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1. Forord

Her foreligger rapporten for prosjektet Lukter det framtid. Prosjektperioden for prosjektet var
01.09.2009 - 01.2010. Likevel er det først nå i mai 2011 at rapporten er her. Lukter det framtid brakte
fylkesbiblioteket enda tettere på folkebibliotekene i Buskerud og det ble samlet inn mye materiale.
Underveis i bearbeidingen og publiseringen av materialet har nye ideer og prosjekter vokst frem og
vi har tillatt oss å ta tak i dem umiddelbart. Prosjektet WWWEBLØFT er eksempel på en slik idé.
Fylkesbibliotekets deltakelse i prosjekt livslang læring i Buskerud som ble påbegynt høsten 2010 har
også hatt sin innvirkning på rapporten. Det finnes mange fellesnevnere mellom LLL-prosjektet og hvordan
fylkesbiblioteket ønsker å arbeide med å bidra til utvikling av folkebibliotekene i fylket vårt.
Lukter det framtid for skolebibliotek i videregående skole er også i full gang, og materialet derfra
publiserer vi også fortløpende på prosjektnettsiden lukterdetframtid.org

Mye av materialet fra Lukter det framtid er utelatt i selve rapporten men det er oppgitt lenker til alt av
publiserte materialet. Sånn sett vil nok mange ha større glede av å lese rapporten på skjerm enn i printet
utgave, ettersom man raskere kan forfølge de ulike lenkene.
Nettsiden lukterdetframtid.org er også et bra utgangspunkt for å navigere seg rundt i den omfattende
dokumentasjonsmengden.
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bistått oss i løpet av prosjektperioden. Særlig vil
jeg trekke fram alle folkebibliotekene i Buskerud som har gitt så mye av seg selv. I tillegg en stor takk
til prosjektgruppa bestående av Jannicke Røgler, Anette Vatnebryn og Trond Minken ved Buskerud
fylkesbibliotek som alle har arbeidet svært mye med Lukter det framtid.

Mai 2011
Petter von Krogh, prosjektleder
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2. Innledning
I prosjektet Lukter det framtid besøkte vi alle folkebibliotekene i Buskerud. Ved å hente inn den
samme informasjonen fra alle folkebibliotekene ble vi bedre kjent med det enkelte bibliotek og har fått
en enda bedre oversikt over folkebibliotekene i fylket. Vi valgte en helt åpen og tilgjengelig prosess
underveis i prosjekt Lukter det framtid. Vi har vært bevisste på vårt valg om aktivt å bruke mange av de
kommunikasjonsmulighetene som internett gir oss.All dokumentasjonen vi har samlet inn gir grunnlag
for sammenligning. Og det gir oss som fylkesbibliotek mulighet til å tilpasse vårt arbeid enda bedre til
bibliotekenes behov. Dette behovet kan være direkte uttalt fra biblioteksjefer eller det kan være behov vi
vurderer oss frem til på vegne av bibliotekene.
Tiden vi hadde til rådighet på hvert bibliotek var nokså knapp, ca. 2,5 effektive timer hos hver. Inntil fire
stykker fra fylkesbiblioteket besøkte hovedbibliotekene i kommunene.

Noen ganger hadde vi med oss andre bibliotekansatte fra fylket på besøk hos andre. Dette opplevdes
som positivt og vi skulle gjerne ha gjennomført dette gjennom hele prosjektperioden, men det ble
dessverre aldri satt opp noe godt nok system for en slik ordning.

Hva fant vi?
Etter besøkene ble likhetstrekkene blant folkebibliotekene i Buskerud oppsummert i foredraget “Hva fant
vi” på Bibliotekdagene i Buskerud 2010.
Hele foredraget er publisert på: http://slidesha.re/hvafantvi
Videre i foredraget ble det trukket frem fire potensielle hovedområder for hvor fylkesbibliotekets videre
innsats burde settes inn. Disse var:
● Bygg og rom
● Kompetanse
● Web
● Markedsføring

