Referat fra biblioteksjefmøtet 16. april 2018
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.
Runden fra kommunene:
Mange av bibliotekene orienterte om stor aktivitet med mange arrangement, mange hadde en eller
flere arrangement i forbindelse med Samefolkets dag og morsmålsdagen i februar. Kvæfjord, Lyngen
og Kåfjord arbeider med planer om nye biblioteklokaler.
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 status og oppfølging v/Birgit
Politisk forankring i kommunene. Planen ble behandlet politisk i høringsperioden i Lavangen,
Salangen, Sørreisa og Tromsø kommune. Etter at planen ble vedtatt av fylkestinget har Skjervøy,
Kvænangen og Lyngen kommune vedtatt den i kommunestyrene.
Fylkesbiblioteket tilbyr møter med kommunene for å drøfte potensial og utfordringer, og for å
forankre planen og avklare videre samarbeid på tiltaksnivå. Besøk kan gjennomføres våren og høsten
2018 etter nærmere avtale med den enkelte kommune. Ta kontakt med Marit A. Somby.
Gjennomgang av status for handlingsplan 2017-2020. Se vedlagt PP.

Regionreformen v/ Birgit
–

Juni 2017 vedtok stortinget vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner i
januar 2020. Birgit orienterte om utviklingen så langt. Gardemoenavtalen om samarbeidet ble
avvist og det er i ettertid bestemt fra regjeringa at fellesnemda skal bestå av 19 rep. fra Troms og
17 rep. fra Finnmark. Les mer om regionreformen finnes på fylkeskommunens nettsider.

–

Ekspertutvalget har foreslått at prosjektmidler på bibliotekfeltet overføres fra
Nasjonalbiblioteket til fylkeskommunene. Midlene forvaltes i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
etter en treårig utviklingsplan og en prioriteringsstrategi. Regionreformen - rapport fra
Ekspertutvalget.

Tema: BookBites – Tanmayo Olsen
BookBites erstatter E-lån Troms og ble tatt i bruk i mars 2018. Det arbeides kontinuerlig med
utbedringer og oppdateringer av systemet som kan lastes ned som app. PC’er kan ikke lengre brukes
for å låne e-bøker. Lesebrett som har nettilgang via Android 5.0 eller nyere kan laste ned appen, men
utvikling av app for lesebrett prioriteres ikke av BookBites.
Tema: Folkebibliotek som kunnskapsaktør - Aud Tåga
-

Søknad om prosjektmidler sendt inn til NB 15. februar 2018. Svar er ikke kommet ennå.
Prosjektet ble presentert på Kulturkonferansen 21. mars
Oppstartsmøte 24. mai i fylkeshuset i Tromsø
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-

Om prosjektet ikke får utviklingsmidler fra NB, så ønsker bibliotekene fortsatt å følge opp
prosjektet. Biblioteksjefene informerer sine overordnede i kommunene.
Innspill om samarbeidspartnere i prosjektet: Studenter, VGS, Grunnskolen,
næringslivsaktører, språksentrene
Kultursjefene eller lignende nivå inviteres til oppstartsmøtet i mai
Det ønskes en side med oppsummeringer og den informasjonen biblioteksjefene trenger for
å videreformidle til sine overordnede i kommunene.

Tema: Kommunalt samarbeid om digital kompetanse – Tanmayo Olsen
-

-

-

Seminar om digital veiledning og personvernloven ble avholdt på fylkeshuset 5. april 2018 for
biblioteksjefene og overordnede i kommunene. Seminaret ble streamet og ligger fortsatt
tilgjengelig.
Informasjon om seminaret og relevante dokumenter finnes på ressurssiden.
Kommunene må finne løsninger for hvordan de skal løse oppgavene i egen kommune med
hensyn til hvordan de skal øke innbyggernes digitale kompetanse og deltakelse
Bibliotekene skal ikke ha/ønsker ikke å ha ansvar for veiledning/opplæring i det som gjør at
de får tilgang til sensitiv privat informasjon/personlige opplysninger? Som opplæring i
nettbank og NAV-tjenestene. Bibliotekansatte har heller ikke rutiner og opplæring i
håndtering av sensitiv informasjon om folk slik som ansatte i f.eks. helsevesenet. Jfr.
Taushetsplikt?
Bibliotekene bør har rutiner på at nedlastinger og logger som inneholder privat informasjon
på bibliotekets pc’er slettes.

