09:30 – 10:00 Registrering
10:00 – 12:00 «Om biblioteksjefenes ansvarsområde»
Jannicke Røgler, leder i Bibliotekarforbundet.
Fire foreninger på bibliotekområdet (Norsk Bibliotekforening,
Bibliotekarforbundet, Delta og Fagforbundet) har gått sammen om en
plakat med anbefalinger for biblioteksjefenes ansvarsområder. Jannicke
presenterer plakaten og hvordan den kan brukes av biblioteksjefene.
Jannicke vil også presentere en undersøkelse som har blitt gjort i etterkant
for å kartlegge i hvilken grad biblioteksjefene har den myndigheten vi
mener de skal ha. Det blir også tid til spørsmål og refleksjoner fra
deltagerne.

12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:45 «Hvordan nå frem i kommunale systemer og prosesser?»
Sigmund K. Johnsen, rådgiver.
Tidligere rådmann i Rana kommune gir oss kunnskap om
kommuneorganisasjonen, forholdet til politisk nivå, plan- og politiske
prosesser og tanker rundt bibliotek/kultur i kommune sammenheng.
Foto: Øyvind Bratt

14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 16:00 «Biblioteksjefenes time og ordet fritt»
Vi setter av tid på slutten av dagen hvor det legges opp til
erfaringsutveksling.
Forhåndsinnmeldte temaer, og aktuelle saker som dukker opp i løpet av
dagen.

Fra 19:00

Felles middag:
Vi møtes i resepsjonen på Thon Hotel Nordlys kl. 18.45, og går samlet til
restauranten Great Gandhi.
Det blir en 7-retters indisk buffet, med alt tilbehør.
Prisen er 320,- per person. Drikke kommer i tillegg, og middagen gjøres opp
av den enkelte på stedet.

09:00 – 09:30 Registrering
09:30 – 09:45 Åpning
v/ Aase Refsnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
09:45 – 10:30 «Biblioteket – ein trygg møteplass?» | Del 1
One Marthe Jostad Vik og Cecilie Røe, bibliotekrådgivarar fra
Møre og Romsdal fylkesbibliotek.
Prosjektet vart til da Cecilie Røe starta på fylkesbiblioteket i Møre og
Romsdal i 2017. Med seg på lasset hadde ho den spanande masteroppgåva
«Der ingen ville se, at så mye kunne skje». Oppgåva handla om korleis
arbeidsmiljøet i bibliotek vert påverka av konfliktar og uønska adferd frå
brukarar. Sjølve prosjektet spinn vidare på denne oppgåva, og omhandlar
korleis ein kan skape eit tryggare miljø i biblioteka, både for tilsette og
brukarar. I foredraget fortel vi om bakgrunn for prosjektet, innhald
og arbeidsmetoder og vegen vidare. Vi vil og legge opp til diskusjon
undervegs, med ulike påstandar og spørsmål. For meir informasjon om
prosjektet, sjå www.konflikthandteringibiblioteket.com

10:30 – 10:45 Pause
10:45 – 11:30 «Biblioteket – ein trygg møteplass?» | Del 2
11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 «Den kulturelle skolesekken – På nye arenaer»
Jeanette Steen Kristensen, produsent DKS – Scene 8.
Den kulturelle skolesekken (DKS) sender kulturtilbud ut til skoleelever i hele
fylket. De presenterer seg og sonderer samtidig muligheten for å ha tettere
samarbeid med folkebibliotekene i kommunene.

13:00 – 13:15 «Daabloe - Spill i biblioteket»
Marianne Kappfjell, spesialbibliotekar - Nordland
fylkesbibliotek – Gærjah Sørsamisk bok- og kulturbuss.

13:15 – 13:30 Pause
13:30 – 14:30 «Med litteraturen som døråpner»
Veronica Salinas, rådgiver og formidler i Leser søker bok.
Leser søker bok er en organisasjon som jobber for at alle skal ha tilgang til
god litteratur. Håndboka Å møtes gjennom litteraturen gir tips og råd for
de som arrangerer språkkafé. Veronica Salinas har selv erfaring som ny i
Norge. Den erfaringen bruker hun flittig som forfatter og i arbeidet med
språkkafé

14:30 – 15:00 Pause med kake
15:00 – 16:00 Innhold kommer

16:00 – 16:15 «LitteraTUR – Et prosjekt i forbindelse med Bokåret 2019»
Sissel Anita Holtet, spesialbibliotekar – Nordland
fylkesbibliotek.
Bokåret 2019 hadde som mål at det skulle være 500 arrangement i 500
bibliotek. Nordland fylkesbibliotek søkte til Nasjonalbiblioteket på vegne av
29 bibliotek i Nordland. Til slutt ble 25 bibliotek med på LitteraTUR.
Prosjektleder Sissel Holtet oppsummerer erfaringene, sett fra
fylkesbiblioteket.

Fra 18:00

Felles middag på Tuvsjyen i Saltstraumen
En unik matopplevelse på steinaldervis!
Vi møtes i resepsjonen 18:00. Bussen fra hotellet går 18:15.
Pris 600,- Dette inkluderer to-retters middag, én enhet drikke
og transport. Vi sender faktura.

08:15 – 08:30 Registrering

08:30 – 11:00 Camp Bibliotekmøte 2019
En kreativ møteplass for inspirasjon, ideer, løsninger og utvikling på
Bibliotekmøtet i Nordland 2019.
Deltagerne setter selv agendaen
Mer info kommer.

11:00 – 11:45 «Det norske biblioteket»
Jo Straube, fotograf.
Da Jo Straube ble født hadde Norge 1395 folkebibliotek. I dag er antallet
halvert. Fotografen har siden 2013 kjørt tusenvis av kilometer og besøkt
over 200 bibliotek her i landet.
Straube har portrettert bibliotekarer og brukere, bygninger og innemiljø
med kjærlighet, humor og alvor. Straube viser at det er langt mellom
festtaler om biblioteket til hverdagen på et lite bibliotek i Utkant-Norge,
men også hva ildsjeler kan utrette og bety for andre menneske og hele
småsamfunn.
Dette er en usminket kjærlighetserklæring til det norske biblioteket.

11:45 – 12:00 Utsjekk
12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 16:00 Nasjonalbiblioteket presenterer:
•
•
•
•

BIBLIOTEKUTVIKLING.NO
PLIKTAVLEVERT MATERIALE - DEN NYE TILGANGEN
NY NASJONAL BIBLIOTEKSTRATEGI
BIBLIOTEKSØK
Pauser underveis