Bibliotekene har jo forskjellige behov selv om materialet forteller oss at de fire sistnevnte områdene
er noe brorparten ønsker å bli bedre på. Fylkesbiblioteket kommer både til å konsentrere vårt arbeid
om de områdene der vi ser det er behov for utvikling og som er ønskede utviklingsområder for de
bibliotekansatte i fylket. For at at flest mulige behov skal bli ivaretatt og for at vi ikke skal bli for generelle,
ønsker fylkesbiblioteket å jobbe for å få på plass en nettverksstruktur for å styrke biblioteksamarbeid i
Buskerud. Vi tror en slik struktur er nødvendig for å lykkes med kontinuerlig kompetanseutvikling.
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3. Nettverksetablering og kompetanseutvikling
Det er mange utfordringer for ansatte i folkebibliotek i Norge i 2011. Over lengre tid har trenden vært at
det er relativ nedgang i tilgjengelige ressurser til mediekjøp, mange kommuner har stillingsstopp,
enkeltbiblitoek opplever kutt i hundretusener-klassen. Sammelignet med en rekke andre kommunale
virksomheter, også innenfor kultur, ser vi at folkebibliotekene kommer dårligere ut når ressursene skal
fordeles. Et flertall av fylkets 21 folkebiblioteksjefer trakk frem manglende ressurser som hinder for
utvikling når de ble ble spurt om hvilke assosiasjoner begrepet “Framtidas bibliotek” ga dem. I
spørreundersøkelsen som 18 av bibliotekene deltok i ser vi at over halvparten trekker frem økt budsjett
som det viktigste for biblioteket i tida framover.

Som fylkesbibliotek må vi erkjenne at dette er en reell utfordring for folkebibliotekene i Buskerud.
Ressurssituasjonen oppleves stadig som et hinder for de ansatte i bibliotekene. For at de bibliotekansatte
oftere skal kjenne at de utvikler biblioteket sitt og sjeldnere at de mangler ressurser vil fylkesbiblioteket
sørge for at bibliotekene kommer tettere sammen innenfor hver sin region. Vi tror på å utvikle samarbeid
mellom bibliotekene og vil bidra til å danne en mye tydeligere nettverksstruktur i fylket.

Dialog om tilpasninger for folkebibliotekene
Det er de ansatte i bibliotekene som avgjør om vi greier å tilpasse oss endringene eller ikke.
Omstillingsdyktighet og mulighet for å spille på lag med flere blir avgjørende for at vi skal kunne bli med
på utviklingen alle som en.
I spesielt de mindre kommunene gjør knappheten på tid og ressurser at fleksibiliteten som er nødvendig
for å drive utvikling uteblir i bibliotekene. På fylkesbiblioteket ser vi at med dagens ressurssituasjon er
folkebibliotekene våre helt avhengige av samarbeid med hverandre for å komme i nærheten av å kunne
henge med i kunnskapssamfunnet.
Fylkesbiblioteket vil derfor se på ulike modeller for samarbeid som vi håper kan gjøre det enklere for det
enkelte bibliotek å utvikle tilbudet sitt. Det vil bli helt nødvendig å lytte til bibliotekene for at vi skal komme
frem til den modellen som er mest formålstjenlig. Vi ønsker også selv å komme nærmere bibliotekene
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gjennom samarbeid og vi vil samtidig som bibliotekene på sin side nok må regne med noen tilpasninger
hos seg dersom de vil være med i samarbeid.

Kompetanseutvikling
Det kommer tydelig frem av materialet fra Lukter det framtid at kompetanseutvikling av de
folkebibliotekansatte er et område vi som fylkesbibliotek må satse videre på. Dette er helt i tråd med
de anbefalinger som vi finner i stortingsmelding 23. Men ikke minst er kompetanse også noe av det
som trekkes frem i flest sammenhenger av bibliotekarene. Mangel på kompetanse skaper engstelse for
fremtiden og for at de ikke skal kunne skjøtte oppgavene de er satt til ordentlig. Som bibliotekansatt blir
det behov for en rekke ulike kompetanser for å kunne bistå publikum best mulig.
Digital kompetanse er blant det mest prekære. Mange synes det er krevende å ha oversikt over
utviklingen som skjer innenfor IKT og internettbruk. Når det i tillegg er en rekke tradisjonelle
biblioteksoppgaver de skal ta seg av er det også lite tid igjen til å kunne følge tilfredsstillende med i
utviklingen synes mange.
Fylkesbiblioteket har lang tradisjon på å jobbe med kompetanseutvikling i fylket. Kurs, Bibliotekdagene i
Buskerud, Bibliotekledermøtet, studieturer osv.
a er det viktig med fylkesbibliotek som kan fungere som et filter og sørge for at bibliotekarene
ikke behøver å forholde seg til alt som er nytt, men nøye seg med noe som er kvalitetssikret av
fylkesbiblioteket. Sett inn graf: Hva ønsker de seg av fylkesbiblioteket her:

Regionale møtepunkt
WWWEBLØFT er ett nettverksbyggende tiltak med hovedvekt på internett. Vi ønsker også å få på plass
fysiske møtepunkter for de bibliotekansatte. Det første vi ser at bør på plass er et regionalt møtepunkt. I
dialog med bibliotekene ønsker vi å gjøre disse møtepunktene til å bli viktige og verdifulle arenaer som
hvert bibliotek skal finne glede og nytte både bidra til og å nyte av.
Buskerud er fra fylkeshold administrativt delt opp i følgende fem regioner og vi ønsker å beholde denne
inndelingen for de regionale møtepunktene våre:
● Drammensregionen
● Hallingdal
● Kongsberg og Numedal
● Midtfylket
● Ringeriksregionen

