Referat fra lyd/bildemøte om publikumsutvikling 12.juni 2018
Tilstede: Trine Mellem, Linda Tindholm, Tor Holmstad, Ingvild Johansen, Anne strømmesen og Marit
A. Somby (ref.).
Tema: Hva er publikumsutvikling? Og hvorfor skal bibliotekene drive med det?
Marit holdt en innledning. Se eget dokument.
Publikumsutvikling er en del av arbeidet med å synliggjøre/markedsføre bibliotekene, også vi må
tenke på «merkevarebygging».
Kartlegging: vi vet mye om våre brukere, men det er lurt å prøve å sette ting ned på papiret for å få
en større bevissthet om hvem våre brukere/publikumsgrupper er og hvilke målgrupper som er viktig.
Når man får en større oversikt over lokalbefolkningen så er det lettere å knytte kontakter, bygge
nettverk og se hvem man kan samarbeide med. Det kan være store lokale forskjeller fra kommune til
kommune.
Viktig å starte i det små i jobben med å utvide eller knytte kontakt med publikumsgrupper, bygge på
det man har og utvikle brukerne til å bli «gode ambassadører».
Ang. personvern og publikumskontakt – alle kommuner skal ha opprettet en personverntjeneste
(personvernombud) som man kan ta kontakt med hvis man har spørsmål. Kan sende ut informasjon
til epostlister man har, men bør gjøre oppmerksom på at man kan melde seg av hvis man vil.
Vi snakka også om muligheten for å ha felles profilering for bibliotekene i Troms. Ser mer proft ut når
det er laget av grafiker. F.eks. Bergen offentlige bibliotek har en grafiker ansatt og har en
gjennomgående profil som er veldig bra. Plakater, headinger på nettsider/facebook, annonser,
kampanjemateriell. Troms fylkeskommune skal ansette grafiker, blir spennende å se om det er en
ressurs som vi kan bruke til å få utarbeidet noe felles materiell.
Publikumsutvikling og kartlegging av brukerne ønskes som eget punkt på programmet på
biblioteksjefmøtet i oktober.
Marit lager en mal som kan brukes til kartlegging av brukergrupper mm på biblioteket.
Annet:
Den årlige NPU-konferansen arrangeres på Hamar 13. og 14. november 2018:
http://norskpublikumsutvikling.no/conference/publikumsutvkling-2-0
E-post sendt ut på Biblioteknorge 26. april 2018:
Norsk Publikumsutvikling (NPU) ønskjer å kartleggje korleis det blir arbeidd med publikumsutvikling i
praksis i bibliotek og institusjonar over heile landet! På vegner av NPU vil Norsk Bibliotekforening
vere med på å vidareformidle dette. Undersøkinga blir gjennomført i samarbeid med Agderforskning,
og består av ei kort spørjeundersøking og kvalitative samtalar som går i djupna med dei som kan
dokumentere publikumsutvikling, og som ønskjer å bli vurderte for NPU-prisen 2018.
Svara som kjem inn utgjer grunnlaget for ei framstilling for korleis det blir arbeidd med
publikumsutvikling i feltet. Dette vil bli presentert på NPU-konferansen på Hamar 13. og 14.
november.

For mange bibliotek rundt omkring er dette fortsatt nybrottsarbeid, kanskje særleg for mindre
bibliotek. Norsk Bibliotekforening synest det er positivt og gledeleg at NPU veljer å fokusere på dette,
og det kan kome mykje verdifullt til bruk for alle bibliotek rundt ei sånn undersøking. Vi oppfordrar
bibliotek til å delta!
Lenke til undersøking: Publikumsutvikling i praksis

