Folkebibliotek som kunnskapsaktør
Delprosjektet «Bibliotektjenester til næringslivet»
Delprosjektet «Bibliotektjenester til næringslivet» har hatt møter på Storslett
og Finnsnes. Halti næringshage, Storslett, inviterte næringsaktører til
frokostmøte 12. februar og Næringshagen Midt-Troms inviterte til frokostmøte
18. februar i Kunnskapsparken Finnsnes. Møtene var et samarbeid mellom
næringshagene, folkebibliotekene og Troms fylkesbibliotek.
Det var 23 påmeldte til møtet i Halti, mens det var fire deltakere i
Kunnskapsparken. Grunnen til ulik deltakelse kan være flere: Halti næringshage
har institusjonalisert frokostmøtene sine, mens det er ingen tradisjon for dette
i Midt-Troms. Dessuten hadde Lenvik kommune invitert næringsaktører til
møte 13. februar. Kanskje ble det for kort tid mellom møtene.
Spørsmål som ble stilt i invitasjonen var: «Kan biblioteket bidra med relevante
tjenester for næringslivet?» Målet med møtene var å få innspill fra bedrifter og
gründere om hvilke type bibliotektjenester de har behov for.
Invitasjon til møtene ble sendt på e-post og kunngjort på Facebook. MidtTroms informerte også om møtet på kommunens møte, og det var et lite
oppslag i Troms folkeblad.
Møtene var nyttige for prosjektet, vi fikk en del informasjon om hva det er
behov for av kunnskap og informasjon. Noen næringslivsaktører er så
spesialiserte at de ikke ser at de kan hente informasjon via bibliotek, men at de
trenger tilgang til fagstoff for sin egen del for og lurte da på om de kunne få
tilgang til dette via bibliotek uten å være registrert som student. Kunnskapen
om at Google ikke nødvendigvis gir det relevante svaret var også tydelig, og det
virka som om flere ønsket kunnskap om hvordan gjøre gode søk. Arbeidet med
delprosjektet blir fulgt opp og etter møtene er det sendt ut spørsmål til
deltakerne på frokostmøtene:
Takk for godt selskap på frokostmøtet der temaet var «Folkebibliotek som
kunnskapsaktør». Folkebibliotekene skal utvikles til å kunne gi gode
fagbibliotektjenester til sine lokalsamfunn. Troms fylkesbibliotek og Nordreisa
folkebibliotek / Lenvik folkebibliotek informerte derfor om noen av de tjenestene de
leverer og ønsker tilbakemelding fra næringslivet hvilke behov dere har. Kunnskap
blir stadig mer spesialisert samtidig som kunnskapsproduksjonen øker i omfang.
Folkebibliotekene kan bl.a. veilede næringslivet i informasjonskompetanse og
opplyse om diverse nyttige digitale ressurser.

•
•
•

Har næringslivet et kunnskapsbehov som biblioteket kan hjelpe å løse?
Bruker dere som næringsaktører biblioteket i dag?
Hvis ja, hvordan? Støter dere på noen utfordringer? Hvis nei, hvordan kan
biblioteket tilpasse seg deres behov?
• Kan kursing med delemner være interessant for deres virksomhet? Hvilke
temaer? Tidspunkt?