Det er etablert et regionråd for hver av regionene, bestående av representanter fra politisk ledelse.
Hallingdalsbibliotekene har allerede lang erfaring med at biblioteksjefene månedlig møtes for utveksling
av informasjon og ideer.
Fylkesbiblioteket ser at denne kontakten bevisstgjør Hallingdalsbibliotekene om tilstanden i sin region
på en helt annen måte enn vi finner igjen hos bibliotekene i de andre regionene. Slike regionale
biblioteksjefkollegium vil kunne komme med uttalelser samlet og vil også utgjøre en mer effektiv
kommunikasjonskanal til og fra fylkesbiblioteket.
På vår side ønsker vi på fylkesbiblioteket å delta på disse regionale møtene for å lytte til det som skjer i

Buskerud fylkesbibliotek 2011

Prosjektrapport Lukter det framtid

regionene og for å oppdatere om vårt arbeid og hvordan det vil komme den aktuelle regionen til gode.
Ved å sette i system en slik jevnlig informasjonutveksling mener vi på fylkesbiblioteket at både vi og
folkebibliotekene vil bli bedre synkronisert på hvilke områder vi satser på til enhver tid. Vi tror dette vil
hjelpe oss alle til å dra i samme retning.
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4. Nettsider og bibliotekstilbud på nett
Nettsidene til folkebibliotekene i Buskerud bar preg av å være gamle og lite vedlikeholdte. Med unntak
av 2-3 bibliotek var hjemmesidene til bibliotekene våre med på å danne et feilaktig bilde av kvaliteten på
bibliotekstjenestene i fylket. Lukter det framtid satt sammen en bildepresentasjon av de 21 forsidene i
fylket vårt, og de kommuniserer i stor grad at folkebibliotekene henger langt etter når det gjelder å være
et servicetilbud. Dette stemmer jo når det gjelder servicetilbudet på nett, men det yter ikke resten av
tilbudet rettferdighet. Flere biblioteksjefer sa at vissheten om at “noe burde gjøres” med nettsidene hele
tiden hang over dem, men at hverken kompetanse eller tid strakk til.
Se en kort presentasjon av alle internettforsidene her:
http://bit.ly/webframsider
Fylkesbiblioteket ser på gode nettsider som en forutsetning for at folkebibliotekene skal kunne
opprettholde sin rolle som samfunnsaktør og som et aktuelt tilbud for folk flest, der folk er. Kompetansen
blant de ansatte ved Buskerud fylkesbibliotek skulle også tilsi at dette er noe vi kan bistå bibliotekene
med. Fra og med februar 2011 har vi derfor begynt å tilby en nettsideløsning (Wordpress) til bibliotekene
i Buskerud. Med denne teknologien i bunn av nettsidene har vi skaffet bibliotekene nettsider som er enkle
å publisere informasjon på, samt at de åpner for å kunne tilby flere bibliotektjenester på nett fortløpende.

WWWEBLØFT er det foreløpig største og mest strategiske tiltaket som kommer i kjølvannet av
Lukter det framtid. WWWEBLØFT er ikke bare “nye nettsider” men er også med på å danne en
infrastruktur som vil hjelpe oss i arbeidet med kompetanseheving, kunnskapsdeling og etablering
av tydeligere nettverk mellom bibliotekene i Buskerud. Tiltaket bidrar også til en tettere kontakt og
kommunikasjon mellom bibliotekene og fylkesbiblioteket. Det er utarbeidet et eget dokument for
WWWEBLØFT:
http://bit.ly/wwwebloft
I sine studier i Digital mediedesign ved Høgskolen i Telemark utarbeidet Petter von Krogh og en
medstudent et flytskjema for Ål bibliotek sine nettsider som er bygget over WWWEBLØFT og Wordpresslesten:
http://bitly.com/aalflyt
Det ble også laget en evaluering av nettsiden slik den fremsto i mars 2011:
http://bit.ly/aalbibevaluering
Denne evaluering inneholder mange innspill om hvordan fylkesbiblioteket kan bedre nettsidetilbudet
de gir til folkebibliotekene. Disse innspillene sammen med erfaringene som vi får fra bibliotekene som
allerede har fått WWEBLØFT skal vi bruke i videreutviklingen av tilbudet.
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5. WWWEBLØFT

