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Tilskudd til aktiviteter i bibliotek
Formål
Dette prosjektet skal utvikle Nedre Eiker bibliotek og Kongsberg bibliotek som
litterære møteplasser for ungdom. De to bibliotekene er hver for seg i gang med å
etablere lesesirkler for ungdom. Prosjektet har til hensikt å styrke mulighetene for
at de lykkes med å engasjere ungdom i litterære aktiviteter over tid.

Målene er:
- Utarbeide og gjennomføre en serie litterære arrangementer med og for ungdom
- Knytte arrangementene opp til månedlige møter i lesesirkler for ungdom
- Stimulere bibliotekene til å samarbeide på felles satsingsområder
- Undersøke om fylkeskommunen bør gi tilskudd til tilsvarende tiltak i andre
kommuner i fylket

Nye og uprøvde aktiviteter
For søkerbibliotekene er aktivitetene i prosjektet upløyd mark på flere vis. For det
første skal de utarbeide en litterær programserie med og for ungdom over et helt
år. I dette ligger et sterkt element av publikumsutvikling. For det andre skal de
teste ut den helt ferske mobilapplikasjonen "Bizzy" som markedsføringkanal mot
ungdom.

Samarbeid
Bibliotekene fordeler arbeidsoppgavene mellom seg i henhold til vedlagte
samarbeidsavtale. Buskerud fylkesbibliotek har spesialkompetanse på
ungdomslitteratur og lesesirkler, og vil ha ansvar for å:
- Lede prosjektet i henhold til vedlagte samarbeidsavtale
- Utarbeide programserien sammen med folkebibliotekene og ungdom som deltar i
lesesirklene
- Inngå kontrakter og avtaler med utøvere til arrangementene
- Markedsføre arrangementene via Buskerud fylkeskommunes nye kulturkort for
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ungdom, mobilapplikasjonen "Bizzy" som lanseres våren 2018
- Undersøke om fylkeskommunen bør gi tilskudd til tilsvarende tiltak i andre
kommuner i fylket

Kongsberg bibliotek og Nedre Eiker bibliotek har solid kompetanse på
ungdomslitteratur, lesesirkler og arrangementer. Lesesirkler for ungdom er
imidlertid nytt for begge bibliotekene. I prosjektet vil de ha ansvar for å:
- Utarbeide programserien i samarbeid med hverandre, fylkesbiblioteket og
ungdom som deltar i lesesirklene
- Gjennomføre lesesirkler og arrangementer tilknyttet lesesirklene
- Markedsføre arrangementene lokalt

Planlagte aktiviteter
Budsjettet tar høyde for totalt 16 arrangementer som knyttes opp til månedlige
møter i lesesirkler for ungdom. Det innebærer ett månedlig arrangement på hvert
av bibliotekene i perioden mars-desember 2018. Det kan være forfattermøter,
samtaler om spesifikke temaer og sjangrer innenfor ungdomslitteratur,
debattmøter med utgangspunkt i ungdomslitteratur, skrivekurs, arbeid med
podcaster eller lignende.

Buskerud fylkesbibliotek har i 2017 utviklet DKS-produksjonen "Håp eller
katastrofe" med forfatter Sigbjørn Mostue og klimaekspert Svein Tveitdal. Med
utgangspunkt i den Upris-belønte serien "I morgen er alt mørkt" diskuterer de
dagens klimaproblem og om sivilisasjonssammenbruddet i bøkene kan bli til
virkelighet. Fylkesbiblioteket har også igangsatt en DKS-produksjon av Asbjørn
Rydlans Upris-belønte "Galderstjerna". Begge bøkene og produksjonene vil være
naturlige å ta med i planleggingen av programserien i prosjektet.

Siden ungdom vil medvirke til det endelige programmet, er det ikke gjort konkrete
intensjonsavtaler med utøvere på nåværende tidspunkt. Det vil begrense
målgruppens mulighet til medvirkning dersom søknaden går mer i detalj på hvilke
arrangementer som skal prøves ut.

Markedsføring
Våren 2018 lanserer Buskerud fylkeskommune en ordning med Kulturkort for
ungdom, rettet mot aldersgruppen 13-21 år. I samarbeid med ungdom er det
bestemt at kulturkortet skal hete "Bizzy" og ha form av en mobilapplikasjon med et
tydelig visuelt uttrykk. Bizzys viktigste funksjon er å gi ungdom i Buskerud
informasjon om aktuelle arrangementer, men den kan også bli brukt til å skaffe
skyss fra distrikt til by (eller omvendt) for å delta på arrangementer. Formålet er å
øke ungdommenes bruk av lokale og regionale kulturtilbud, samt stimulere til flere
og mer varierte tilbud tilpasset denne aldersgruppen. Prosjektet "Bizzy i
biblioteket" vil støtte opp om kulturkortets formål, og ikke minst vil det sikre at
bibliotekenes litterære aktiviteter blir synlige i applikasjonen.

Lokale planer
Prosjektet er forankret i Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020, der aktiv
formidling og møteplassfunksjonen er sentrale satsingsområder. Disse punktene
fra side 20 og 23 i strategien vil kjennetegne tiltakene:
- Det legges vekt på å formidle samtidslitteratur for ungdom på en måte som
stimulerer til leselyst.
- Formidlingen er personlig og preget av engasjement, og den forsterker
relasjonen til publikum.
- De ansatte har solide kunnskaper om bibliotekets innhold, medier og publikum.
De har også kompetanse på å planlegge og gjennomføre arrangementer.
- Publikum opplever å bli sett og hørt, og medvirker til å utvikle tjenestene.
- Bibliotekene er attraktive som høyintensive møteplasser for enkeltpersoner og
grupper som har felles interesser.
- Bibliotekene fungerer som faglige og sosiale møteplasser, og fremmer kunnskap,
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trivsel og helse.
- Folkebibliotekene fremmer ytringsfrihet og demokrati gjennom arrangementer
som løfter fram ulike stemmer og setter aktuelle temaer på dagsorden.

Bakgrunn
Ungdom har lenge blitt sett på som en målgruppe det er vanskelig å nå fram til,
spesielt med litterære arrangementer. Aktiviteter knyttet til litteratur har stort sett
foregått med skolen som ramme, enten gjennom Den kulturelle skolesekken,
klassebesøk eller eventuelt obligatorisk oppmøte i biblioteket på kveldstid for
elever. I senere år har imidlertid ungdomslitteratur, eller Young Adult, blitt en
dominerende trend i England og USA - etter hvert også i Norge. Buskerud
fylkesbibliotek har erfart at det er blitt enklere å formidle litteratur til
ungdomsskoleklasser i fylket. Tiden er med andre ord inne for "Bizzy i biblioteket".
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 100 000

Utgifter

Aktiviteter i bibliotek Beløp

Honorar til utøvere 67 000

RDO for utøvere 33 000

Egeninnsats i form av av booking av utøvere, planlegging av reise, utforming av program,
forberedelse, gjennomføring av arrangement, etterarbeid og møtevirksomhet

68 000

Sum 168 000

Totale utgifter 168 000

Inntekter

Beskrivelse Beløp

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 100 000

Egeninnsats 68 000

Totale inntekter 168 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Samarbeidsavtale
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