FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Referat fra møte i arbeidsgruppa
Tidspunkt: 24. februar 2021, kl. 1100-1205
Sted: Teams
Tilstede: Mariann Løkse, UB; Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek; Line Rubach, Harstad bibliotek;
Mona Fonnes, Helga Pettersen, Tanmayo Olsen og Aud Tåga, Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Meldt forfall: Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek og byarkiv og Kristin Strand Iden, Senja bibliotek
Saker
14/21 Innkalling godkjent
15/21 Referat fra møte 20. januar godkjent
16/21 Kort informasjon om søknaden Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 til
Nasjonalbiblioteket. Det søkes om utviklingsmidler for et år. Det skal gjøres en
grunnlagsjobb med bibliotekene i Finnmark for å øke kunnskap og forståelse av bibliotek
som kunnskapsaktør. Det skal arbeides med samlingsutvikling i hele fylket. Helga
Pettersen skal lede prosjektet, som skal ha et samarbeid med prosjektet Senja bibliotek
søker midler til.
17/21 Kompetanseheving
Det har vært arrangert digitale kurs 28. januar. 3. februar og 14. februar i regi av
prosjektet. David Wulff Sæther, Senja; Anja Borg Andreassen, Tromsø; Tor Holmstad,
Harstad og Tanmayo Olsen har vært kursholdere.
Det er gjort opptak av kursene. Opptakene redigeres av Mona Fonnes før de legges ut på
Forum bibliotekutvikling.no Alle som har tilgang til den lukka gruppa har mulighet til å se
disse filmene og løse oppgavene som følger med.
18/21 Samlingsutvikling
• I videreføringa av prosjektet må det planlegges grundig, lage en god plan for
prosjektet. Planlegge ulike tema som skal utvikles, alle områdene som tar opp
samlingsutvikling.
• Samlingsutvikling består av to felt: Kompetanse og det praktiske – lage to pakker
hvor innholdet må diskuteres.
• Ta gjerne lærdom av lesersørvis, jobbe med egen forståelse. Komme tilbake til
Crew, som foreligger i en nyere og oppdatert utgave fra 2018.
• Prinsippene for samlingsutvikling er de samme i UH-bibliotekene som i
folkebibliotekene. Det finnes mye som er tilgjengelig, både fysisk og digitalt.
Folkebibliotekene er UBs armer ut til folket (livslang læring). Viktig for UB at det er
kompetanse ute i folkebibliotekene. Hva skal finnes? Hva slags ordninger har vi?
UB er sterk på Åpne kilder (Open access) Viktig at folkebibliotek engasjerer seg i
denne debatten, vise veg i det som er åpent tilgjengelig. Alle folkebibliotek skal
rustes opp. Må ha en langsiktig tankegang. Må ei kulturendring til for å tenke mer
fag enn fiksjon.
Populærvitenskapelige bøker er viktige, de blir brukt når de blir synlig.
• Samlingene må bli bedre fundamentert i bibliotekloven.
• Samlingene må ha relevans for lokalsamfunnet.
• Bibliotek og samfunn – hvordan bygge legitimitet. Hva er rollen som biblioteksjef?
• Hva trenger vi av bibliotekarene i regionen? Hvordan er utdanninga ved UiT rigga?
UB ønsker at utdanninga skala ta opp mer. Presentere ønsker.
• Ikke bare samlingsutvikling, men også formidling
• På lederutdanninga er det snakk om hva skal biblioteket være i ditt lokalsamfunn.
Hva med å friske opp siste forskning.
Tromsø, 25. februar 2021
Aud Tåga

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
•

De fire fra fylkesbiblioteket tar for seg det Tanmayo i sin tid skrev om
litteraturforsyning og frisker opp teksten – jamfør referat fra møtet 20. januar.
• Gruppa møtes 3. mars
• Lage arbeidsgruppe på avslutningsseminaret, grupper som jobber med ulike tema
i samlingsutvikling.
19/21 Eventuelt:
En god del tilbakemelding på at det er mye som skjer av kompetanseheving for tida i
tillegg til en del møter.
20/21 Neste møte kommer i april. AT foreslår 21. april i stedet for 14. april.

Tromsø, 25. februar 2021
Aud Tåga