Kartleggingsprosjektet Lukter det framtid i 2009 og 2010 gav Buskerud fylkesbibliotek oversikt
over folkebibliotekenes hjemmesider. Denne oversikten forteller nokså entydig om et utdatert
folkebibliotekstilbud på internett i Buskerud. Mange av biblioteksjefene i fylket trekker frem dette som et
problem de er godt kjent med, men som de ikke har hverken ressurser eller kompetanse til å gi seg i kast
med. Som utviklingsaktør i Buskerud mener fylkesbiblioteket at folkebibliotekenes tilbud og på internett er
et strategisk viktig område.
Med WWWEBLØFT ønsker vi å bistå folkebibliotekene med nye teknologiske løsninger for hjemmesidene
deres. Dermed skaper vi også en infrastruktur for kommunikasjon som vil styrke arbeidet vårt med å
danne tydeligere nettverk mellom bibliotekene i Buskerud.
Bibliotekene i Buskerud kan arbeide tettere sammen, og vi trenger nettopp en slik god nettverksstruktur.
En struktur som kan bestå på tross av utskiftinger i personale og andre potensielle kontinuitetsbrudd.
Fylkesbiblioteket vil arbeide for å utvikle alle slike samarbeid og å utnytte dem til bibliotekenes beste.

Tilstanden på nett 2011
Alle de 21 folkebibliotekene i Buskerud har en adresse på nett. Oftest ligger nettsidene som undersider
hos kommunens nettsider (f.eks:ringerike.kommune.no/bibliotek). Andre har en helt egen nettadresse,
som f.eks Drammen med dbib.no. Kartleggingen som Buskerud fylkesbibliotek gjennomførte med
prosjektet Lukter det framtid første halvår i 2010 fortalte oss at det er et ønske om bistand til oppretting av
nye hjemmesider blant bibliotekene i fylket. -I dag må oppdatering av nettsidene nedprioriteres til fordel
for andre oppgaver hos de fleste. Mye av årsaken til dette er at man må beherske nokså omstendelige
og ofte utdaterte nettpubliseringsverktøy som gjør at eventuell innsats ikke betaler seg. -Samtidig skulle
alle ønske at nettsidene deres var moderne og på linje med andre nettsider som publikum besøker på
internett.

Teknisk løsning: Wordpress

WWWebløft Buskerud fra Buskerud fylkesbibliotek handler om gradvis å gi tilbud til samtlige bibliotek
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i Buskerud om helt nye nettsider bygget på moderne publiseringsverktøy med åpen kildekode. Dette
betyr at løsningen er svært dynamisk og er tilpasningsdyktig til nye teknologiske krav slik at aktualiteten
i funksjon og utseende opprettholdes. De gir også til en viss grad rom for lokal tilpasning for det enkelte
bibliotek. Løsningene vi har valgt å satse på er i hovedsak Wordpress og Joomla!.
Valget av Wordpress som publiseringsplattform henger ikke bare sammen med den vellykkede varianten
vi finner ved Kansas State Library og deres KLOW-prosjekt. Hordaland fylkesbibliotek utførte i 2009 en
evaluering av ulike CMS-publiseringsverktøy der Wordpress ble vurdert sammen med en del andre store
konkurrenter. Ettersom Buskerud fylkesbibliotek også har lang erfaring med bruk av Wordpress er vi
trygge på vårt valg.

En strategisk satsning
WWWebløft ser vi som en fornuftig strategisk måte å satse på biblioteksutvikling i fylket. Vi tror at dette
tiltaket vil være et godt verktøy for å nå flere av målene i fylkeskommunens vedtatte handlingsprogram for
2010-2013.
Utdrag:
Buskerud fylkeskommune skal:
○ ...medvirke til utvikling i våre kommuneregioner

○

...bidra til å styrke nettverkene inne kulturfeltet i fylket gjennom å initiere og stimulere til
strategisk samarbeid med og mellom relevante aktører

○

...bidra til å etablere samarbeidsavtaler mellom statlige aktører og kommuner om en
bedre samordning og planmessighet innenfor bibliotekområdet.

WWWEBLØFT vil føre til:
● Et vesentlig styrket bibliotekstilbud på nett for publikum.
● Allmennyttige nyheter som boktips/anmeldelser og nyttige lenker til ressurser for ulike målgrupper
(barn/lærere/unge/seniorer osv.) på nett enkelt kunne gjenbrukes av mange flere enn bare ett
bibliotek.

●

Nye tjenester og funksjoner som innbaking av video/slideshows/rss-fôring osv. åpner for nyttigere
nettsider for alle målgrupper. Dette gjelder både til og fra bibliotekets nettsider.

●

Lokal forankring kan styrkes vesentlig ved å integrere informasjon fra lokale medier, foreninger og
lag etc.

