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Treårig utviklingsprosjekt: 01.05.18 – 30.04.21
Troms fylkesbibliotek
Biblioteksjefmøte 16. oktober 2019
Aud Tåga

Prosjektets mål
• Utvikle folkebibliotekene som læringsarena og

kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik
at innbyggerne får tilgang til likeverdige tjenester

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
Strategier for tjenesteområdet kunnskap og læring
12. Utvikle folkebibliotekene som kunnskapsaktør tilpasset sitt lokalsamfunn
13. Utvikle felles rutiner og samarbeid om faglighet og samlinger for at alle
skal få tilgang til fagbibliotektjenester
14. Økt formidling av faglitteratur til alle
15. Stimulere til språk og leseutvikling
16. Arbeide for å øke befolkningens digitale ferdigheter
17. Utvikle folkebibliotekene som læringsarenaer for alle brukergrupper
18. Fokus på økt informasjonskompetanse for alle
•

Organisering og samarbeid om tjenester

Publikum har behov for de samme gode
tjenestene uavhengig av kommunestørrelse
og bibliotekressurser
• I løpet av prosjektperioden
• Komme fram til en organisasjon som viser gangen i
tjenestene, samarbeid og arbeidsfordeling mellom
bibliotekene
• Prøve ut
• Evaluere

KOMPETANSEHEVING
• Søkekurs

Kurs i Sør-Troms om
Folkehelsebiblioteket

Søkekurs for MidtTroms

Oria-verksted
med TAO
14. mai 2019
15 deltakere

Om Oria på
pexip med TAO

Kurs i Oria, 23.januar 2019 på UB
21 deltakere

Grunnleggende søkekurs, 17.-18. september 2018 på UB
26 deltakere

Søkekurs for
Tromsø
bibliotek og
byarkiv

Kompetanseheving - ekstern
• 2018
•
•
•

• 2019

Nordill, Umeå (1)
•
Biblioteklederkonferansen (5)
•
Offentlig informasjon, Stortinget (3) •
•
•
•
•

KORG-dagene (5)
Halmstadkonferansen (1)
Bokbasen, metadatakonferanse (1)
Skolebibliotekkonferansen (1)
Bibliotekpolitisk konferanse (1)
Offentlig informasjon, Stortinget (2)
Tr*ffpunt (1)

Regionale og lokale tiltak for publikum

• For få regionale kurs
• Lokalt: Tiltak for publikum: Tromsø, Lenvik og Harstad

Bibliotektjenester til næringslivet – resultat av undersøkelse
•

•
•

Gjennom dette delprosjektet kan vi konkludere med at flere av de spurte gründerne og
bedriftene har et behov for informasjon og kunnskap innen mange ulike felt.
Respondentene bruker i liten grad bibliotekets tjenester i dag. Den viktigste kilden til
informasjon og ny kunnskap ser ut til å være søk på nett, og spesialister innenfor det
gjeldene fagområdet. En del kjøper også egen fagbøker.
De fleste respondentene hadde ikke tenkt på biblioteket som en relevant kilde,
tjenestetilbyder for næringslivet. Det vil være nødvendig for bibliotekene å markedsføre
slike tjenester for å bli synlige for næringslivet, for eksempel gjennom arrangement,
kurs eller sosiale medier.
kurs i kildesøk ser ut til å være interessant for flere. Gründere/oppstartsbedrifter ser ut
til å ha et særlig informasjons- og kunnskapsbehov. For reiselivsbedrifter kan
kurs/temamøter om lokalhistorie, lokale forfattere etc. være av interesse. Korte kurs
med spisset tematikk anbefales. Muligheten for å gi «studenttilgang» til bedrifter som
jobber med FoU/utviklingsprosjekter bør også utredes.
Gjennom dette delprosjektet kan vi konkludere med at av de utvalgte som ble intervjuet
og bruker biblioteket er fornøyd med dagens bibliotektjeneste. Flere nevner informasjon
om tjenesten som et behov og at kurs i kildesøk kan være interessant.

Studiebibliotekene og Kunnskapsaktørprosjektet
• Kunnskapsaktør

SAMARBEIDSPART: UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

STUDIEBIBLIOTEKENE
avtale med UB
Kurs i regi av
UB skal være
relevante for
studiebibliotekene

