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Mål for prosjektet
Prosjektet skal videreutvikle Buskerud fylkesbiblioteks nettsatsing “Webløft” til å bli
et tilbud for alle norske bibliotek. Målet for det første prosjektåret er at minst 50, og
i løpet av det andre prosjektåret minst 100 norske folkebibliotek ha tatt i bruk
løsningen og fått den nødvendige kompetansen for å holde nettsidene oppdatert.
Webløft skal i løpet av prosjektperioden forsøke å bli Norges beste og foretrukne
nettløsning for bibliotek, og den skal være gratis å ta i bruk.
Prosjektet skal etablere varig infrastruktur for biblioteksamarbeid om
innholdsproduksjon, kompetansedeling og felles videreutvikling av
Webløft-løsningen.

Prosjektbeskrivelse
BAKGRUNN
Buskerud fylkesbibliotek har jobbet lenge med å motivere bibliotekene i Buskerud
til å vsynliggjøre seg med relevante tjenester på nett. Vår erfaring er at arbeid med
nettsider ofte må vike for andre oppgaver i et bibliotek. I 2010 bestemte vi oss
derfor for å hjelpe bibliotekene i Buskerud med å få på plass nye nettsider, og
prosjekt Webløft (http://webloft.no) ble etablert.
Webløft baserer seg på verdens ledende CMS (Content Management System),
Wordpress, og er over tid veldig godt tilpasset norske bibliotek med de
særegenheter som gjelder for oss (ulike biblioteksystem mm.). Dette er en fri og
åpen løsning som har stor overføringsverdi, ettersom alle investeringer i utvikling
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kommer fellesskapet til gode. Ikke bare bibliotekfellesskapet, men også andre
institusjoner som f.eks. innenfor det utvidede ABM-feltet, inkludert både offentlige
og private.
Satsing på Webløft og bruk av åpne løsninger er i tråd med Buskerud
fylkesbiblioteks Strategi for bibliotekene i Buskerud 2015-2020 som nå er ute på
høring. Digitale tjenester er foreslått som ett av fire satsingsområder.
Frem til juni 2014 var det kun bibliotek i Buskerud som hadde tilgang på
løsningen, men etter hvert som interessen for produktet økte, valgte vi å gi hele
bibliotekfeltet mulighet til å ta i bruk Webløft. Fra juni 2014 har det derfor ligget en
installerbar fil med bruksanvisning på nettsiden Webløft.no.
Vi tror at en vi som er ansatt i norske biblitoek har de beste forutsetningene for å si
hva en nettløsning for bibliotek skal inneholde. Webløft er ikke etablert som en
konkurrent til andre private aktører som leverer webtjenester, men for å hjelpe
norske bibliotek med å få en plattform som har den nødvendige funksjonalitet og
tjenester på plass. For å få skreddersydd kode eller design vil behov for private
aktører fremdeles være minst like høyt som før.
Webløft ble presentert på Det 74. Norske Bibliotekmøte 2014, og på Seminar om
nettsider og Digital formidling (som ble streamet) i juni 2014 , og i etterkant har
interessen vært veldig stor. Det er allerede 38 bibliotek som enten har fått, eller
har begynt arbeidet med å etablere nye nettsider med Webløft.
18 bibliotek i Buskerud
(Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek, Flesberg bibliotek, Flå bibliotek, Gol
bibliotek, Hemsedal bibliotek, Hol bibliotek, Hole bibliotek, Midtfylkebiblioteket
(Modum, Krødsherad og Sigdal) og Nedre Eiker bibliotek, Nes folkebibliotek,
Rødberg bibliotek, Røyken bibliotek, Hurum bibliotek, Øvre Eiker bibliotek, Ål
bibliotek)
10 bibliotek i Akershus
(Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum,
Enebakk, Bibliotekbussene i Akershus, Musikkbiblioteket i Akershus)
7 bibliotek i Telemark
(Fyresdal, Kviteseid, Hjartdal, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje)
3 bibliotek i Finnmark
(Vardø, Hammerfest, Nesseby)
Henvendelsene fortsetter å strømme på i et omfang som ikke kan håndteres av
Buskerud fylkesbibliotek alene. Hvis den store etterspørselen skal kunne ivaretas
er det nødvendig å ansette en prosjektleder som kan koordinere den videre
utviklingen av Webløft. Dette innebærer å sikre kompetanseoverføring fra
Buskerud fylkesbibliotek til andre fylkesbibliotek slik at de kan følge opp egne
bibliotek som ønsker å bli med i Webløft. Det er behov for en prosjektleder for å
ivareta videreutviklingen av nettsideproduktet Webløft står bak. Webløft må
dimensjoneres for å kunne møte ønsker og behov fra både store og små bibliotek,
og med en prosjektleder får prosjektet mulighet til å følge opp de
utviklingsoppgavene som må settes bort til eksterne utviklere og aktører.
