seg for diskusjon.
Ingrid Endrerud fra Nasjonalbiblioteket snakket om to av NBs digitale ressurser og om søking
https://www.nb.no/search
Mariann Løkse fra UB og Wenche Ratama fra Skjervøy, som begge har deltatt i
arbeidsgruppa som forberedte søknaden til prosjektet, hadde hvert sitt innlegg.
Mariann snakket om at publikum skal kunne gå til sitt nærmeste bibliotek og få den hjelpa de
trenger. UB skal være de skal kan bruke de riktige kildene. Wenche påpekte at dette er et
stort prosjekt som favner vidt og at det derfor blir viktig for det lokale biblioteket å velge
hvilke målgrupper biblioteket skal satse mest i forhold til. Alle målgruppene er viktige, men
for å kunne gi tilbud til alle må man søke hjelp hos andre. Det blir viktig å øke kompetanse i
bibliotekene, bli bevisst hva man holder på med slik at man vet når man skal søke hjelp fra
andre.
Plan for arbeidet med prosjektet
Det var gruppearbeid i en time. Gruppene skulle drøfte tre oppgaver, kort oppsummering til
slutt:

Oppgave 1: Arbeidsdeling og spesialisering
Hvordan vil dere sikre at alle innbyggerne i kommunen får den informasjon de trenger?
Stikkord; organisering, samarbeid, samarbeidspartnere, egen rolle, samligsutvikling/tilganger,
tjenestenivå, ansvarsområder, rutiner.
Oppgave 2: Forankring
Hvordan kan dere sikre at forpliktende deltakelse i prosjektet forankres hos egen ledelse og hva
trenger dere for å oppnå dette?
Stikkord: skape forståelse, begrunne, beskrive behov, trygghet og støtte
Oppgave 3: Kompetanse
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1. Hvilke kompetanser trenger de bibliotekansatte for å nå prosjektets mål?
Stikkord: bibliotekets samfunnsoppdrag, bibliotekets målgruppe, bibliotekaren som
generalist og som spesialist, samarbeidspartnere
1) Folkebibliotekaren som spesialist?
Stikkord: oppgaver, organisering, ansvarsområder, ressurser
2) Hvordan vil dere gi informasjonskompetanse til brukerne?
Stikkord: temakvelder, en-til-en-brukeropplæring, kurs: vil dere selv holde kurs eller vil dere
bruke ekstern kursholder?
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