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Tiltaksmål

Målet er å styrke formidling av litteratur og lesing og nå nye bibliotekbrukere ved hjelp av nye formidlings- og samhandlingsformer.
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Tiltaksbeskrivelse

Tiltakstittel i sin helhet:
I skjønn forening (under nordlyset)
-Bibliotek, litteratur og kunnskap i Troms og Finnmark
Troms og Finnmark fylkesbibliotek søker om formidlingsmidler på vegne av folkebibliotekene i fylket. Søknaden er forankret i
folkebibliotekene, felles søknad har vært oppe til diskusjon på biblioteksjefmøte i Troms og regionale møter i Finnmark høsten 2019. Vi har
også kartlagt muligheter for streaming og fjernvisning av arrangement i biblioteket, for å vite mer om hvilke tekniske
utfordringer/muligheter bibliotekene har.
Det er enighet om at fylkesbiblioteket skal stå som søker av midlene og være koordinator i gjennomføringen av prosjektet.
Vi henviser til Nasjonalbibliotekets kriterium om at utviklingsmidler tildeles kommuner som driver i samsvar med Lov om folkebibliotek. Vi
vil gjøre oppmerksom på at vi har noen kommuner i fylket ikke drifter i tråd med loven mht kompetansekrav.
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Lebesby bibliotek, Lyngen folkebibliotek og fylkesbiblioteket har utarbeidet søknaden på
vegne av hele fylket.
Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 og Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 Finnmark ligger til grunn for
søknaden.
Under tjenesteområdet Litteratur og kultur i Bibliotekplan for Troms 2017-2028 er noen av strategiene å fremme lesing og leselyst, gi
tilgang til et allsidig, aktuelt og kvalitetsmessig litteraturutvalg og styrke og utvikle folkebibliotekene som formidlere av litteratur og kultur.
Et av innsatsområdene for Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 er litteratur-, kultur- og kunnskapsformidling i
samspill med bibliotekene og andre aktører, av både fysisk og digitalt innhold.
Den felles nordnorske litteraturstrategien som ble vedtatt i de tre nordligste fylkestingene i 2017 og er støttet av midler fra
Nasjonalbiblioteket, ligger også som et grunnlag for prosjektet. Målet med litteraturstrategien er å styrke produksjonen og formidlingen av
nordnorsk litteratur, både på norsk, samisk og kvensk.
Dette prosjektet må ses i sammenheng med andre prosjekter vi driver, blant annet kampanjer, Finnmark internasjonale litteraturfestival,
kunnskapsaktørprosjektet i Troms mm.
Mål med tiltaket:
Målet er å styrke formidling av litteratur og lesing og nå nye bibliotekbrukere ved hjelp av nye formidlings- og samhandlingsformer.
Folkebibliotekene i de 39 kommunene i Troms og Finnmark skal synliggjøres også utenfor bibliotekrommet, på ﬂere steder og arenaer og
på ﬂere plattformer, både fysisk og digitalt. Gjennom prosjektet skal vi tilby arrangementer og aktiviteter til både eksisterende og nye
målgrupper og utvikle gode arbeidsmetoder som kan inngå i daglig drift. Vi ønsker å oppnå økt deling av ressurser mellom bibliotekene og
å øke de ansattes formidlings-, arrangements- og tekniske kompetanse.
Hovedtiltaket blir formidling av sakprosa og skjønnlitteratur, her vil bøker fra Kulturrådets innkjøpsordninger bli særlig lagt vekt på. Vi vil ha
fokus på ulike temaer innen lesing, helse, samfunn og kultur. Vi ønsker å ha med oss FNs bærekraftmål og fokusere på bibliotekenes rolle
som bindeledd mellom det sosiale og kulturelle felt med deling og gjenbruk som viktig kjerne.
Det vil være arrangementer med både skjønnlitterære forfattere, fagbokforfattere og andre formidlere. Vi vil ha minst en turnépakke med
samiskspråklige bidragsytere og ta hensyn til at samisk- og kvensk kultur er en viktig bestanddel i vårt valg av tema.
Vi vil også ha tiltak rettet mot barn og ungdom og vil derfor søke å velge formidlere som vi vet også kan appellere til gruppene, det vil åpne
for muligheter for arrangementer for barn og unge på formiddagen og for voksne på ettermiddagen.
Tiltak:
• Turnéer med temaforelesninger – utgangspunkt er mulighet for besøk i hver kommune høsten 2020.
• Bruke bokbussene som formidlingsarena og transportmiddel mellom de kommunene de opererer og til rom utenfor hovedbiblioteket,
utenfor ordinær virksomhet.
• Publisering/streaming av noen av arrangementene på Youtube (eller annen plattform), slik at alle bibliotekene kan vise dem i sine lokaler
eller tilknyttede lokaler.
• Tilknyttet prosjektet som helhet samt de ulike arrangementene/temaene vil det lages boktrailere og leselister over relevante bøker og ebøker – disse kan legges ut på nett, være på infoskjermer, tilgjengeliggjøres gjennom Bookbites mm.
• Lage maler som kan deles og fokus på å øke formidlings- og arrangementskompetansen for bibliotekansatte.
Bibliotekene skal:
• Gjennom proﬁleringspakker selv kunne bli mere synlige også utenfor hovedbiblioteket og være et verktøy for egen proﬁlering. Digital
synlighet og ebøker vil være del av dette.
• Gjennom arrangementsmaler bli bedre i stand til å ha oversikt av gjennomføring av arrangement i biblioteket.
• Gjennom mottak av teknisk utstyr med bruksmaler ha mulighet for å vise og ta opp arrangement, og der hvor andre tekniske
forutsetninger foreligger, kunne streame.
• I kommuner de aktuelle bokbussene ferdes, tilrettelegge for forfatter og litterær transport mellom kommuner og formidlingsrom.
• Være involvert i gjennomføringen, bidra med informasjon og kontakt med lokale aktører.
Vi ønsker gjennom prosjektet å teste ut nye arbeids- og samhandlingsmetoder og gjøre det som skapes tilgjengelig for alle bibliotekene, for
å forenkle formidlingsarbeidet for bibliotekene som vi vet ofte har lite ressurser. I arbeidet må vi vurdere arbeidsfordelingen ut i fra hva
som er hensiktsmessig i forhold til blant annet vår geograﬁske størrelse. Vi må være bevisst på at tilbud av arrangementer og aktiviteter
skal kunne tas i bruk også av de mindre bibliotekene. Vi vil også lage pakker/maler til ulike måter å formidle på som kan tas i bruk av
bibliotekene. Her ønsker vi å involvere ansatte i bibliotekene som innehar kompetanse på formidlingsfeltet. En større åpenhet for og
bevissthet rundt deling av arbeidet som gjøres rundt om i bibliotekene kan gjøre formidlingsarbeidet lettere for alle og vi vil bruke en felles
plattform hvor dette samles og gjøres tilgjengelig for alle.
Kartlegging av hvilke arenaer som er tilgjengelig i hver kommune må vurderes og avklares sammen med bibliotekene når vi er i gang med
planleggingen. Tenkte arenaer; barnehager, lunsjrom på arbeidsplasser, den lokale puben, samfunnshus m.ﬂ.
Organisering:
• Prosjektgruppe internt på fylkesbiblioteket.
• Arbeidsgruppe med representanter fra samarbeidspartnere.
Samarbeidsparter:
• Folkebibliotekene i Troms og Finnmark med bokbussene Tana/Nesseby, Bokbuss Kåfjord og Bok- og kulturbussen Sør-Troms.
• Forfattere og eventuelle forfatterforeninger, forskere og formidlere fra f.eks. UIT – Norges arktiske universitet.
• Bruke det vi har av interne bidragsytere i fylket: graﬁkere, kommunikasjonsmedarbeidere og fotografer for å lage godt
informasjonsmateriell mm. Eventuelt hente inn eksterne der det trengs.

