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Mål for prosjektet
Målet er å arrangere en Unconference i Nord-Norge i 2015 for å stimulere til
utvikling av nye tjenester og aktiviteter, og at bibliotekene blir mer attraktive og
innovative. Et ønsket mål er også økt samarbeid i mellom bibliotekene i nord. Vi
mener også at en konferanse som dette vil sette fokus på nye utfordringer og
gjøre de ansatte bedre rustet til å mestre de nye kravene til bibliotekene og
bibliotekarrollen som kommer i kjølvannet av nyrevidert lov om folkebibliotek.
Det er også ønskelig å teste ut denne metoden som en forberedelse til
Bibliotekmøtet 2016, som skal arrangeres av Norsk bibliotekforening i Tromsø.
Fylkesbibliotekene i Nord bidrar inn i planleggingen av denne konferansen som
del av lokal arbeidsgruppe. Gjennom å arrangere en Unconference i 2015, vi vil
kunne gjøre oss erfaringer som vi kan ta med oss i planleggingen av konferansen i
2016.

Rapportsammendrag
Rapport BibliotekCamp 2015 – bibliotekcamp i nord
Fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark arrangerte BibliotekCamp i
Tromsø, fra 28.-29. september. For første gang ble en unconference, en
«gjør-det-selv-konferanse» arrangert i nord, heretter kalt BibliotekCamp.
MÅLGRUPPER
Bibliotekansatte i folkebibliotek i de tre nordligste fylkene var målgruppen for
BibliotekCamp. Til sammen var det 67 deltakere. 21 fra Finnmark, 32 fra Troms og
14 fra Nordland. Det var mange deltakere, og mange som ikke kjente hverandre.
INNHOLD OG AKTIVITETER
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En arbeidsgruppe med representanter fra de tre fylkesbibliotekene ble opprettet
og sto for planlegging, påmeldinger og gjennomføring av de ytre rammene av
bibliotekcampen. Innholdet skaptes på bibliotekcampen. Bloggen
www.bibliotekcamp.no inneholder program, oversikt over seksjoner samt referat
fra hver av seksjonene. Deltakerne ble på forhånd oppfordret til å sende inn
temaer de ville legge fram eller snakke om.
BibliotekCamp viste også (litteratur)formidling i praksis. Deltakerne fikk velge
mellom ulike hyllevandringer på Tromsø bibliotek og byarkiv og en byvandring i
Tromsø. Den finske forfatteren Salla Simukka deltok på middagen på Peppes
pizza med opplesning.
Troms fylkesbibliotek har formidlet erfaringer fra prosjektet på Mikromarcs
Tr*ffpunkt i Tromsø og på et lukket fagseminar for ansatte på
Universitetsbiblioteket i Tromsø i november 2015.
RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE
En evaluering av BibliotekCamp ble gjennomført i etterkant, og denne viste at 80%
(av de 49 som svarte på questbacken) var fornøyd med å ha deltatt på
BibliotekCamp. Interessen for arrangementet viste at det er et behov for å komme
sammen og snakke om like utfordringer og fremtiden. Mange nye kontakter ble
knyttet, mange prosjekter ble snakket om, enkle og aktuelle problemstillinger
diskutert. Bibliotekcamp som arbeidsmetode ble utprøvd, og vi har høstet gode
erfaringer til videre arbeid
BibliotekCamp hadde fire overordnede mål: her listet opp etter det deltakerne i
følge evalueringen mener de fikk best oppnåelse av.
1. Bidra til et mer attraktivt / innovativt bibliotek
2. Er bedre rustet til, og fokusert på nye utfordringer for biblioteket
3. Bidra til økt samarbeid
4. Stimulere til utvikling av nye tjenester og aktiviteter
Bibliotekfolk liker å komme sammen og snakke om bibliotek, dele sine erfaringer
og vise fram gode prosjekter. Dette kom tydelig fram på vår «skrytevegg».
Plakater, avisreportasjer, konkretiseringsmateriell (f.eks eventyrkofferter), og mye
mer ble hengt opp på veggene på det største møterommet. Skryteveggen viste
frem mangfoldet av bibliotekhverdagen i nord.
