FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Fagseminar 26.-27. november 2019
Quality Hotel Saga, Tromsø

Organisering av fagbibliotektjenesten
• Organisering av fagbibliotektjenesten er det sentrale i
prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør
• Uten denne delen, ville det ikke vært noe prosjekt
• Denne delen av prosjektet må prøves ut
• Det er klart og tydelig beskrevet i søknaden
• Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør står og faller på
at dette blir gjort

Vår felles forpliktelse
• Prosjektet springer ut fra Regional bibliotekplan for Troms
2017-2028
• Planen er politisk vedtatt
• Planen pålegger oss å gjennomføre de tiltakene som
beskrives
• Planen pålegger oss å finne fram til samarbeidsløsninger som
kan bedre tjenestetilbudet til publikum
• Prosjektet er også forankret hos folkebibliotekene gjennom
arbeidsmøter på biblioteksjefmøtene i juni og november 2017
• Det var enighet om å søke om midler til prosjektet

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

Kompetanseheving gjennom arbeid med prosjektet
• Et sentralt mål i prosjektet er å heve kompetansen hos de
bibliotekansatte gjennom arbeidet i prosjektet
• Alle skal ha et visst kompetansenivå og en bevissthet om sin
kompetanse

Kompetanseheving
• Det har vært gjennomført en del felles kurs
• Noen bibliotekansatte har tatt flere søkekurs
• Noen bibliotekansatte har i tillegg fått mulighet til å delta på
eksterne kurs og seminarer.

Regionale kurs
• I prosjektets første år erfarte vi at kompetanse på søking var
lavere enn forventet
• På bakgrunn av dette har det fra prosjektledelsens side vært
ønske om regionale kurs tilrettelagt av regionene
• Kursholderne kan være fra regionene eller fylkesbiblioteket
• Regionale kurs er viktig for å heve kompetansenivået hos de
bibliotekansatte, slik at det er et felles minimum
• Så langt i prosjektet har det vært gjennomført få regionale
kurs

Kurs for publikum
• Hva har vi fått til på dette området?

Bibliotektjenester til næringsliv
Næringshagen Midt-Troms og Halti næringshage har på vegne av prosjektet
Folkebibliotek som kunnskapsaktør gjennomført intervjuundersøkelse med ti
næringslivsaktører om bruk av bibliotektjenester.
Spørsmålene som ble brukt i intervjuene
1. Har din bedrift et kunnskapsbehov i dag som biblioteket kan hjelpe til med å
løse?
2. Bruker din bedrift biblioteket i dag? Hvis ja, hvordan?
3. Hvor ellers søker du informasjon og kunnskap for bedriften?
4. Støter dere på noen utfordringer når dere leter etter informasjon eller er på
søken etter kunnskap?
5. Hvordan kan biblioteket tilpasser seg deres behov?
6. Kan kursing og delemner være interessant for deres virksomhet? Hvilke temaer,
og når og hvordan bør kursing gjennomføres?

A. Gjennom delprosjektet kan vi konkludere med at flere av de spurte gründerne og bedriftene har et behov
for informasjon og kunnskap innen mange ulike felt
B. Respondentene bruker i liten grad bibliotekets tjenester i dag
C. 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
D. De fleste respondentene hadde ikke tenkt på biblioteket som en relevant kilde, tjenestetilbyder for
næringslivet
E. Det vil være nødvendig for bibliotekene å markedsføre slike tjenester for å bli synlige for næringslivet, for
eksempel gjennom arrangement, kurs eller sosiale medier
F. Kurs i kildesøk ser ut til å være interessant for flere
G. Gründere/oppstartsbedrifter ser ut til å ha et særlig informasjons- og kunnskapsbehov
H. For reiselivsbedrifter kan kurs/temamøter om lokalhistorie, lokale forfattere etc. være av interesse
I. Korte kurs med spisset tematikk anbefales
J. Muligheten for å gi «studenttilgang» til bedrifter som jobber med FoU/utviklingsprosjekter bør også
utredes

KONKLUSJON
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.

iKomp for de fleste
iKomp for videregående skole ble lanser 25. oktober.
Tilgangen er nå lagt åpen, og alle kan logge seg inn.
Ansatte i folkebibliotekene bør gjøre seg kjent med denne iKomp-versjonen.
Gå til https://uit.mooc.no
2. Klikk på «Log Inn» opp til høyre – ny side åpner seg
3. Svar på aktiveringsmail
4. Gå gjennom kurset
Når dere er registrert som bruker i OeX (Open edX)
så kan dere se på alle kursene som ligger der.

Informasjonsfilmer
•
•
•
•

Fjellfrosk media skal lage informasjonsfilmer
Første film om Filmbib, ferdig medio desember 2019
1-2 min
Skal legges på nettsidene og kunne vises på bibliotekenes
skjermer
• Bibliotekene skal vurdere filmene før de gjøres tilgjengelig