●

Nettsidene åpner selvsagt for kommentarer og brukermedvirkning

●

Gjennom WWWebløft åpnes kanalene for innholdssamarbeid mellom bibliotekene. Dette skal
sørge for både mer og bedre innhold til publikum.
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Kompetanseheving og -utvikling blant biblioteksansatte.
● Sosiale medier Alle som lærer seg å beherske disse verktøyene vil samtidig lære seg og forstå
hvordan sosiale medier fungerer, ettersom WWWebløfts publiseringsløsning er bygget på en
moderne struktur.Fylkesbiblioteket har gjentatte ganger hodlt sitt kurs '23 ting' for bibliotekene
i Buskerud. Kunnskapen derfra får deltagerne direkte nytte av i videre arbeid med sine nye
nettsider.

●
●

Nettpublisering - Fylkesbiblioteket tilbyr kursing i nettpublisering, slik at bibliotekene lærer seg
hvordan de kan fylle de nye nettsidene med relevant innhold og tjenester
Statistikk - Med Wordpress er alle muligheter tilstede hva angår å hente ut besøkstall og detaljert
statistikk fra nettsidene. Dette er et uvurderlig verktøy i arbeidet med å utvikle både kompetanse
og tjenester i bibliotekene våre.

Etablerte biblioteksamarbeid og tydeligere nettverk.
● Med nye publiseringsverktøy senkes terskelen for samarbeid mellom bibliotekene i Buskerud
betraktelig. - Man er altså sammen om å sørge for at hvert bibliotek til enhver tid har oppdaterte
hjemmesider.

●

●

●

Det vil være logisk å knytte ansatte med ansvar for like fagområder sammen gjennom nettsidene,
både i interne nettverk, men også i arbeidet med sammen å ha ansvar for å publisere relevant
materiale fra sine fagområder.
Fylkesbiblioteket vil etablere en chat-tjeneste utforsker nå hvilken chat-tjeneste som vil oppfylle
våre krav. Alle bibliotekansatte i Buskerud vil bli oppfordret på det sterkeste til å legge denne
tjenesten inn i oppstartsmenyen på PCene sine, slik at de alltid er pålogget når de er på jobb. På
denne måten vil alle få med seg alle innspill, spørsmål, kommentarer osv. som dukker opp på
chatten. En slik tjeneste åpner også for at flere biblioteksansatte eller andre kan koble seg på,
samt at det kan åpne for at biblioteket kan tilby en chattetjeneste til brukerne.
Felles ressurssider. Det er naturlig at fylkesbiblioteket administrerer sider som inneholder
ressurser som flere kan ha nytte av. Forum med spørsmål og svar på spørsmål og en base med
dokumenter, presentasjoner, kursmateriell, foredrag, litteraturformidlinger osv.

Bedre og tydeligere markedsføring/profilering av bibliotekstilbudet i Buskerud.
● Med et tidsriktig og mer enhetlig utseende på nett for bibliotekene i Buskerud blir man visuelt mye
mer attraktive
● Dersom man sammen ønsker å profilere tjenester, arrangement eller tiltak (for hele fylket,
regionalt eller lokalt emd andre aktører) kan bibliotekene mye raskere og enklere enn før
samkjøre seg med andre samarbeidspartnere.
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●

●

Dersom t.d. fylkesbiblioteket eller andre har en nyhet det er naturlig å formidle via alle de 21
nettsidene vil dette kunne gjennomføres veldig effektivt. (Det vil selvsagt være den enkelte
nettsideansvarlige ved hvert bibliotek som godkjenner publiseringen av denne type informasjon
på sine sider)
Ved faktisk å nå ut til mange mennesker fra ulike målgrupper vil biblioteket bli enda mer attraktivt
som samarbeidspartner for eksterne aktører

Et utvidet formidlingsbegrep
● Potensialet for å utvide formidlingsbegrepet er enormt. Med hele spektret av web-tjenester
tilgjengelig vil bibliotekene kunne gjenbruke hverandres materiale i stor skala. Det er naturlig at
fylkesbiblioteket med sine formidlere kan bidra ekstra her.
Eksempler på et slikt utvidet formidlingsbegrep kan innebære streaming av arrangement som
ungdomsbokgildet og bokgildet, arrangementer i Den kulturelle skolesekken, klassebesøk,
skolering i kildebruk og -kritikk, foredrag o.l. Ting kan både tilbys direktesendt på web, men
kanskje aller viktigst at det opparbeides et felles nettarkiv med alt dette materialet. Dette
materialet kan selvsagt benyttes fritt av alle som måtte ønske det.

