
Biblioteksjefsmøter 
 

Datoforslag  
Det ble bestemt at vi har biblioteksjefmøte 18.-19. april og 26.-27. September. 

 

Fysisk eller digitalt? 
Før har vi hatt bare ett fysisk. Det er det vi har budsjett for. Kan vi ha ett digitalt? Har dere anledning 

til å delta på to fysiske treff hvis fylkesbiblioteket betaler for kun det ene? 

Tilbakemeldinger: 

Hvis digitalt, ikke så lange møter. Om det bør være fysisk eller digitalt handler om hva som er på 

agendaen. Hvis det er mest info ut: Digitalt. Gruppearbeid og gode diskusjoner: Fysisk.  

Noen har økonomi til to fysiske samlinger, andre har ikke. Det påvirker også hvis det er andre fysiske 

samlinger, som det om regional plan. 

 

Innhold/deltakere 
Før i Finnmark hadde vi konferanse for alle bibliotekansatte. Er det ønsket? 

Tilbakemeldinger: 

Fint om noe er påfyll av faglig kompetanse også for de andre i biblioteket. Mange arenaer for ledere 

til å få faglig kompetanseløft, få for de andre ansatte. Viktig for bibliotek med flere ansatte.  Om de 

bidrar med innhold/innlegg på konferansen, så kan kanskje noe av dette dekkes? 

Konferansene før var veldig bra og fint at den inkluderer alle bibliotekansatte i fylket. 

Bibliotekpolitisk seminar som i fjor er også ønsket - Våre politikere kan for lite om biblioteket. Vi 

trenger å forplikte dem og invitere dem inn. 

Viktig med praktisk innhold og aktiv deltakelse. Forrige møte var veldig godt. 

Positivt at vgs får være med. Vi er der for hverandre. 

 

Regional plan for bibliotek 
Det blir samlinger i mai 

Regionmøter 
Evalueres stadig. Siste konklusjon er at vi jobber videre med disse. Noen deltar ofte, noen sjelden. 

Tilbakemeldinger? 

Mye innhold fra fylkesbiblioteket, men nyttig med muntlig repetisjon. Ønsker seg at flere deltar. I 

begynnelsen var poenget at vi skulle lage turneer og samarbeide i regionen, det gjør vi ikke nå. Fint 

med forum for lavterskel samtale og utveksling. Greit å ha dem digitalt fordi de er så små. 



Fysisk møte i Kjøllefjord. Viktig møtepunkt og fellesskap for de som ikke har kollegaer. 

Fysisk møte i Alta under språkuka. Blir bra å møtes. To nye, sikkert bra for dem å bli kjent. Ramona 

og Mikkel Ole nye koordinatorer. 

Positivt at vgs får være med. 

 

Felles tiltak T & F 
Temamøter tirsdag – Send gjerne innspill til tema til Mona 

Samarbeid om markering av samisk nasjonaldag og samisk språkuke og kvenfolkets dag. 

Gamvik og Kjøllefjord - Fornorska kystkommuner – Setter stor pris på hjelp med det samiske. De 

større samiske kommunene har så mye som skjer at det nytter ikke med arrangement på biblioteket 

6. februar. Mange der bruker heller hele uka for å markere. Ofte har kommunen ei 

planleggingsgruppe man kan bli med i. Tips om å bruke denne uka til å synliggjøre at også biblioteket 

har samisk innhold.  

Kvenfolkets dag kan også markeres hele uka. Kvenforeninga har som regel sitt eget arrangement på 

dagen.  

Husk digital tilstedeværelse. 

B&U-forum, Shared reading-forum og Lesersørvisnettverk videreføres i hele fylket digitalt. 

 

Våre prosjekt 
Grenseløse muligheter – T&F. Digin, hele landet. Kurs nye biblioteksjefer (feb. Og sept.) hele landet. 

Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF), hele landet. 

 

Litteraturstrategi for Nord-Norge. Bransjetreff, Nord-Norge. 
Det blir bransjetreff en gang iløpet av 2023, og utdeling av to arbeidsstipend til skjønnlitterære 

forfattere.  

Innspill: Mange fine synergier med å være i Harstad, men tidspunktet er dårlig for bibliotekene, som 

da er i feriemodus. Det er vanskelig for bibliotekansatte å delta. Kunne det vært lagt til Finnlitt? 

Vellykka sist, en annerledes måte å møtes på siden det også involverer forfatterne. Krever faktisk at 

bibliotekansatte må ha ferie for å kunne delta. 

 

Finnlitt 2024 
Blir i Alta februar/mars. Mye planlegging høsten 2023. 

 



Hva skjer i folkebibliotekene i 2023? 
Gamvik og Kjøllefjord samarbeider om 8. mars 

Februar 2023: Vadsø bibliotek har 20-årsjubileum 

Båtsfjord - planlagt ferdigstilt bygg i januar 2024. 
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