Prosjektlederen vil kunne ha det nødvendige overblikket og dialog med alle
involverte. Det vil sikre at prosjektet gjør de rette valgene, basert på reelle behov
meldt inn fra de involvert fylkes- og folkebibliotek som bruker Webløft.
Buskerud fylkesbibliotek søker nå i samarbeid med fylkesbibliotekene i Akershus,
Østfold, Vestfold, Telemark og Finnmark om midler til å videreutvikle Webløft,
både som produkt (nettside med digitale tjenester) og som verktøy for å styrke
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biblioteksamarbeid om kompetanseutveksling og innholdsproduksjon på tvers av
kommune- og fylkesgrenser.
Ideen om å gi Webløft et mer nasjonalt tilsnitt er inspirert av danske Ting.dk, som
med sin Ding CMS gjør noe av det samme vi nå ønsker å gjøre i Norge.
For å nå målet om at minst 50 bibliotek bruker løsningen i løpet av 2015 vil vi først
la samarbeidspartnerne i prosjektet gi tilbud om nye nettsider til alle sine 112
kommuner. Kommer vi ikke opp i 50 eller flere bibliotek, lar vi tilbudet gå ut til hele
landet. Det samme prinsippet vil gjelde for å nå målet om minst 100 bibliotek i
2016.
KOMPETANSEUTVIKLING:
Kompetanse og kompetanseutvikling er nøkkelord i dette prosjektet. Et bibliotek
som har en nettside må kunne bruke løsningen. Til nå har Buskerud
fylkesbibliotek arrangert to faste workshops i året for de bibliotekene i Buskerud
som har Webløft-sider. I prosjektperioden skal vi sikre en bred forankring av
kompetanse gjennom å gi hyppige tilbud til alle involverte. I tillegg vil vi dyrke
delingskultur, slik at flest mulig tar del i utviklingen av kompetansenettverket. Dette
har vi tenkt å løse på følgende måter:

1. Fysiske Workshops for fylkesnivået og for kommunenivået
Prosjektgruppa er ansvarlig for å lede og gjennomføre kurs og workshops for
fylkesbibliotekene der det er kommuner som har tatt i bruk eller skal ta i bruk
løsningen. Fylkesbibliotekene står fritt til samtidig å invitere inn de aktuelle
kommunene på disse samlingene. Ansvaret for rene workshops for
kommunenivået ligger hovedsaklig til fylkesnivået, med mulighet for bistand fra
prosjektgruppa forøvrig.
2. Webloft.no
*Bruksanvisninger og manualer for hvordan Webløft med alle sine muligheter og
potensielle utvidelser skal brukes
*Alle Webløftbibliotek får eget brukernavn og vil bli oppfordret til å bidra til
ressursbasen
*Prosjektledelsen produserer og avholder Webinarer og lager
video-bruksanvisninger for hvordan man bruker løsningen
*Webloft.no skal også være et nettsted som formidler nyheter knyttet til løsningen,
og stedet der alle interessenter kan laste ned siste versjon
3. Webløft-konferansen
Årlig konferanse i Drammen for alle Webløft-bibliotek. Konferansen skal ha
nullkonferanse-design og fokusere på å løse praktiske oppgaver og utfordringer
direkte knyttet til bibliotekenes egne nettsider. Arrangereres høst 2015 og høst
2016.
4. Kampanjedager
I løpet av året skal vi gjennomføre to kampanjedager der vi i en direktesendt video
går gjennom hvordan man installerer Webløft på egenhånd. Videoen blir liggende
til gjenbruk i etterkant. Livesendingen forutsetter at bibliotek har meldt sin
interesse om tilbudet på forhånd .