●

Ved i kraft av vår kompetanse å være aktuelle med tjenester på web, håper vi å kunne
opparbeide et renommé som gjør at det er naturlig å henvende seg til biblioteket ved behov
for innføring i digitalkompetanse/informasjonskompetanse. Dette er en rolle vi i kraft av vårt
fagområde bør ha både forutsetninger og lyst til å fylle.

Gjensidige forpliktelser med WWWEBLØFT
For faktisk å få til et løft for webtilbudet blant bibliotekene i Buskerud skal det inngås et skriftlig og
forpliktende samarbeid mellom fylkesbiblioteket og det enkelte bibliotek som ønsker å bli med .
Forpliktelsene vil i hovedsak dreie seg om å produsere nyheter til egne nettsider. Nyheter av typen som
kan publiseres lokalt, men også nyheter som andre bibliotek kan ha direkte glede av på sine nettsider.
Ved å forplikte seg til en slik avtale er bibliotekene samtidig med på å styrke potensialet for samarbeid,
netteverk og synergieffekter seg i mellom. Og det er nettopp slik fylkesbiblioteket ønsker å arbeide - ved
å styrke kompetansen ute blant fylkets bibliotekansatte og å koble dem sammen slik at de kan utvikle
hverandre har vi dannet det beste grunnlaget for et moderne bibliotekstilbud i Buskerud.
Fylkesbiblioteket på sin side forplikter seg til å ha forsvarlig kontroll over sidene på sin server, yte teknisk
bistand og jevnlig tilby kompetanseutvikling på bruk av de nye nettsidene. Vi skal svare på henvendelser
innen neste arbeidsdag er omme.Å forplikte hverandre i dette samarbeidet handler også om å skape en
eierskapsfølelse til WWWEBLØFT blant bibliotekene.
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6. Bibliotekrom
De fysiske mediene er fremdeles det som uten tvil preger mest av alt bibliotekareal i Buskerud. I aller
nærmeste fremtid er det heller ingen grunn til at det burde være så veldig annerledes. Det er like fullt slik
at det pågår endring, og at folkebibliotekene må være en del av denne. Dette er snakk om en naturlig
endring som går gradvis, og da må bibliotekene være med.
Vi så at bibliotekrommene i Buskerud er svært tradisjonelle. Bildene som er tilgjengeliggjort fra turneen
gir god dokumentasjon på dette. Det fysiske bibliotekrommet er det viktigste kommunikasjonsmiddelet
bibliotekene har med omverdenen. Mange biblioteksjefer er opptatt av de funksjonene som
bibliotekrommet skal fylle og ord som møteplass og lærings- og eller kunnskapsarena går igjen.
Biblioteket som læringsarena er også et begrep fylkesbiblioteket er svært involvert i gjennom deltakelsen i
Buskerud fylkeskommunes prosjekt Livslang Læring.
Fylkesbiblioteket ønsket å komme nærmere folk fra andre fagfelt for å jobbe med biblioteksrom-begrepet.
Vi ble derfor svært glade for at vi fikk til et samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen om nettopp dette.

Om samarbeidet med Kunsthøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Bergen har gjentatte ganger samarbeidet med andre aktører om sin fellesoppgave for
masterstudentene som gjennomføres hvert år. Høsten 2009 tok Buskerud fylkesbibliotek kontakt for å
høre om vi kunne være aktuelle som samarbeidspartnere i 2010, noe som viste seg å passe godt inn
i kunsthøgskolens planer. Etter noen avklaringsmøter ble vi enige om at de 20 masterstudentene ved
skolen skulle arbeide med bibliotek og at fylkesbiblioteket skulle bistå studentene med informasjon og
ikke minst arangere konferansen ROMLING 2010 – bevegelser i ideen om bibliotekrommet i oktober
2010.

De fire gruppene fokuserte på:
● Aktiviteter - “How can we through activities make the library a personal and attractive meeting
place?

●

Kommunikasjon – “How to communicate knowledge, culture and information through the
library?

●

Logistikk og informasjon

●

Miljø – fysisk og psykisk miljø på det offentlige biblioteket
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Dette har blitt fire inspirerende resultater som har gitt oss nye perspektiver på bibliotek. Det merkes godt
at designstudentene kommer fra en annen faglig sfære enn oss som jobber innenfor biblioteksfeltet. Vi
ønsker å ta med oss disse innspillene i arbeidet vårt videre og se på hvordan vi kan tilpasse ideene til
folkebibliotekene i Buskerud.
Lenke til studentenes arbeider:
http://lukterdetframtid.org/?p=696
Les mer om samarbeidet med Khib:
“Lukter det framtid + KHiB”:
http://lukterdetframtid.org/?p=443
“Mer om KHiB-samarbeidet”:
http://lukterdetframtid.org/?p=466