POSITIVE OG NEGATIVE ERFARINGER ANDRE KAN DRA NYTTE AV
Rammene for en unconference bør planlegges meget detaljert, men man vil aldri
kunne forsikre seg om hvordan dagene blir – denne måten å jobbe på er
utfordrende og lærerik.
På bibliotekcamp er man ikke garantert kvalitet på det faglige innholdet. Som en
forberedelse fikk deltakerne sende inn forslag til temaer på forhånd. Programmet
dag 1 var planlagt før ankomst. Temaer var f.eks samarbeid, markedsføring og
integrering. Å lage agendaen dag 2 var mer utfordrende. Deltakerne hadde dagen
i forveien (dag 1) skrevet forslag til temaer på dag 2 på en tavle, og alle disse
forslagene ble tatt med på andre dag av konferansen. Noen av temaene ble
videreført fra dag 1 og noen ble satt opp på nytt for at flere kunne få temaet med
seg. Få temaer ble foreslått der og da.
En bibliotekcamp krever mye planlegging, også i metode og innhold. Det var
mange aktive deltakere som utnyttet handlingsrommet bibliotekcampen gav, men
det var mye fokus på dette har vi gjort på mitt bibliotek, kontra å delta aktivt for å
skape noe nytt. At det siste var et ønsket resultat kom ikke godt nok fram.
Bibliotekcamp er en kreativ arbeidsmetode. Likevel var samtale metode-form på
omtrent alle seksjonene. Ulike arbeidsmetoder og moderatorer med større ansvar
ville bidratt til større variasjon mellom seksjonene og større grad av måloppnåelse
for hele bibliotekcampen.
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I forkant av et arrangement som dette bør man ha en diskusjon rundt hvordan
man kan øke det faglige trykket. Vi kunne også brukt mer tid på å snakke sammen
i plenum i begynnelsen, avklare forventninger til deltakerne. Moderatorer må
briefes godt, for å få en felles forståelse av oppgaven, og være bevisst ansvaret
for at noe skal komme ut av arbeidsformen på seksjonen. Kanskje kan
problemstillinger være utgangspunkt for seksjonene, i stedet for temaer, slik at
deltakerne får noe å diskutere ut fra. Det var tydelig at bibliotekcamp som
arbeidsmetode var ny og ukjent, og man kan med fordel bruke tid i fellesskap til å
presentere ulike måter å jobbe i seksjonene på.
Evaluering viste at noen av deltakerne ble slitne av å dele og delta. Vi hadde mye
på programmet, og mange hadde dessuten lang reisevei.
Seksjonene var satt til 50 minutter. Noen temaer kunne med fordel hatt lengre tid,
kanskje to påfølgende seksjoner, mens andre temaer passet tidsrammen. Noe
kunne vi forutse i planleggingen, og noe kunne tas opp igjen ved en senere
anledning, men flere opplevde at seksjonene ble avsluttet før man fikk et resultat
eller kom til en avslutning.
Organisering av rommene spiller en stor rolle i hvordan samtalene blir. En
variasjon kunne vært bra, hestesko fungerte greit, men det var avstand mellom
deltakerne. Det største møterommet, oppført i klasserom, fungerte dårligst – der
falt deltakerne lett til en foredragsmetode.
PLANER FOR VIDEREFØRING
BibliotekCamp som arbeidsform er en ny og god metode, en møteform med stort
potensiale, som de bibliotekansatte trivdes med. Både arrangører og deltakere har
lært noe nytt. Samarbeid i nord vil fortsette, bibliotekcamp vil bli brukt som
arbeidsmetode i mindre sammenhenger.
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Start- og sluttdato for prosjektet
Prosjektvarighet

Fra dato

Til dato

Ettårig

01-01-2015

31-12-2015

Samarbeidspartnere
Organisasjon/institusjon

Formell avtale

Rolle

Nordland fylkesbibliotek
Postboks 609
8607
Mo i Rana

nei

Deltar med finansiering, planlegging, gjennomføring og
etterarbeid.

Finnmark fylkesbibliotek
Postboks 615
9811
Vadsø

nei

Deltar med finansiering, planlegging, gjennomføring og
etterarbeid.

Vedleggsoversikt
Beskrivelse

Prosjektregnskap

Side 4 av 4