Tema: Formidling i folkebibliotek – Felles kampanjer – veien videre
-

Troms fylkesbibliotek har på vegne av bibliotekene i Troms søkt og fått 180 000 kroner i
tilskudd til aktiviteter i bibliotek for 2018 fra Nasjonalbibliotekets arenamidler.
Det totale budsjettet for prosjektet er 300 000 kroner.

-

Biblioteksjefene i fylket har uttrykt ønske om at fylkesbiblioteket skal være koordinator og
planlegge og organisere tiltakene.

-

Oppstartmøte holdt 21. februar i Tromsø. Prosjektet har et internt team og et eksternt team.
Det eksterne teamet har med representant for hver region i fylket.

-

Bokåret 2019 – 500 års jubileum for den første norske boka som skal markeres i bibliotekene.
Skal vi gjøre noe felles i Troms eller skal bibliotekene søke om midler individuelt?

-

Ved felles søknad om Fritt Ord-midler er det mulig å få 4 x 60.000.-

-

Verdens bokdag markeres dette året. Om det er noe som Troms skal fortsette å ha som felles
kampanje vurderes etter årets kampanje. Kanskje går den ut.

-

Skal morsmålsdagen (21. februar) være en slik felles kampanje? Flere bibliotek markerer
allerede denne årlig.

-

Nordisk bibliotekuke oppfattes av flere som vanskelig og tung å gjøre noe med.

I Troms er det tilsammen 18 bibliotek som kjører sommerlesekampanje
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Les for svingende
10 påmeldte: Kvæfjord, Bok- og kulturbussen, Karlsøy, Ibestad, Skjervøy, Lyngen, Storfjord,
Nordreisa, Kvænangen og Sørreisa. Tromsø deltar selvfølgelig.
Sommerles
7 påmeldte: Harstad, Torsken, Tromsø, Målselv, Skånland, Bardu og Lenvik
Nord-Tromsbibliotekene informerte også om at de hadde arrangert Bokbingo hvor 29 voksne
gjennomførte Bokbingo i løpet av vinteren (oktober-mars) 5 av 6 kommuner var med. Vi trakk to
hovedpremier som var digitalt abonnement på lokalavisa Framtid i Nord.
Tema: Nettidene – oppfølging og veien videre
Foredrag av Kine Moxness Sandnes – Se programmet. Her ligger PPT, med kommentarer og en
oppskrift på pressemelding som Wenche Ratama etterspurte.
Kurset i WordPress var gjennomgang av forsiden med posting av nyhetssak, opprettelse av
arrangement og posting videre til Facebook.
Drift: IT hos oss har hatt ansvaret for drift og oppfølging, men ikke all kompetansen som skal til for å
videreutvikle nettsidene. Wordpress oppdateres stadig, mens sidene som Gnist har utviklet ikke
oppdateres. Dette kan føre til at ting ikke virker like godt lengre. Gnist som har utviklet sidene skal
overta drift og support.
Vi prøver å få artikkeldelings-plugin som er utviklet i Webløft til å fungere hos oss. Da vil vi og alle
dere kunne velge at en artikkel som publiseres skal legges i en nasjonal database og kunne hentes
opp på deres nettside. Dere vil også kunne hente inn automatisk artikler som er publisert av andre.
Dette vil vi kunne bruke for eksempel ved at vi lager en artikkel i forbindelse med verdens bokdag og
dere kan hente den inn på egen nettside ved noen få tastetrykk. Det er enda ikke helt klart om vi får
til dette.
Få inn rutiner for å sjekke at nettsiden er oppe og at den er aktuell.
En måte å gjøre dette på er å alltid være pålogget siden for redigering. Det er viktig å ha bibliotekets
nettside liggende som fane når du åpner nettleseren. Da er en terskel for å rydde mindre.
«Åpningstider for jul og nyttår, er ikke aktuelle i februar» Man undergraver seg selv, og eget arbeide,
med å la sånt ligge. Det du signaliserer med dette er at informasjonen som ligger her, mest
sannsynlig, er utdatert og ikke til å stole på og vips, der mista du en bruker.
Hvordan svarer man en låner som ringer og spør etter en bok. Finner du den frem og er ferdig med
det? Eller finner du den frem og sier Forresten du kan også selv gå inn på nettsidene våre å søke i
katalogen. Der kan du også forlenge lånet selv.
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