Om konferansen ROMLING - bevegelser i ideen om bibliotekrommet

Konferansen ROMLING - bevegelser i ideen om bibliotekrommet ble arrangert på Union scene i
Drammen 14.10 - 15.10 2010. Vi arbeidet godt for å sette sammen et program som kunne appellere både
til bibliotekbransje og arktiekter og interiørarktiekter. Det syntes vi i alle fall selv, men deltakerne var i all
hovedsak fra bibliotekverdenen. Men alle de 20 designstudentene og to av deres forelesere deltok også,
slik at det i alle fall ble en noe mer blandet forsamling enn vi ofte ser.
Med den åpenbart gode stemningen som var å spore blant de 100 deltakere begge dagene er vi veldig
fornøyde med konferansen. Også evalueringsskjemaet etter konferansen tyder på at dette ble et vellykket
arrangement som var nyttig for deltakerne.
Det var interesse hos andre bibliotek om å overta stafettpinnen og arrangere en ny ROMLING-konferanse
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i 2011, så det er en tråd vi følger opp.

Programmet fra ROMLING er publisert her:
Torsdag; 14.10.2011:
http://bit.ly/romlingtorsdag
Fredag 15.10.2011:
http://bit.ly/romlingfredag
Oppsummering av svarene på evalueringsskjemaet er publisert her:
http://bit.ly/romlingevaluering
Foredragene fra Romling er publisert her:
http://lukterdetframtid.org/?p=697
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7. Om fotodokumentasjon i Lukter det framtid

Lukter det framtid har resultert i at vi nå store mengder bilder fra hvert eneste folkebibliotek i hele fylket.
Materialet bærer nok preg av at ingen av oss har spesielle fotografiske ferdigheter, men vi har hatt godt
utstyr og vi har stadig nytte av bildene fra turneen. Å huske hvordan alle bibliotekene i fylket vårt ser
ut er ikke så lett, men med bildene til hjelp er det på plass med en gang. Ettersom fylkesbiblioteket er
utviklingsaktør for hele fylket er det godt å ha bildene med for å skaffe oss oversikt.
Tilgjengeliggjøringen av bildene på nettet gjør at vi har ferdige lysbildevisninger over nett som vi bruker i
nettsideløsningen som vi nå tilbyr bibliotekene i kjølvannet av Lukter det framtid.
Det er etterarbeidet med bildene som krever mest tid. Vi er pr. mai 2011 ennå ikke i havn med å gi
fullgode navn og metainformasjon til fotografiene fra Lukter det framtid. Vi ønsker i tillegg å sortere
bildene ved hjelp av de mulighetene som flickr gir. Dette betyr å samle bilder både under ulike emneord/
tags (eks: inngangsparti) i samlinger (eks: Hallingdalsbibliotekene) og i album (Eks: Bokhyller i Buskerud).
Dette gir oss og andre interesserte en rekke nye innfallsporter til materialet vårt, og en god mulighet til å
bli kjent med bibliotekene i hele Buskerud.
Fotomaterialet gir en veldig god oversikt over alle bibliotekrommene i Buskerud. Det er slående hvor
like alle bibliotekene fremstår på bildene. Det fysiske bibliotekrommet har mange av bibliotekene stort
potensiale for å utvikle for å bli tydeligere på hvem ‘de er’. Man kan bruke rommet til å kommunisere
mye til publikum, og på grunnlag av det bildene fortalte oss satte vi fokus på bibliotekrommet gjennom
samarbeidet med Kunsthøgskolen i Bergen (se eget avsnitt) og konferansen ROMLING - bevegelser i
ideeen om bibliotekrommet (se egen avsnitt).
Alle bildene fra Lukter det framtid finner du her:
http://bit.ly/ldfflickrcollection
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8. Om intervjuer med bibliotekansvarlige

Sølvi Tellefsen, tidl. biblioteksjef, Drammen bibliotek

Samtlige 21 biblioteksjefer i Buskerud ble intervjuet i forbindelse med Lukter det framtid. Dersom det var
i orden filmet vi intervjuet, hvis ikke nøyde vi oss med lydopptak. I etterkant laget skriftlige sammendrag
av intervjuene. Med video bevarer vi hele innholdet i intervjuet, ansiktsmimikk og kroppsspråk inkludert.
Intervjusituasjonen virker skjerpende både på den som intervjuer og på intervjuobjektet. På denne måten
var bruk av videokamera et bra grep vi gjorde med Lukter det framtid. Men man skal også være klar over
at det gir mer etterarbeid å hanskes med.

