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Tilskudd til aktiviteter i bibliotek
Søknad om arenamidler 2018
Troms fylkesbibliotek søker på vegne av folkebibliotekene i Troms om tilskudd til
arrangementer og aktiviteter i bibliotek. Søknaden gjelder spesielt samtale- og
debattarrangementer knytt til lokale temaer og til formidling av bibliotekets
innholdsressurser. Det søkes også om støtte til arrangementer og aktiviteter med
ungdom som målgruppe.

Forankring i folkebibliotekene
Biblioteksjefene har uttrykt ønske om at fylkesbiblioteket skal stå som søker av
aktivitetsmidler og organisere tiltakene. Ei arbeidsgruppe som består av
representanter fra regionale biblioteksamarbeid og fra Tromsø bibliotek og
byarkiv, til sammen fem personer, og representant fra fylkesbiblioteket har
kommet fram til hvilke områder denne søknaden skal gjelde for. De regionale
biblioteksamarbeidene er følgende: Nord-Troms med seks kommuner, Midt-Troms
med åtte kommuner og Sør-Troms med sju kommuner. Tromsø med to
nærliggende kommuner samarbeider også.

Styrende dokumenter
Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 ligger til grunn for søknaden. Det er
utarbeidd strategier for følgende tjenesteområder: 1) Kunnskap og læring 2)
Litteratur og kultur og 3) Lokal arena og møteplass. Aktiviteter i bibliotekene vil
bidra til å gjøre bibliotekene synlige i sine lokalsamfunn og er god markedsføring.
Dette er en sentral strategi i bibliotekplanen. Under vises det til strategier fra de tre
tjenesteområdene som støtter søknaden. En strategi går ut på å utvikle
folkebibliotekene som kunnskapsaktører tilpasset sitt lokalsamfunn. Noen
strategier for litteratur og kultur handler om å gi tilgang til allsidig, aktuell og
kvalitetsmessig litteraturutvalg, styrke og utvikle folkebibliotekene som formidlere
av litteratur og kultur og fremme og formidle nordnorsk, samisk og kvensk
litteratur. Tre av strategiene for lokal arena og møteplass handler om å utvikle
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folkebibliotekene som møtested og arena for samtale og debatt, utvikle
møteplassen i samarbeid mellom folkebibliotek og lokale aktører og synliggjøre
folkebiblioteket som stedsutvikler og lokalsamfunnets møterom. Til grunn for
søknaden ligger også den nordnorske litteraturstrategien. Denne er vedtatt av
fylkestinget i likhet med den regionale bibliotekplanen.

Opplyst samtale
I prosjektet «Folkebibliotek som litteraturhus» var det noen tiltak man ikke fikk
prøvd ut. Arena for samtale er et slikt tiltak, som vi nå ønsker å prøve ut. Tiltaket
debattarena ble prøvd ut i prosjektet. Det var svært vellykka, men det gikk med
mye ressurser for å få dette til og krevde en solid lokal samarbeidspart. Arena for
samtale vil nå bli vektlagt. Samtale mellom to eller flere om et lokalt eller regionalt
tema eller andre relevante tema er mulig å gjennomføre også i små bibliotek. De
kan om så gjennomføres som fellestiltak for flere bibliotek og forutsetter hjelp til
organisering og til å invitere de som skal delta i samtalen. Det enkelte bibliotek må
imidlertid sjøl sørge for å knytte kontakt med lokale samarbeidsparter, det være
seg organisasjoner eller institusjoner. Det samme temaet med samme
samtaleparter kan gjennomføres i flere bibliotek, men likevel ha stor lokal
relevans. Det vil handle om å lage arrangement som treffer lokalbefolkninga. Det
skal være samtaler som bidrar til opplysning, gir ny kunnskap og stimulerer
nysgjerrigheten. Kanskje kan den opplyste samtalen føre publikum inn i ukjente
deler av bibliotekets samlinger? Samtaler kan også være underholdende. Ulike
ressurspersoner kan delta i samtalene, de velges ut fra tema som ønskes tatt opp.
Det kan være politikere, fagpersoner, forskere, forfattere av sakprosa eller
skjønnlitteratur eller personer med stor interesse og kunnskap om temaet som er
utgangspunkt for samtalen.

