FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Referat fra møte i arbeidsgruppa
Tidspunkt: 20. januar 2021, kl. 1100 – 1210
Sted: Teams
Tilstede: Mariann Løkse, UB; Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek; Stine Fjeldsøe, tromsø
bibliotek og byarkiv; Mona Fonnes, Helga Pettersen, Tanmayo Olsen og Aud Tåga, Troms og Finnmark
fylkesbibliotek
Ikke tilstede: Kristin Strand Iden, Senja bibliotek og Line Rubach, Harstad bibliotek
Saker
10/21 Innkalling og saksliste godkjent
11/21 Referat fra møtet 6. januar godkjent
12/21 Tema for møtet. Samlingsutvikling
Tanmayo hadde sendt ut undersøkelsen «Litteraturforsyning i Troms» som ble
gjennomført i 2015. Hun hadde bedt om innspill og spørsmål før dette møtet, men hadde
ikke mottatt noe.
Samtale om hva og hvordan denne undersøkelsen kan brukes i dag. Det kom fram et ønske
om at den oppdateres, fordi den fortsatt er et viktig dokument. Det kan knyttes til livslang
læring som er et område/tema som myndighetene legger stor vekt på.
 Hvilke områder og hvilke tiltak griper inn i prosjektet Folkebibliotek som
kunnskapsaktør?
 Skriver inn det som er av endringer
 Skriver inn tiltak som er oppfylt.
 Åpen vitenskap, er en viktig del av fag- og forskningslitteraturen. Hva har det å si
for folkebibliotekene?
 Åpne læremidler, for eksempel iKom og iKomp vgs.
 Punktet om økonomi/avtale mellom Tromsø bibliotek og fylkesbiblioteket på s. 5
Skal forstår slik at budsjettet brukes etter avtale, avvik må avtales.
 Harstad sitt ansvar for musikk er ikke avvikla, ønske om at ordningen fortsetter.
Kompetanseheving med hensyn til strømming av musikk.
 Senja bibliotek har fagansvar for sjukepleiefag. Har avtale med UB. Nordreisa har
også avtale med UB.
 Ta med det som har skjedd med tilgang til e-bøker og bruk av digitale ressurser.
 Prosjektet Folkebibliotek har oppfylt noen av tiltakene, dette må med i ei
oppgradering.
 UB Tromsø har studielitteratur til utlån, når ikke ut til studentene med informasjon
om hvordan de får tak i studielitteratur når de ikke er på campus i Tromsø. Nyttig
med depot rundt omkring.
 Studentene som var i Halti er flytta opp til videregående skole, konsekvenser for
bibliotektilbudet. Ordninga med å bestille sjøl er lite kjent blant dem som tar
videreutdanning heimefra. De som tar grunnopplæring får god opplæring i dette.
 Dette er et fantastisk tilbud, ved Tromsø bibliotek kjenner man ikke til dette, men
det levers ikke fjernlån fra UB til studenter bosatt i Tromsø. Hva med dem som bor
flere mil utafor byen som på Rebbenesøya eller i Lakselvbukt?
 Det er viktig at fjernstudenter tar kontakt med UB
 Tromsø bibliotek og UB har det meste studentene spør etter.
 Det at lånere sjøl kan bestille fjernlån er litt både óg. Sjekker gjerne ikke hva det
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lokale biblioteket har.
Når studiebibliotekene ser at det er sju på venteliste for ei fagbok, så er dette en
indikasjon på at biblioteket bør kjøpe inn.
 Hva skal man ha i samlingene? Hva er relevant? Hva har man?
 Praktisk arbeid og kunnskapsdeling
 Team litteraturforsyning i Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Forbindelse til
kunnskapsaktør?
 Man må ikke glømme at de ansatte informerer om innholdet i biblioteket. Ved
innkjøp går mange ut fra sine egeninteresser. Må huske på oppdraget på vegne av
befolkninga, samlinga skal speile befolkningas behov.
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