På tross av at vi forsøkte å holde oss til intervjumalen under hvert intervju er det likevel ikke til å unngå
at de 21 intervjuene forløp noe forskjellig. Vi var også opptatt av å la disse intervjuene få lov til å arte seg
som samtaler, ettersom vi hadde tro på at en slik litt løsere form kan føre til et desto bedre materiale til
bruk etterpå.
Prosjektleder som gjorde alle disse intervjuene merket også hvordan han fikk stadig bedre trening i å
intervjue, noe som også gjorde resten av arbeidet med materialet raskere og mer effektiv.
Intervjuformen ga oss store mengder kvalitativt materiale. Svarene som gis i en slik intervjusamtale
avhenger av en rekke ytre faktorer og påvirkningen fra disse. Samtidig synes det som at de emnene
som peker seg ut i disse intervjuene er det som opptar intervjuobjektene mest. Spørsmålene ble
publisert i forkant av at intervjuene ble gjort, og mange av intervjuobjektene hadde forberedt seg på disse
spørsmålene før vi kom. Andre igjen ville svært gjerne ha gjort det, men fikk ikke tidsnok beskjed fra oss
hvor de kunne finne dem. Slike glipper skulle vi helst vært foruten, ettersom det å forberede seg godt er
noe mange naturlig nok er opptatt av. Likevel stilte samtlige biblioteksjefer med velvilje opp til intervju
med oss.
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Selv om både lyd, video og tekstlige sammendrag er tilgjengjengeliggjort ønsket vi å visualisere
resultatene av noen spørsmål fra intervjuene bedre. Ved å plotte svarene inn i et spørreskjema hvis
kategorier er definert utifra samtlige svar på hvert enkelt spørsmål har vi oppnådd å kvantifisere
materialet slik at vi enklere kan trekke ut essenser og hovedretninger av svarene.

Lenker til materialet fra intervjuene:
Intervjuspørsmålene:
http://bit.ly/ldfintervjusporsmal

Hva ønsker de seg av fylkesbiblioteket:
http://bit.ly/hvaonskerdeseg

Hvilke assosiasjoner gir begrepet “Framtidas bibliotek” deg:
http://bit.ly/framtidsassosiasjoner

Skriftlige sammendrag av samtlige intervjuer er publisert på nett:
http://lukterdetframtid.org/?p=680
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9. Om møte med kommuneadministrasjonene om bibliotekets rolle i
kommunen.

Fylkesbiblioteket, biblioteksjef og Oppvekst- og kultursjef i Flesberg kommune 29.01.2010

Bakgrunnen for å gjennomføre disse møtene var å gjøre prosjektet kjent i kommuneadministrasjonene,
for å belyse det brede potensialet som ligger i et bibliotek med fokus på de utfordringene som framtidas
kunnskapssamfunn vil bringe med seg, og den samfunnsnytten et offensivt bibliotektilbud vil ha for
kommunens innbyggere. Biblioteksjefene ble kontaktet i forkant av besøkene våre og spurt om et slikt
møte var interessant for dem. Det er også biblioteksjefene som avgjør hvem som er mest aktuell å hente
inn fra kommuneadministrasjonen. Nærmeste overordnete ble ofte naturlig, gjerne kultursjef og/eller
kommunalsjef.
Vi utarbeidet et eget notat med emnene vi var innom på disse møtene. Det ble skrevet referat fra møtene
og disse ble publisert på prosjektets nettside. Det at fylkesbiblioteket er med på et slikt møte gjør at
bevisstgjøringen rundt Bibliotek blir sterkere for alle parter, og forhåpentligvis at man lettere kan se seg litt
utenfra.
Gjennom disse møtene har vi har lært mye mer om den enkelte kommune og hvilke administrative
og politiske omgivelser biblioteket befinner seg i. En annen viktig effekt av disse intervjuene er
biblioteksjefene kommer nærmere sine overordnete rundt en dialog om bibliotekets rolle i kommunen. De
aller fleste stedene er det første gang de har en slik samtale.
Kunnskapen om biblioteket blant de overordnede er svært varierende. Etter Lukter det framtid vet vi også
at de aller færreste folkebibliotek i Buskerud er innehar noen tydelig rolle i kommunens planverk. Mange
er ikke nevnt i det hele tatt. Derfor må bibliotekene jobbe med å bli mer synlige i egen organisasjon. Dette
begynner selvfølgelig med at de ansatte i hvert bibliotek jobber for en slik synlighet. Dernest kan det
være en god hjelp å diskutere dette med flere bibliotek, og da kan regionale nettverk være et fornuftig
sted å begynne. Regionrådene i Buskerud samler aktører fra kommunene regionvis, og arbeid med mer
synliggjøring fra bibliotekenes side kan derfor være logisk at foregår regionvis når samarbeid med andre
er hensiktsmessig.
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