Felles utviklingsprosjekt
Om mulige søknader til Nasjonalbiblioteket februar 2021
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Aud Tåga
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Hvorfor felles utviklingsprosjekt?
• Bibliotekstrategien 2019 –2023 /2024
• Tre hovedområder i strategiperioden fordelt på
1) Formidling 2) samarbeid 3) Infrastruktur
(48,5 mill. i forrige strategiperiode)
• Regional bibliotekplan for Troms
• Handlingsplan for Troms og Finnmark

Områder for utviklingsprosjekt
• For å styrke bibliotekenes formidling av mangfoldet i bibliotekenes
samlinger og kvalitetssikrede kilder, vil Nasjonalbiblioteket lyse ut en
andel av prosjekt- og utviklingsmidlene til formidlingsprosjekter.
Det er i første rekke folke- og fylkesbibliotek som kan søke på disse
midlene.
• Videre vil Nasjonalbiblioteket lyse ut midler for å styrke samarbeid
mellom bibliotekene og til nyskapende utviklingsprosjekter. Dette
bidrar til å åpne samlingene og til bedre ressursutnyttelse mellom
de forskjellige bibliotektypene

Samarbeid
• Nye måter å samarbeide på
• Økt samarbeid mellom folkebibliotek og bibliotek i høyere utdanning
om formidling
• Eksperimenter med ulike modeller for drift og samarbeid om bibliotek
og bibliotektjenester med særlig vekt på nye fylker og sammenslåtte
kommuner
• Nye samarbeidsformer mellom skolebibliotek og folkebibliotek
Utdanningsdirektoratet lyser ut tilskudd til skolebibliotek,
og satsingsperioden utvides med to år; fra 2021 til 2023:
NB og Udir sine prosjektmidler skal sees i sammenheng

Nasjonalbibliotekets mål med satsingene
• Bibliotekene skal utvikle seg til å gi mer åpen tilgang til samlingene,
kunnskapen og forskningen.
Sentralt med tettere samhandling mellom bibliotektypene.
• Økt samarbeid gir bedre ressursutnyttelse på tvers av institusjoner.
• [Utviklings]midlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha
verdi ut over det enkelte bibliotek, og de skal bidra til kreativitet og
fornyelse når det gjelder bibliotekutvikling.
• Utviklingsmidlene åpner for at bibliotek kan prøve ut ting som
ellers ikke har vært igangsatt.
Det blir ikke stilt krav til resultat, men til gjennomføring og at
kompetansen som tilegnes i prosjektet deles med hele
biblioteksektoren.

