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Mål for prosjektet
Utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for
bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og
aktivitetsarena. Gjennom kompetanseheving skal prosjektet gjøre de ansatte i
stand til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og
strukturendringer.

Prosjektbeskrivelse
Sammendrag

Fullstendig prosjektbeskrivelse følger som vedlegg

Fremtidens bibliotekrom må i større grad inspirere og overraske. Bibliotekene er
unike kulturinstitusjoner, som brukes av over halvparten av landets innbyggere i et
kunnskaps- og opplevelsessamfunn i hastig utvikling. Fremtidens bibliotek betyr
mer utadrettet formidling av media på utradisjonelle måter, nye brukergrupper, nye
læremetoder og skapende aktiviteter. Disse nye rollene krever ny kompetanse og
nye rom tilpasset samfunnsoppdraget, lokalsamfunnet og brukernes forskjellige
behov. Prosjektet Bibliotekrom i Troms skal inspirere til å forbedre
bibliotekrommene i Troms og gi et godt grunnlag for forandringer innenfor
realistiske rammer med fokus på løpende endringsmuligheter.

Fylkesplan for Troms 2010-2013 understreker at alle innbyggere i Troms skal ha
tilgang til funksjonelle og tidsriktige møteplasser for kulturopplevelser og
aktiviteter. Bibliotekrom i Troms er en av fem hovedstrategier i Bibliotekplan for
Troms 2011-2014. I planen understrekes det at fylkeskommunen ser behovet for å
utvikle bibliotekenes fysiske rom og synliggjøre hvor viktig det er at man har
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biblioteklokaler som er funksjonelle, estetiske og fleksible. Prosjektet Bibliotekrom
i Troms er utformet på grunnlag av den brede og inkluderende prosessen rundt
bibliotekplanen, og er derfor i utgangspunktet et produkt av et samarbeid med de
involverte kommunene. Troms fylkesbiblioteks seminar om bibliotekrommet under
Nordnorsk bibliotekkonferanse i Alta i mai 2011 viste at det er stor interesse i
kommunene for å delta i prosjektet. Mye av inspirasjonen til hvordan prosjektet er
tenkt gjennomført er hentet fra et stort ombyggingsprosjekt som har pågått i
Surrey County utenfor London siden 2003. Troms fylkesbibliotek var våren 2010
på studietur der, og i mai 2011var prosjektlederen fra Surrey på gjenvisitt på
seminaret i Alta. Metodisk, både med hensyn til prosess og dokumentasjon, er
prosjektet inspirert av innredningsprosjekt for Tårnby hovedbibliotek i Danmark
som er dokumentert på nettsider ved hjelp av visuelle hjelpemidler, utfyllende
prosjektbeskrivelser, bilder, filmer, artikler og rapporter.
http://taarnbybib.dk/forside/om_bibliotekerne/nyindretning_af_hovedbiblioteket_2010

Prosjektet Bibliotekrom i Troms vil legge vekt på mulighetene som ligger i å inngå i
lokale fellesskap og samarbeid med andre lokale institusjoner og organisasjoner
og også legge til rette for samarbeid og samordning over kommunegrenser.
Universell utforming er viktig både i utforming av bibliotekrommet og eventuelle
nye bibliotektjenester. Bibliotekene skal utvikle rom som tilfredsstiller de
forskjellige oppdragene et bibliotek har og som lokalsamfunnet har bruk for. Når
prosjektet er avsluttet skal flere bibliotek i Troms fremstå som nye, spennende
modellbibliotek som eksempler for alle og som resultat av lokale prosesser der
flere samarbeidsparter har deltatt.

Alle kommuner i fylket skal få tilbud om involvering i prosjektet. Alle
bibliotekansatte skal få økt sin kompetanse om bibliotekrommets oppgaver og
muligheter, også de som ikke er direkte involvert i et konkret endringstiltak. Alle
skal få et løft i forhold til å se endringsmuligheter for eget bibliotek. Det vil være
kompetansehevingstiltak gjennom alle de tre planlagte prosjektårene relatert til de
aktuelle fasene i prosjektet.

Første prosjektår vil vi ha størst fokus på kartlegging av situasjonen ved
bibliotekene i fylket der det også avklares hvilke bibliotek som skal gjennomgå
større fysiske endringer. Disse inngår egen avtaler med prosjektet. Deretter må
det lages en plan for gjennomføring av de fysiske ombyggingsprosjektene med
økonomiplan hvor det er klarlagt hvordan delprosjektene skal finansieres ved hjelp
av fylkeskommunale og kommunale midler. Gjennomføring og dokumentasjon av
arbeidsprosessen fra et igangsatt pilotprosjekt i Gratangen vil også danne noe av
grunnlaget for arbeidet med å utvikle en romutviklingsplan.

