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Prosjektet Grenseløse muligheter
samarbeid i biblioteksystem



• Mikromarc fases ut
• Flere ulike biblioteksystem er i bruk
• Gylden mulighet!
• Kan vi samarbeide?
• Kan vi tilby brukerne i fylket mer sømløse bibliotektjenester, på 

tvers av bibliotektype og kommunegrenser?
• Kan små bibliotek gjøre noe som store bibliotek slipper?
• Kan store bibliotek gjøre noe som små bibliotek slipper?
• Hvilken merverdi kan vi få av et biblioteksystem dersom vi 

samarbeider?
• Kan det gi merverdi dersom hele fylket har samme 

biblioteksystem?

Hvorfor «Grenseløse muligheter»?



• Dere ønsket at fylkesbiblioteket leder og koordinerer overgang til 
nytt biblioteksystem

• Innspillsmøte i forkant av søknaden
• Inviterte noen bestemte bibliotek, og åpen invitasjon i nyhetsbrevet
• VGS også med i samtalen

Så langt:



Et toårig prosjekt for å 
✓ avklare muligheter og behov 
✓ på hvilken måte kan biblioteksystem tilrettelegge for nye samarbeid for 

eksempel når det gjelder formidling, kompetansedeling, og kompetanseutvikling
✓ sammen med dere utarbeide en kravspesifikasjon for nytt biblioteksystem  som 

ivaretar alt det bra vi alt gjør og nye samarbeidsmuligheter
✓ Anskaffe og implementere et nytt biblioteksystem

✓ Første året: Utforske, skrive kravspesifikasjon
✓ Andre året: Anskaffe og innføre nytt system

✓ Vi vektlegger spesielt følgende av FNs bærekraftsmål: 4. God utdanning, 
10. Mindre ulikhet og 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Hva har vi søkt om?



Mye henger sammen!

• Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0, samhandling
• Nettsider
• Deichmans prosjekt om plattformer og formidlingsdata (inkl. 

Lesersørvis metadata)
• +++



Ansette en fulltids prosjektleder 
Ha fysiske møter, reiser, samlinger.

Vi ønsket å…

Vi fikk…
Halvparten av det vi søkte om



• Vi skal gjennomføre prosjektet.

• Hjelp oss å finne en god prosjektleder!
• Kunne du tenke deg? Eller noen andre på ditt bibliotek? 

• Prosjektleder må ikke bo i 
Vadsø eller Tromsø

• Må ikke jobbe 100% med prosjektet
• Flere muligheter- dele arbeidet 

med en prosjektmedarbeider?

Mulighetene er fremdeles grenseløse!



Kontakt fylkesbiblioteket om du 
eller noen hos deg er aktuell 
som prosjektleder!

Dette blir bra!


