FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Referat fra møte i arbeidsgruppa
Tidspunkt: Onsdag 28. oktober 2020, kl. 1100 – 1230
Sted: Teams
Tilstede: Kristin Strand Iden, Senja bibliotek; Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek; Stine Fjeldsøe,
Tromsø bibliotek; Mariann Løkse, UB; Mona Fonnes, Tanmayo Olsen og Aud Tåga Troms og Finnmark
fylkesbibliotek.
Meldt forfall: Line Rubach, Harstad bibliotek

Saker
Sak 45/20 Møteinnkalling godkjent
Sak 46/20 Referatet fra 23.09.20 godkjent
Sak 47/20 Plan for resten av prosjektperioden: Verksteder, kurs, seminarer og møter
Plan for resten av prosjektperioden var lagt ved sakslista. Gjennomgang av noen av
punktene som de digitale verkstedene 03.12.20 (PressReader og Atekst),
14. 01.21 (Offentlig informasjon) og 18.02.21 (Idunn, Ottar, LovDataPro og NOU).
Bibliotekarene Tor Holmstad, Harstad bibliotek og David Wulff Sæther, Senja bibliotek
står for det faglige innholdet. Verkstedene holdes torsdager og går fra 1000 til 1300.
Stine hører med Anja Borg Andreassen om hun kan holde et innlegg om DataDetox på
Teams. Setter av en time til dette.
Fagseminaret «Skranken som møteplass» måtte utsettes. Dette var planlagt som et fysisk
og digitalt seminar. Enighet om å prøve å tilby et heldigitalt fagseminar.
Aktuelle tidspunkt: 17. november, 9. eller 10. desember eller i uke 1 eller 2 i januar 2021.
Torsdager er n en god dag for Tromsø bibliotek, men tirsdager er en god dag for
bibliotekene i Nord-Troms. Tanmayo tar kontakt med foredragsholderne Lamøy og Kilvik
fra UB NTNU.
Forslag fra Mona og å få tilgang til å ta opp verksted og foredrag og spille av på andre
tidspunkt slik at de som ikke kan delta på oppsatt tidspunkt får mulighet en anna gang.
Avslutningsarrangementet for prosjektet 6. mai 2021 skal vi omtale som
Avslutningsseminar.
Arbeidsgruppa planlegger et fysisk møte onsdag 24. mars 2021 i Tromsø. Møtet vil handle
om avslutningsseminaret og om oppsummering av prosjektet.
Sak 48/20 Aktiviteter i bibliotekene – hva kan tilbys til publikum?
Uke 11/2021 Fagbibliotek-uka. Det er planlagt en foredragsturne og strømming av
arrangementet med Per Anders Totland. Har vi andre tilbud til publikum? Senja vil bruke
uka som deadline for å lage en ny informasjonsbrosjyre til studentene. Trenger gode
bilder som illustrasjon. Aud sjekker med fotografer for å få bilder av god kvalitet.
UB sliter med å få ut informasjon til studentene, mange sitter i heimkommunene nå på
grunn av mye digital undervisning. Studenter som fjernlåner gjennom folkebibliotek får
mye korte lånetid enn om de sjøl bestiller lån. Dette er det viktig å informere om.
Senja vil prøve å lage noe om det å være student i koronatida, lager en tekst som kan
deles.
Innspill fra Mariann; UB etter møtet:
Har dobbeltsjekket dette med lånetid.
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Studenter som selv bestiller via Oria får autofornyet sitt lån i opptil 6 måneder, så lenge ingen
andre venter på boka. Lån som studentene bestiller via andre bibliotek må fornyes manuelt av
oss, dersom jeg har forstått det riktig.
I tillegg ligger det an til at vi skal begynne å sette ‘ikke fjernlån’ på pensumlitteratur. Da vil
studenter som bestiller via andre bibliotek ikke få lånt disse bøkene, kun hvis de selv bestiller
via Oria.
Har også fått tilbakemelding på at bestillinger fra folkebibliotek via NCIP har vært litt
problematiske da vårt biblioteksystem, Alma, tydeligvis kommuniserer dårlig med andre
biblioteksystemer.

Gjøre publikum bevisst på datasikkerhet – bli bevisst på personvern.
Sak 49/20 Samlingsutvikling
• Vi må finne forholdet mellom det som etterspørres en gang og det bibliotekene må ha.
• Vi må komme i dialog med nøkkelpersoner i lokalsamfunnet. Ha kompetanse på å finne,
skaffe og formidle.
• Vi skal ha mye av det som etterspørres, men noe av det som etterspørres er ikke
vitenskapelig kvalitetssikra litteratur, pseudovitenskap.
• Det er blitt stadig vanskeligere å skille mellom det seriøse og ikke seriøse. Tidligere kunne
man stole på forlagene at det var gjort en kvalitetskontroll. Slik er det ikke nå.
• Hva vet man om historiske bygg og lokale bedrifter og litteratur?
• Kan man finne gode transportmuligheter og unngå porto som spiser opp budsjettene.
• Hvordan nå folk flest som har helt andre faglitterære behov enn studentene.
• Definere behov og brukergrupper.
• Ønske om å lokalisere ekspertkompetanse rundt omkring i kommunene.
• Samlingsutvikling er mer enn den fysiske samlinga – det kreves gode tilganger til digitalt
materiale.
• Hvordan når vi unge voksne menn med litteraturtilbud? Skal vi gjøre en henvendelse til
BS og be om et tilbud på litteratur om motoriserte kjøretøy, ølbrygging, fluefiske og
friluftsliv med tanke på å lage et spesialtilbud til denne målgruppa i uke 11/2021
• Vi må prøve å finne ut hvordan vi best kan følge opp bibliotektilbud til privatister og
lærlinger.
Sak 50/20 Eventuelt
Neste møte i arbeidsgruppa onsdag 2. desember, kl. 1100- 1330.
Tar opp samlingsutvikling som sak på neste møte. Tanmayo sender ut undersøkelsen som
ble gjort for noen år sia.
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