Formidling av bibliotekets innholdsressurser
I følge den nordnorske litteraturstrategien skal fylkesbiblioteket skal formidle
litteratur skrevet av forfattere bosatt i landsdelen. Dette har det vært tatt hensyn til
i tidligere prosjekter i regi av fylkesbiblioteket, og arbeidet vil fortsetter. Det vil
også omfatte forfattere som skriver på samisk eller om det samiske og litteratur
som tar opp kvenske forhold.

Arrangementer og aktiviteter med ungdom som målgruppe
Dette etterspørres av bibliotekene. For å kunne nå ut til så mange som mulig er
det kommet ønske fra bibliotek om å ta i bruk lyd/bildestudio i formidlinga. Det ble i
forbindelse med prosjektet Framtidas kunnskapsarena i Nord-Tromsbibliotekene
gjort et forsøk med formidling på denne måten og det fungerte svært godt. I Troms
bor det fire forfattere som skriver for ungdom, alle er forspurt og har sagt ja til å
prøve denne formidlingsmåten. I tillegg skal de formidle på tradisjonell måte. Det
kan være aktuelt i noen tilfeller å la to forfattere snakke sammen i studio – en form
for gjensidig intervju. Fylkesbiblioteket vil kurse de aktuelle forfatterne om hvordan
de kan formidle via lyd/bilde, i samarbeid med folkebibliotekene.

Organisering
Fylkesbiblioteket har ansvar for å lage tilbud om aktiviteter, gjøre avtaler,
produsere informasjonsmateriell og lage oversikter over aktivitetene i fylket. Det
enkelte bibliotek sørger for det lokale arrangementet, inviterer samarbeidsparter
og informerer lokalt. Arbeidsgruppa, som fortsatt skal bestå av representanter fra
bibliotekene, sørger for å drøfte aktiviteter med de biblioteksamarbeidene de
representerer og spiller inn ønsker på arbeidsgruppemøtene. Arbeidsgruppa skal
også evaluere gjennomførte aktiviteter. Dette er viktig å i tilfelle det må gjøres
endringer i planene, for å høste erfaringer og for kunnskapsoverføring regionalt og
nasjonalt.

Plan for aktivitetene
Det er hovedvekt på aktiviteter i mars, april og delvis i mai, mot slutten av
september, i oktober og november. Dette er de tidsrommene bibliotekene har sagt
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at de ønsker aktiviteter. Mørketid, store snøfall, fare for ras og vinterstengte veger
begrenser en del aktiviteter, men noe av det som går via lyd/bilde-studio kan
likevel gjennomføres i denne tida av året. I september er det Forskningsdager som
bibliotek er involvert i. Det er også arrangementer som markerer avslutning på
lesekampanjer arrangert om sommeren. I planen skal det også være plass til ad
hoc–tiltak, tiltak som det er vanskelig å forutse kommer, men som absolutt har en
plass i programmet.

Finansiering
Det søkes om kr. 180 000,- fra Nasjonalbiblioteket. Det totale budsjettet er på kr.
300 000,-. Egenandelen utgjør 40 % og er på kr. 120 000,- og fordelt på følgende
måte mellom fylkesbiblioteket og bibliotekene: Folkebibliotekene kr. 80 000,- og
fylkesbiblioteket kr. 40 000,- I tillegg kommer egeninnsats kr. 350 000,- ved
fylkesbiblioteket og to dagsverk per arrangement i bibliotekene.
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 180 000

Utgifter

Aktiviteter i bibliotek Beløp

Honorar 150 000

Reiseutgifter 50 000

Opphold 40 000

Markedsføring 40 000

Tilrettelegging 20 000

Egeninnsats Troms fylkesbibliotek 350 000

Sum 650 000

Totale utgifter 650 000

Inntekter

Beskrivelse Beløp

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 180 000

Egenandel folkebibliotekene 80 000

Egenandel Troms fylkesbibliotek 40 000

Egeninnsats Troms fylkesbibliotek 350 000

Totale inntekter 650 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Plan for aarbeidet med aktivitetene
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