FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Referat fra møte i arbeidsgruppa
Tidspunkt: Onsdag 28. november 2018, kl. 1130 til 1230.
Sted: Pexip (https://vc.tromsfylke.no – vår adresse: fybib@vc.tromsfylke.no)

Saker
12/18 Oppsummering fra biblioteksjefmøtet
Vitner om at kurset i september er på rett spor. Stort behov for kompetanse. Litt vanskelig å bruke
begrepet fagbibliotek/fagbibliotekar. Lage ei presisering på begrepsbruken. Begrepet kan misforstås.
Kunnskapsarbeid i folkebibliotek, referansearbeid. Definere Hva det vil si, kva vil vi legge i dette. De
interne forhold kontra de eksterne forhold. Bruke ord som folk kan forholde seg til. Tanmayo og Aud
jobber videre med dette.
13/18 Søkekurs i Midt-Troms er holdt. Tromsø skal ha dagskurs 6. desember og gjentar samme
kurset 7. desember. Så langt er det ikke planlagt andre kurs.
Videregående søkekurs 23. januar 2019. 12 påmeldte per dato og det er plass til noen til..
14/18 Informasjon om møtet med Midt-Troms og Halti næringshage om bibliotektjenester til
næringslivet. Det er avtalt nytt møte i denne gruppa 3. januar 2019.
15/18 Formidle inntrykk fra konferanser og seminarer






Tanmayo om Nordill i Umeå
Nordisk konferanse om internasjonalt fjernlån. Først om fremst et fagbibliotekkurs, men
likevel viktig å delta på for å få kjennskap til området. Open Access fra og med 2020. Følg
med på plan S. Jobbes på produksjonssida, vil ta ei stund før vi ser at alt er tilgjengelig og
at vi kan stole på at det som legges ut er tilgjengelig. Lite fjernlån av e-bøker også i de
øvrige landene. Verdensbiblioteket: Nordic World Library Project, norsk svensk og dansk.
Stine og Kristin om biblioteklederkonferansen:
Meningsfullt, mange gode foredrag. Tone Hansen direktør ved Hennie Onstad og leder av
Kulturrådet om lederskap, lederprinsipper: løsningsorientert, klar rolleforståelse,
samsvar mellom ord og handling, lojalitet til ledergruppa, konstruktiv feedback.
Artig å høre på Aslak Sira Myhre og kulturdepartementet, på tvers av disipliner og på
tvers av departement. Vi er ved starten av en ny æra, ikke gi opp og tru at nå faller alt fra
hverandre. Aslak Sira Myhre: Tilgang er ikke det samme som folkeopplysning.
Samfunnsformer ikke respondent.
Margrethe om kurset i offentlig informasjon på Stortinget: Veldig nyttig kurs, alle
stortingsforhandlinger tilbake til 1814 finnes digitalisert Statsmakten for å finne alle
Stortingsdokumenter. Ta dette med inn i prosjektet. Vi skal veilede publikum for å finne
fram til informasjon her. Proffe og flinke ved Stortingsbiblioteket. Kurset går til neste år
også. Ta opp temaet på neste biblioteksjefmøte.

16/18 Kristin om rapporten Folkehelsebiblioteket.
http://www.lenvikbibliotek.no/folke-helse-biblioteket/
Planlegge kurs i februar om temaet med streaming? Sigrid Stangnes som har vært
prosjektleder spør om hva det skal kurses i, og stiller følgende spørsmål:
a) Er det erfaringer vi har gjort, ting andre kan ta med seg videre?
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b) Eller som et eksempel på hvordan man som folkebibliotek kan arbeide for å utvikle
seg til å bli en mer synlig kompetanseaktør?
c) Eller mer faglig knytta til det vi har gjort av faglig oppdatering?
Mange klikk på heimesida fra folke flest på de artiklene som er lagt ut. Godt
pedagogisk grep å legge ut på en YouTube-kanal. Se rapporten og artiklene på
heimesida til Lenvik bibliotek. Sigrid, Kristin og Aud jobber videre med dette.
17/18 Fagbibliotek-uke: Uke 13/2019
Starte planlegging. Avtale om foredrag nesten i havn. Streames fra Finnsnes, live i Harstad og
Indre Troms. Tromsø får tilbud om streamet foredrag.
18/18 DGTL: Konferanse om digital markedsføring 10. januar 2019, innspill fra Stine.
Her er programmet: https://dgtlevent.no/program-dgtl19/
Konferansen koste kr 3800 per deltaker. Seminaret er aktuelt for mange. Ikke avklart hvor
mange som prosjektet kan betale for.

Neste møte onsdag 9. januar, 1130-1230.
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