Oppsummering av aktiviteter i bibliotekene i fagbibliotek-uka
Under følger ei kort oppsummering av aktiviteter som fant sted i fagbibliotek-uka
(uke 13/2019). Ut fra informasjonene som er kommet inn, ser det ut til at mange har gjort
noe for å markere denne uka. Noen kommentarer om strømminga 28. mars, er tatt med,
fordi kommentarene er nyttige med tanke på eventuelle nye strømminger.
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Balsfjord
Fremmet følgende på Facebook-side og Facebook-gruppe og med plakater/infohefter i
lokalene:
Nasjonalt lånekort, BookBites + samleside om e-bøker som har åpen tilgang, Atekst,
PressReader, Verdensbiblioteket, Idunn, NORA, Filmbib, bibsøk.no og bokhylla.no, samt vår
egen hjemmeside og Mikromarc. Det ble og presisert at det på hjemmesiden er lenker til
flere av fagbibliotek-ukas postede ressurser.
Bardu
Foredrag (27.03.19) Finland 1918 med Morten Jentoft. Det ble en veldig vellykket kveld, 38
kom for å høre på foredraget til Jentoft! Det var engasjerte tilhørere som hadde masse
spørsmål til foredraget og han fikk solgt alle bøkene han hadde med seg. Annonse for
arrangementet i Nye Troms.
Bok- og kulturbussen
Turne med Nordnorsk vitensenter som hadde undervisningstilbud til:
a) Småtrinnet om Lealaus, kroppen og skjelett (i bussen)
b) Mellomtrinnet om 3D i to dimensjoner om matematikk (i klasserom)
Tilbudet ble gitt til to skoler i Gratangen, to skoler i Ibestad, to skoler i Skånland og tre skoler
i Harstad.
I bussen var det utstilling av bøker om kropp og matematikk.
Dyrøy
To utstillinger med fagbøker, ei for voksne og ei for barn. I tillegg hadde var det ei kort
orientering om BookBites, A-tekst og Idunn etter foredraget om Tore Hund uka før, og det
samme etter krimaften (bokkafé) uka etter.
Harstad
Foredrag (26.03.19) Finland 1918 med Morten Jentoft. 65 deltakere. Annonse for
arrangementet i Harstad Tidende.
Foredrag (30.03.19) «Sorg og smerte» ved Line Bakke, diakon ved prestetjenesten UNN
Harstad.
Kvænangen
Strømmet foredrag (28.03.19) Finland 1918 med Morten Jentoft. 16 kom og hørte på. Har
bare fått positive tilbakemeldinger. Kaffe og kjeks/frukt her og. Fint arrangement.
Lavangen
På dagskurs for kommunalt ansatte ble det reklamert for bibliotekets digitale tjenester.
Lenvik med Berg
Foredrag (28.03.19) Finland 1928 med Morten Jentoft. 85 deltakere. Foredraget strømmet
for andre bibliotek. Forhåndsomtale, baksida-melding i Troms folkeblad om Digital Aften

på Berg folkebibliotek.
Lenvik hadde arrangement om biblioteket og digitale tjenester. Fredagens opplegg for
ansatte på huset ble sendt ut pr epost til hver enkelt (80 ansatte). Invitasjon til lørdagens
opplegg for beboerne i huset (36 leiligheter så vi fant ut at vi kun inviterer dem denne
gangen) ble lagt ut i postkassene deres.

9)

Lyngen
Strømmet foredrag (28.03.19) Finland 1928 med Morten Jentoft. 16 deltakere.
10) Målselv
Utstilling om fagbibliotekuke og markedsføring av uka på Facebook og blogginnlegg.
Markedsføring av foredraget 26. mars i Bardu.
11) Nordreisa
1. Strømmet foredrag (28.03.19) Finland 1928 med Morten Jentoft på kulturscenen i
Halti. 45 kom og hørte på, de fleste hadde fått med seg at foredraget var direkte
overført. En del nye publikummere. Noen overraska over at arrangementet var
gratis. Gikk veldig bra. Vi valgte å strømme foredraget på kulturscenen og det

var lurt. Det kom 45 publikummere – de fleste hadde nok oppfattet at dette
var direkte overført, ikke at Morten Jentoft kom til Nordreisa. Fikk veldig gode
tilbakemeldinger. Publikum likte foredraget godt og kan tenke seg liknende
foredrag på denne måten 
Litt skurr på lyden i starten, men det gikk bedre. Hadde ikke oppfattet at
publikum her kunne stille spørsmål. Nordreisa bibliotek må opprette egen
google-konto. Dette gjentar vi gjerne – Interessante foredrag med gode
formidlere Lenvik bibliotek gjorde en strålende jobb – som vanlig! Dette er
de god på. Serverte kaffe/kake – det satte publikum veldig pris på.
2. Strikkekafé (28.03.19) i samarbeid med Husflidslaget i biblioteket. 19 deltok.
3. Bokutstilling med brosjyrer om digitale ressurser.
4. Daglig Facebook-oppdateringer om digitale ressurser: Nasjonalt lånekort,
Idunn, Atekst, BookBites, Filmbib, PressReader.
12) Skjervøy
1. Strømmet foredrag (28.03.19) Finland 1928 med Morten Jentoft. 10 deltakere. En av
dem som kom trudde hun skulle få møte Morten Jentoft, og sa hun ikke ville ha
kommet om hun hadde viste at han ville være på Finnsnes. Men når arrangementet
var over var hun likevel fornøyd og syntes det hadde vært interessant. Noen savnet
dette med å kunne spørre direkte selv (slik vi er vant med når det er et
toveiskommunikasjon med bilde). Men når de fikk mulighet til å spørre på chat var
det ikke så nøye. De som deltok synes det var et godt tiltak og etterspurte om det ble
flere. Teknisk så gikk det greit, litt skurr på lyd fra Lenvik og kanskje et noe kornete
bilde av foredragsholder. Vel blåst til gjengen på Finnsnes 
2. Daglig Facebook-oppdateringer om digitale ressurser: Nasjonalt lånekort, Idunn,
Atekst, BookBites, Filmbib, PressReader.
13) Skånland
Lagt ut diverse brosjyrer om digitale tjenester på biblioteket
Lagt inn på Facebook om fagbibliotek-uka med fagbøker som utstilling.
Informerte lånere som var innom om biblioteket om PressReader og BookBites. Her ble det
en del opplæring om hvordan lånerne kan bruke de digitale tjenestene.
14) Storfjord
Strømmet foredrag (28.03.19) Finland 1928 med Morten Jentoft. 15 personer som hørte
interessert på. Noen av dem ble igjen etterpå for å dele egne historier og opplysninger fra
egne møter med forfatteren. Teknisk gikk det også godt. En kort periode var det litt lydskurr
og svakere oppdatering av bilde, men det gikk heldigvis fort over. Ingen av tilhørerne som
syntes det var noe problem verdt å nevne. De kom heller med spørsmål om når vi kan gjøre
noe tilsvarende med andre tema, andre forfattere …
15) Sørreisa

Digital aften 26. mars med fem veldig interesserte tilhørere