Andre prosjektår vil ha størst fokus på de ulike ombyggingsprosjektene, den
fysiske jobben som skal gjøres ved de utvalgte modellbibliotekene.

Tredje prosjektår vil i stor grad handle om erfaringsoverføring og markedsføring av
bibliotekene med fokus på resultater og bruk av de nyutviklede verktøyene.
Avslutninga av prosjektet vil i stor grad handle om erfaringsoverføring og
markedsføring av bibliotekene med fokus på resultater og bruk av de nyutviklede
verktøyene. I tillegg til de fysiske endringene, vil dokumentasjon av prosessen,
digitale verktøy til bruk i romutvikling og kompetanse hos de ansatte være de
viktigste resultatene av prosjektet.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Treårig
Fra dato

01-01-2012
Til dato

31-12-2014

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Kartleggingsturne og forankring i kommunene 01-01-2012 30-06-2012

DOK2030-Universitetet i Tromsø 17-01-2012 16-05-2012

Bibliotekromseminar i mai 2012 i Tromsø 15-05-2012 16-05-2012

Gjøre avtaler med bibliotekene som skal inngå 30-06-2012 31-12-2012

Knytte kontakter med fagmiljøene * 30-06-2012 31-12-2012

Avklare videreføring av studietilbud ved UIT 01-01-2012 16-05-2012

Studietur til Danmark 01-01-2012 31-12-2012

Kurs i samlingsutvikling 01-09-2012 15-12-2012

Begynne å utvikle romutviklingsplanen og verktøykassa 01-01-2012 31-12-2012

Kontinuerlig dokumentasjon av arbeidsprosessene 01-01-2012 31-12-2012

Ombyggingsprosesser i samarbeidsbibliotekene 01-01-2013 31-12-2013

Kurs/Workshop om bibliotekinnredning i Tromsø 01-02-2013 01-06-2013

Arbeid med romutviklingsplanen og verktøykasse 01-01-2013 31-12-2013

Kontinuerlig dokumentasjon av arbeidsprosessene 01-01-2013 31-12-2013

Initiere til Nasjonal bibliotekromkonferanse 01-08-2013 15-12-2013

Bibliotekene står klar som modellbibliotek 01-03-2014 15-06-2013

Kurs i markedsføring og synliggjøring av ditt bibliotek 01-03-2014 15-06-2013

Felles markedsføringstiltak i hele fylket 01-08-2014 15-12-2014

Prosjektet er kjent nasjonalt/i gang med erfaringsoverføring 01-01-2014 31-12-2014

Flere interessante småprosjekter er kommet i gang ** 01-01-2014 31-12-2014

Romutviklingsplan og verktøykasse klar *** 01-01-2014 31-12-2014

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene initiert **** 01-01-2014 31-12-2014

Kontinuerlig dokumentasjon av arbeidsprosessene 01-01-2014 31-12-2014

Andre opplysninger
* innenfor arkitektur, design og bibliotekutvikling
** i kjølvannet av de første ombyggingsprosjektene
*** og tilgjengelig for alle på nett
****Initiere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i å utvikle studietilbud rundt
bibliotekromutvikling

Samarbeidspartnere
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Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Universitetet i Tromsø
Universitetet i Tromsø
9037
Tromsø

ja Utvikler studiet DOK-2030 "Bibliotekrommet - utvikling av et
offentlig rom i det 21- århundredes Troms" med oppstart
våren 2012.
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Budsjett

Søknadssum 550000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Prosjektleder - lønn og sos. utgifter 600000 1800000

Drift 20000 60000

Formell kompetanse. Utvikling av studietilbud - pilot 35000 35000

Uformell kompetanse - kurs, seminarer, workshop, studiereise 260000 470000

Utgifter til inventar/omorganisering/oppussing 0 790000

Markedsføring og profilering 0 150000

Kjøp av tjenester design/arkitekt 0 50000

Utvikling/kjøp av verktøykasse 0 30000

Kartleggingsturné 35000 35000

Totale utgifter 950000 3420000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 550000 1900000

Troms fylkeskommune (bekreftet tilskudd) 340000 1340000

Egenandel kommunene. Det foreligger ikke konkret bekreftelse av
tilskudd, men flere av kommunene har bekreftet at de ønsker å delta i
prosjektet.

60000 180000

Totale inntekter 950000 3420000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Budsjett

Prosjektbeskrivelse
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