FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Referat fra arbeidsgruppemøtet 20.02.19, (1130-1230)
Sted: Pexip
Tilstede: Kristin Strand Iden, Margrethe Haslund, Stine Fjeldsøe, Tanmayo Olsen, Mariann Løkse og
Aud Tåga
Saker
7/19 Referat fra forrige møte ble godkjent. Det er veldig greit at referatet kommer i samme e-post
som sakslista, sjøl om det har vært sendt ut tidligere.
8/19 Gikk gjennom rapporten for første prosjektår. Godkjent med et par endringer. Rapporten er lagt
ut på ressurssiden.
Når det gjelder kompetanseheving og samlingsutvikling, ble det uttrykt ønske om å få til et
større kurs om dette, hente inn erfaringer og metoder fra prosjekt ved andre bibliotek. Vi
kommer tilbake til dette, fordi vi har som mål å få til kompetanseheving på området.
9/19 Erfaringer etter søkekurset 23. januar. Oppsummering av spørreundersøkelse til deltakerne
var lagt ved møteinnkallinga. Undersøkelsen viste at det er behov for mer kursing i søk. De
aller fleste ønsker å jobbe med dette sammen med andre i egnede kurslokaler, fordi de ser
nytten av å diskutere med andre og det gir en bedre arbeidssituasjon når man kan ha full
oppmerksomhet på dette. Prosjektet kan få låne kurslokaler på UB, og vi prøver å få til et kurs i
vår hvor det er større fokus på de spørsmålene som de bibliotekansatte får henvendelser om.
10/19 Fagbibliotek-uka.
Informasjonsmateriell: Det er laget en flyer og plakat om foredraget Finland 1918. Dette er
sendt ut til bibliotekene. Ellers har vi ikke fått mange innspill på planlagte aktiviteter.
11/19 Informasjon om frokostmøtene med næringslivet, omtale ligger på ressurssiden. Møtene viste
med all tydelighet at det er mange som ikke vet hva slags tilbud folkebibliotekene har. Dette er
et problem for bibliotekene og som bibliotekene må gjøre noe med. Bibliotekene må bli mer
synlig, og det ble vist til informasjonsmateriellet som ble hengt opp på busser og i båter da
e-boka gjorde sitt inntok i tromsbibliotekene.
12/19 Arbeidsgruppemøtet 6. mars legges til Quality Hotel Saga, med kort veg til buss og hurtigbåt.
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