
Referat fra møte med bibliotekene 24. mai 2022 om Nasjonal bibliotekdag   

 

Innledning fra Linda:  

Nasjonal bibliotekdag 1. september er en av de to felleskampanjer vi har for 

folkebibliotekene i fylket. Dette er dagen som setter biblioteket på dagsorden og viser frem 

det viktige arbeidet som bibliotekene gjør. Vi oppfordrer alle bibliotek til å markere dagen!  

Norsk bibliotekforening (NBF) er initiativtaker til dagen og de har valgt frivillighet som årets 

tema og samarbeider med Frivillighetnorge.no. Regner med at det er i forlengelsen av at 

regjeringen besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år.    
   

 Vi står imidlertid fritt til å velge om vi ønsker å ha dette som tema. Det er litt opp til oss i 

fylket. Kom gjerne med innspill.    
   

 I samarbeid med NBF er fylkesbibliotekene kontaktet av Frivillighet Norge og Frivillighetens 

museum som har et tilbud til folkebibliotekene.   

Norsk bibliotekforening har en egen side om Nasjonal bibliotekdag. Her finner dere blant 

annet logo og plakater og forslag til tema og til hva dere kan gjøre for å løfte fram årets 

tema. 

Lenker Frivillighetens år: 

• I kalenderen til Frivillighet Norge kan dere se hva som arrangeres andre steder og vi 

oppfordrer dere til å legge inn egne arrangement. 

 Det er mulig å publisere og å følge med på Facebookgruppa Frivillighetens år 2022.  

• Frivillighetens museum er en digital utstilling hvor det stilles ut gjenstander som 

forteller en helt unik historie om innsats, belønning, omsorg og kjærlighet.   

• I Verktøykassa finner dere promoteringsmateriell som kan brukes for å markere 

støtte til Frivillighetens år 2022.  

• Reklamefilmen kan brukes på nettsider, skjerm og i sosiale medier 

  

https://norskbibliotekforening.no/nasjonal-bibliotekdag-2022/
https://www.frivillighetnorge.no/
https://norskbibliotekforening.no/nasjonal-bibliotekdag-2022/
https://frivillighetensar.no/hva-skjer-i-2022
https://frivillighetensar.no/hva-skjer-i-2022
https://www.facebook.com/frivillighetensar2022
https://www.frivillighetensmuseum.no/
https://app.pickit.com/#/board/6196293d1e4b91001287ac71
https://www.dropbox.com/s/b88k1tbgt77asc8/211202%20Frivillighetens%20museum%20-%20ProRes%20422%20-%20Clean.mp4?https://www.dropbox.com/s/b88k1tbgt77asc8/211202%20Frivillighetens%20museum%20-%20ProRes%20422%20-%20


Det er laget materiell i papp som kan brukes som fysisk ramme rundt en skjerm som viser 

den digitale utstillingen. Denne pakken ønsker de å tilby til bibliotekene. Alt det digitale 

materiellet, inkludert utstillingen, kan brukes kostnadsfritt av bibliotekene. Men hvis noen 

vil kjøpe det fysiske rammeverket kan de melde sin interesse (ikke bindende) innen 30. mai 

til linda.m.tindholm@tffk.no. Prisen antas å ligge mellom 5 000 og 12 000 kroner.   

  

Hvor finner jeg frivillige organisasjoner i min egen kommune? 

• Brønnøysundregisteret har oversikt over frivillige organisasjoner. I de ulike 

kommunene.  https://w2.brreg.no/enhet/sok/index.jsp  Dette gir et relativt godt 

resultat, men er ikke 100 % siden ikke alle organisasjoner har kommunenavnet 

innbakt i organisasjonens navn.   

• En del kommuner bruker friskus.com som plattform for å registrere organisasjoner. 

https://www.friskus.com/  

• Frivillig.no (en gratisversjon av friskus.com)  

Har din kommune frivilligkoordinator ta kontakt og inviter til samarbeid.  

