Sak: Nye felles utviklingsprosjekt i Troms og Finnmark? kl. 14:10-15:00
Idemyldring forankret i Nasjonal bibliotekstrategi og utlysning av utviklingsmidler i 2021
a) Å nå ikke-brukere
b) Informasjonsvitenskap/kildekompetanse etc.
c) Lesesatsing for barn
d) Lesesatsing for voksne
e) Åpen gruppe
Referat fra to av gruppene
Ad a) Idemyldring: ikke brukere
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Ibestad bibliotek ved Ingvild: fortalte om en prosjektsøknad de har sendt inn. Møte
folk der de er. 4 tiltak: Fergebibliotek, hjem til sittende, digital eldrebølge og podkast.
Tromsø bibliotek ved Mona: fortalte om en annen prosjektsøknad, bruke bokbussen
på sommeren til festivaler, til Telegrafbukta etc. Det er alt for mange som ikke
kjenner til bibliotekets tilbud. Tromsø bib ønsker å nå gründere! Litterærere tirsdag
for voksne, ut til folket, kafe, Åsgård, bymisjonen. Felles markedsføring ønskelig.
Nesseby bibliotek ved Jørgen sa ikke lesere/ikke brukere trenger kanskje
arrangementer/workshops for å komme. Det finnes forskjellige ikke-brukere.
Bokbuss til eldresenteret gjøres hos oss. Samskapelsesprosjekt akkurat blitt ferdig
med dette. Der hvor du skaper tilbud i lag med befolkningen, oppdage nye behov i
lag.
Porsanger bibliotek ved Ann-Brith: vi har ikke beholdt bokbussen, og dette lider
distriktskolene og barnehagene av. De har ikke mulighet til å kjøre 6 mil til Lakselv, vi
har og mistet 1 og ½ ansatte. Hvordan nå ut til distriktene uten ekstra ressurser?
Ida ved fylkesbiblioteket: De som ikke vet at de ønsker å bruke bib. Hva med
samarbeid med arbeidsplassen? Digitale tjenester.
Stine: Vi kan sitte her å tenke gode ideer, men jeg kjenner ønske om en stor nasjonal
satsning. Biblioteket – være synlig! Markedsføring, sosiale medier, kanskje videoer
fra nasjonalt hold.
Ramona: Biblioteket vårt leverer bøker på den lokale butikken i Sørvær, fått hjelp av
teknisk etat. Jeg har en drøm om å ha et prosjekt om å få uniformerte
menn(brannmann/politi) til å holde lesestund til barn.
Kristin: Det finnes mange spørsmål – Hvem er ikke brukeren, hvorfor bruker de ikke?
– Vi trenger innsikt på dette. Støtter Stine, Nasjonal kampanje pro bibliotek.
Rita: Støtter Nasjonal kampanje. Til Ann-Brith, vi har en gutt som bringer bokkasser
til skolene.
Ingvild: jeg vil høre med om samskaping, Jørgen!

Ad e) Åpen gruppe
Gruppe med representanter for fylkesbiblioteket og folkebibliotek i Troms og Finnmark
I korte trekk fra samtalen:
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Digital deling ala Under Nordlyset ble oppfattet som et veldig bra tilbud. Muligheter
for å i bibliotekene og befolkning til å kunne være med i arrangement med andre
aktivt og interaktivt fysisk og digitalt med det som skjedde i bibliotek i fylket generelt,
ble oppfattet som meget innovativt og bra. Det ble ytret et ønske om at det ble noe
som ble varig (videre utenfor Under Nordlyset) hvor det vurderes faste tider for
barnearrangement og voksenarrangement. Under dette kom det også inn forslag om
å lage lokale produksjoner som kunne ha merverdi. For eksempel Sør-Varanger
kunne samarbeidet med riksteateret eller Pikene På Broen for bibliotekarrangement,
Søke om midler for mindre «oppsetninger» fra et bibliotek i fylket til de andre.
Felles låneregler ble tatt opp. At det kan være aktuelt i et nytt samlende fylke å se på
noe felles rundt lånereglement. Både mot brukere og lånere, men også når det
gjelder fjernlån og innlån.
Det kom et løst forslagsønske som ble litt diskutert som gikk på nettsider. Om
folkebibliotekene får nye nettsider (på plattformen Word press/ WEB løft, som begge
de tidligere fylkene benytter) burde det kunne være aktuelt å se på innspillgrupper
fro felles oppbygging og layout på disse.
Integrering og bærekraft kom opp. Integreringsjobben bibliotekene har i sitt
samfunnsoppdrag er viktig. Kunne det vært aktuelt med arbeidsgrupper som jobber
med Språkkafé for eksempel å møttes? Kompetanseløft i integreringsspørsmål.
Biblioteket som arena for bærekraft ble nevnt. Hvordan kan bibliotek inkorporere
tanken om Bærekraft i sin drift, og fronte det?

