Digital formidling
Bruk av midler fra Nasjonalbiblioteket

Tilbakemelding fra Troms og Finnmark til NB sendt
1. april

• Vi vil sikre publikum tilgang til digitale bibliotektjenester og -opplevelser og
utvikle og styrke samarbeidet om digital formidling. Den digitale formidlingen skal
produseres og distribueres slik at det er relevant for og når alle i hele landet.
• Formidling av digitale arrangement av god kvalitet. For eksempel
formidlingsstunder for barn, foredrag for ulike målgrupper og andre typer
arrangementer sendt fra bibliotekene hvor publikum følger med fra digitale
plattformer, direkte og/eller i opptak (facebook, youtubekanaler, podcaster).
• Vi vil ha hovedvekt på innhold med nordnorsk perspektiv og tilknytning lokalt og
til landsdelen, med temaer om nordnorsk litteratur og kultur, produsert sammen
med bidragsytere fra bibliotekene og andre samarbeidsparter i landsdelen. Vi vil
også lage produksjoner med samiske og kvenske tema.

Om organisering
• Fylkesbiblioteket koordinerer i samråd med kommunene
• Bibliotekene melder inn konsepter som de jobber fram, som
tilrettelegges slik at alle kan benytte seg av, dele og bruke det som
produseres
• Bruke biblioteklokalene som “arena” der hvor det er hensiktsmessig
• Behovet for å hente inn profesjonell støtte til teknisk produksjon må
vurderes løpende. En del av tilskuddet må påregnes å gå til slik støtte.
• Midlene kan brukes til: Oppgradering av utstyr, honorarer,
annonsering.

Tilbakemelding fra NB 24. april 2020
• Formidlingsmidlene er som E-bokmidlene fordelt flatt etter folketall.
Vi har fordelt ut hele beløpet på 5 millioner ut til dere.
• I tillegg har vi satt opp noen supplerende tiltak som vi finansierer ved
hjelp av midler som har kommet i retur etter Bokåret fordi
prosjektene ikke klarte å bruke opp det som var tildelt.
• Troms og Finnmark er tildelt kr 229 250

Føringer på bruk av formidlingsmidlene
• Midlene til digital formidling skal disponeres i samråd med
folkebibliotekene i det enkelte fylke.
• Vi oppfordrer til aktivt engasjement fra fylkesbibliotekene og at tiltak
som involverer folkebibliotekene prioriteres spesielt slik at begge
parter bygger kompetanse.
• Midlene kan brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern
teknisk støtte og utstyr i fylkesbibliotek/folkebibliotek. Den digitale
formidlingen skal kunne nå alle i hele landet.

Om supplerende tiltak fra NB 27. april
• Nasjonalbiblioteket vil (…) at folkebibliotekene benytter lokale forfattere til
sine digitale arrangement. Nasjonalbiblioteket har derfor blitt enig med
Norsk Forfattersentrum om at Nasjonalbiblioteket skal betale honorar for
folkebibliotek som har lokale forfatterarrangementer.
• Hvert folkebibliotek kan booke inntil 2 arrangementer til 2800 kr pr.
arrangement i perioden fram til 15.6 i tråd med Forfattersentrums
retningslinjer https://www.forfattersentrum.no/anbefalt-midlertidigrammeverk-for-digitale-opplesninger/
• Vi tror en slik ordning kan være et insitament til at også mindre bibliotek
bruker lokale forfattere i formidlingen.

Om supplerende tiltak fra NB 27. april – forts.
• Viken fylkesbibliotek har fått oppdrag å lage opplegg for kompetanseheving
for hele sektoren. I deres tildelingsbrev står også følgende:
• «Ved behov foreta en enkel kartlegging blant fylkesbibliotekene av behov
for kompetansetiltak knyttet til digital formidling og iverksette aktuelle
tiltak. Andre fylkesbibliotek inviteres til samarbeid dersom det er relevant.
Det bør foreligge konkrete opplæringstilbud relativt raskt, og oppdraget
skal fullføres på noe lengre sikt med en mer helhetlig læringsressurs for
digital formidling på bibliotekutvikling.no»
• Sommerles skal gjennomføres, nå bruker Vestfold-Telemark fylkesbibliotek
midlene som var igjen fra fjoråret på å utvikle digital markedsføring av
kampanjen i samarbeid med Viken.

Hvordan få del av midlene?
Send inn forslag til bruk av midlene – med et lite budsjettoverslag til
fylkesbiblioteket ved Marit Andersen Somby og Mads Munkvold.
Vi ser på forslagene og vurderer fortløpende i henhold til kriteriene.
Rask tilbakemelding og tildeling så lenge vi har midler tilgjengelig.

