Kurs utviklet og produsert av fylkesbibliotekene i Norge,
Deichman og Bergen offentlige Bibliotek.
Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.
Formål
➢ Tilby innbyggerne bedre digital formidling av
bibliotekets tjenester og tilbud.
Delmål (for ansatte og bibliotek)
➢ Utforske og lære om rammeverk som lover,
universell utforming og digital formidling.
➢ Bli kjent med teknologien og ulike
eksempler på digital formidling.
➢ Få erfaring og kunnskap om hvordan man
treffer målgrupper.
➢ Motivere til bruk av nye formidlingsmetoder.
bibliotekutvikling.no/kurs/kurs/
23-ting-om-digital-formidling/

23 ting om formidling på nett i
Troms og Finnmark
Gi bibliotekene i Troms og Finnmark mulighet til å øke kompetanse på digital formidling.
- Hvordan kan kompetansen være til nytte for bibliotek og befolkning i Troms og Finnmark?
Hva kan utvikles lokalt og sammen?
Fylkesbiblioteket med Mona, Marit, Trine og Mads vil fra september 2021 legge opp til fire
samlinger basert på de 23 tingene.
➢ Fire samlinger, med to alternativ til hver samling. Hver samling varer ca.1,5 timer inkl.
gruppearbeid.
➢ Deltakelse frivillig. Kan velge å være med på en eller flere samlinger.
➢ Arbeidsgrupper pr. samling avhengig av hvor mange som er med.
➢ Innkalling sendes ut til hver samling med tilhørende ting og webinar.

23 ting om formidling på nett
Samlinger Troms og Finnmark høsten 2021
Samling 1. Ting 1-5

Samling 2. Ting 6-13

Ting du må vite?
Bli venn med teknologien
Hva er digital formidling, lover,
Strømming, plattformer, podcast, bruk av
retningslinjer, avtaler, universell utforming. mobiltelefon, video, teknikk og lyd.
Samling 3. Ting 14-18

Samling 4. Ting 19-24

Digitalt er sosialt. Kommunikasjon og
formidling av litteratur digitalt
Lesesirkler, språkkafeer, veiledning,
lesersørvis på nett, webinar.

Hvordan nå ut. Synergier mellom det
fysiske og digitale og diskusjon av
formidling
Synergier, markedsføring og teori.

Under nordlyset
-Vintertiltak høst 2020 til vinter 2021
Under Nordlyset har vært et utprøvende formidlingstiltak av Troms og Finnmark
fylkesbibliotek fra oktober 2020 til og med mars 2021. Det har vært korte
forfatterturneer hvor flere av arrangementene kunne strømmes i sanntid, i
hovedsak til andre bibliotek i Troms og Finnmark.
15 forfattere involvert, 26 bibliotekbesøk hvor 5 av disse har blitt strømmet i
sanntid.

Innholdsmessig har tiltaket vært forankret i opprinnelig
formidlingssøknad til Nasjonalbiblioteket 2020, Nordnorsk
litteraturstrategi, føringer på samisk i tospråklighetsmidler, de
tidligere fylkenes bibliotekplan og nasjonal bibliotekstrategi.
Tiltaket har fokusert på og gitt oss bevissthet rundt:
•
•
•
•
•
•
•

Digital formidling og teknologi
Bærekraft
Samarbeid
Det lokale
Språk
Målgrupper
Møter

Fritt Ord 2021-22
FRI TANKE/ FRI TALE
Fritt Ord ønsker med utlysningen å stimulere til
formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som
formidlingsarena.
Tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling
med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om
ytringsfrihet eller dagsaktuelle ytringsfrihetsspørsmål.
Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer,
debatter og samtaler på biblioteket eller på nett.

➢ Hvilke ytringsfrihetsspørsmål ønsker bibliotekene å
sette fokus på?
➢ Hvilke av samtidens forfattere i Norge og utlandet er
sensurert og marginalisert?
➢ Hvor går grensene for hva man kan ytre?
➢ Er ytringsfrihet et tema i norsk skjønnlitteratur?
➢ Eksisterer det et krenkelseshysteri som truer den
offentlige samtalen?
➢ Formidler virkelighetslitteraturen krenkelser av
privatlivets fred?
➢ Hvilke ytringsfrihetsspørsmål opptar dagens unge?
➢ Hvilke sakprosautgivelser formidler ny tenkning om
ytringsfrihet?
frittord.no/nb/sok-stotte/hvordan-soke-prosjektstotte

Søknadsfrist: 25. juni 2021

Formidling høsten 2021
Formidlingssamlinger/ kurs
Høst
23 ting om å formidle på nett. Fire samlinger
Høst
B&U-forum. Seks samlinger
Formidling via fylkesbiblioteket
Aug.
Sommerlesturné til påmeldte uke 34 med Mari Moen Holsve
Okt.
Under Nordlyset. Per Anders Todal med John Gustavsen. Havlandet. Strømmes Senja bibliotek
25.-31.okt Samisk språkuke uke 43. Tospråklighetsmidlene
28.-30.okt Finnlitt
Nov.
IBBY. Strømmes fra Senja
12.-14.nov. Arkivdagen. "Barn i arkivet"
Søknadsfrister formidling
25. Jun.
Fritt Ord
Okt.
Nasjonalbibliotekets midler for aktiv formidling

Gruppearbeid formidling
Gruppe 1

Gruppe 2

Alta
Deanu/Tana
Dyrøy

Berlevåg
Gratangen
Hammerfest
Kvæfjord
Lebesby
Tromsø
Vardø

Lavangen
Nordkapp
Storfjord

Gruppe 3
Bok- og
kulturbussen
Ibestad
Kåfjord
Longyearbyen
Loppa
Porsanger
Salangen
Sør-Varanger

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Båtsfjord
Karlsøy
Måsøy
Nordreisa
Senja
Sør-Varanger
Tromsø

Gamvik
Hasvik
Lyngen
Målselv
Nesseby
Tjeldsund
Tromsø

Bardu
Kautokeino
Kvænangen
Skjervøy
Sørreisa
Vadsø