 

Midler og søknadsfrist  

 VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år som involverer alle i den norske 

frivilligheten – hver eneste organisasjon og forening oppfordres til å velge seg sin dag for å 

være med å feire VÅR DAG! Det er mulig for organisasjoner å søke støtte til markering av 

dagen, og biblioteket kan være arena og samarbeidspart. Dette kan dere gjerne informere 

om i lokalsamfunnet.  

Veiledning til å søke midler   

Søknadsportal som åpner 1. juni 

 

Tilbakemelding fra bibliotekene som deltok i møtet:  

Vil heller promotere egne ting enn å springe andres ærend. Det er biblioteket og 

bibliotekets tilbud som skal markeres på Nasjonal bibliotekdag. Vi vil bruke avis, nettsider og 

sosiale medier til å vise alt vi gjør. Frivillighet kan man vise fram resten av året. 

Første september er Nasjonal bibliotekdag, mens Frivillighetens dag er 10. september. Og 5. 

desember er FNs dag for frivillighet. Litt rart om biblioteket skal bruke 1. september til 

markeringen. 

Kan man invitere noen av samarbeidspartene innen frivillighet for å si noe om hvorfor 

biblioteket er viktig for dem?  

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med lag og foreninger i egen kommune og inviter til 

samarbeid. For eksempel lage et arrangement hvor organisasjonene får presentere seg. 

Invitere til samarbeid med den enkelte organisasjon.   

https://tffk.sharepoint.com/sites/TromsogFinnmarkfylkesbibliotek/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTromsogFinnmarkfylkesbibliotek%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FKAMPANJER%20%2D%20for%20bibliotekene%20i%20Troms%2FNasjonal%20bibliotekdag%201%2E%20september%2F2022%20%2D%20Nasjonal%20bibliotekdag%2FFrivillighetens%20%C3%A5r%202022%20%2D%20Frivillighetens%20museum%20p%C3%A5%20bibliotek%2Epdf&parent=%2Fsites%2FTromsogFinnmarkfylkesbibliotek%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FKAMPANJER%20%2D%20for%20bibliotekene%20i%20Troms%2FNasjonal%20bibliotekdag%201%2E%20september%2F2022%20%2D%20Nasjonal%20bibliotekdag
mailto:linda.m.tindholm@tffk.no
https://w2.brreg.no/enhet/sok/index.jsp
https://www.friskus.com/
https://frivillig.no/?fbclid=IwAR1uoCDY3yiTlNIHjUCxWfiO-Prk65c29LE7dXcyFKssVb4dgsXOwrChKXc
https://frivillighetensar.no/veiledning-til-vr-dagsttte
https://frivillighetensar.no/vardag/soknad


Vi på fylkesbiblioteket ønsker at noen av dere i bibliotekene skal jobbe sammen med oss i 

planlegging av dagen. Ta kontakt med Linda eller Trine hvis dere vil være med. Vi vil være 

med på å løfte og dele arrangementene de kommer på med resten av fylket. 

 

Samskaping og frivillighetI 

Mads Munkvold på Finnmark fylkesbibliotek er involvert i prosjektet Samskaping og 

bibliotek. Han informerte om prosjektet og om kurset som har oppstart 26. august.  

Basert på «Startpakke for samskaping», som er informasjon om og et kort 

samskapingsnettkurs fra 2020, vil et fokus en tid framover være å gjøre flere bibliotek kjent 

med startpakken og se på muligheter for samskaping med frivillighet i kommuner. Blant 

annet ved hjelp av metoder fra startpakken.  

Samlingene i august og september vil ta for seg metodene, åpne for spørsmål og ha fokus på 

samskaping med lokale ressurser som frivillighet, lag og foreninger i lokalsamfunnet 

 Les mer og se datoer for og informasjon om samlingene på våre nettsider.  

 

 

https://fylkesbibliotek.tffk.no/bibliotek/prosjekter-og-utvikling/samskaping/