Tilleggsinfo kontakt:
Leder for nye Troms og Finnmark fylkesbibliotek er pr. dags dato ikke avklart.
Institusjonens leder for tidligere Troms fylkesbibliotek er Birgit Larsen
Institusjonens leder for tidligere Finnmark fylkesbibliotek er Sunniva Knutsen
Kontaktpersoner når det gjelder denne søknaden er:
Marit Andersen Somby, rådgiver tidl. Troms, tlf. 77 78 80 24
Mads Munkvold, rådgiver tidl. Finnmark, tlf. 78 96 43 60
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Budsjett
Inntekter
Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket

1000000

Beskrivelse annen inntekt

Egenandel kommunene - Arbeid, tilrettelegging

Beløp

200000

Beskrivelse annen inntekt

Egenandel TFFK - Reiser, arbeid med mer

Beløp

200000

Inntekter totalt:

1400000

Utgifter
Beskrivelse annen utgift

Honorar, reiseutgifter, opphold (forfatter/foredragsholdere)

Beløp

500000

Beskrivelse annen utgift

Markedsføring/synliggjøring

Beløp

200000

Beskrivelse annen utgift

Tilrettelegging/utstyr til bibliotekene

Beløp

200000

Beskrivelse annen utgift

Kjøp av tjenester (design, graﬁker med mer)

Beløp

100000

Beskrivelse annen utgift

Arbeid, tilrettelegging med mer kommuner

Beløp

200000

Beskrivelse annen utgift

Reiser, arbeid med mer TFFK

Beløp

200000

Utgifter totalt:

1400000

Inntekter - utgifter
0

Søker
Institusjonsopplysninger
Kommune- eller fylkesnavn

Troms og Finnmark fylke

Institusjonsnavn

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Organisasjonsnummer

922420866

Kontonummer

47000400064

Institusjonens leder
Fornavn

Birgit

Etternavn

Larsen

Er Institusjonens leder kontaktperson for prosjektet Nei
Kontaktperson
Fornavn

Marit Andersen

Etternavn

Somby

Telefon

77788024

E-post

marit.andersen.somby@tﬀk.no

Vedlegg
Vedlegg
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