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OM LØSNINGEN:
1. Hva er inkludert for bibliotek som tar i bruk Webløft?
(Funksjonalitet som er gratis i Webløft-plattformen)
Søk i katalog (Bibliofil, Mikromarc, Koha, og Tidemann)
Innlogging i biblioteksystem (Mappa mi, Meg & Mitt osv.)
Kalender for arrangement
Facebook/Twitter-integrasjon
Ansattliste-program
Dynamisk kart til biblioteket
Åpningstider
Automatisk oppdatert liste med siste titler fra katalogen (RSS)
Automatisk oppdatert liste med siste nyheter fra den aktuelle kommune (RSS)
Automatisk oppdatert liste fra Deichmans Bokanbefalinger-prosjekt (RSS)
Deichmans plug-in for direkte deltakelse inn i Bokanbefalinger
Oversettelse til over 80 språk med Google Translate
Sosiale delingsknapper
Universell utforming etter gjeldende krav (01.07.2014) fra difi.no, basert på
retningslinjene i
WCAG 2.0-standarden
Se denne grunninstallasjonen på http://eksport.webloft.no

2. Hvorfor har vi valgt CMS-løsningen Wordpress?
Mange kjenner merkevaren Wordpress fra bloggløsningen Wordpress.com som
ble lansert av det amerikanske firmaet Automattic i 2005. Denne bloggløsningen
er en begrenset utgave av den fullverdige CMS-løsningen Wordpress.org som ble
lansert i 2003. Det er sistnevnte løsning Webløft bruker som grunnlag for sine
nettsider.
*Wordpress er verdens desidert mest brukte CMS (61 % av markedet) og er brukt
på 23 % av alle verdens nettsider.
(Kilde: http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all )
*Av dette følger et stort nettverk som er med på å drive utvikling av prosjektet
lynraskt videre. Dette fellesskapet er en gullgruve for norske bibliotek som har
begrensede ressurser til dette formålet.
*Buskerud fylkesbibliotek vurderer Wordpress som den klart enkleste løsningen å
bruke for bibliotek som skal holde siden oppdatert med innhold og nyheter.
*Wordpress har åpen kildekode, og dette er en avgjørende faktor. Da kan
produktet/løsningen vi finansierer overføres til andre uten annen kostnad enn tiden
det tar å opparbeide seg kompetanse på produktet/løsningen.
*Løsningen sikrer kvaliteten på bibliotekenes nettsider og gir dem en moderne
teknologisk plattform å bygge tjenestene sine videre på.
*Wordpress er gratis å laste ned og gratis å bruke. De eneste kostnadene man har
er til webhotell, domenenavn og eventuelle utvidelser man velger å kjøpe. Design
utover den faste malen vil også komme i tillegg.
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*Løsningen er særdeles tilpasningsdyktig. Dette gjør den velegnet til bruk i det
norske biblioteklandskapet. Med Wordpres får selv små bibliotek med minimale
ressurser oppdaterte nettsider basert på moderne teknologi.

VIDEREUTVIKLING:
*Integrering av Nasjonalbibliotekets digitale tjenester
Webløft jobber med betaversjoner for integrert søk i både Bokhylla og
Nasjonalbibliotekets avissøk. (Se http://webloft.no/e-boksok ) Disse skal
ferdigstilles og tilgjengeliggjøres for alle norske bibliotek i prosjektperioden.
Prosjektet tar også høyde for integrering av neste generasjon Biblioteksøk.
*Integrering av Norvegiana API og Lokalhistoriewiki
Norvegiana API er et programmeringsgrensenitt som muliggjør søk i bl.a. Digitalt
Museum, Digitalt fortalt og Arkivportalen. Webløft har allerede klar en betaversjon
av et “lokalhistoriesøk” som utfører søk i Norvegiana API’et og kobler dem med
søk i Nasjonalbibliotekets lokalhistoriske ressurser som finnes i Bokhylla,
Nasjonalbiblioteketsa avissøk, samt Lokalhistoriewiki.no. (Se
http://webloft.no/lokalhistoriesøk )
*Integrasjon og spredning av Deichmans prosjekt Bokanbefalinger
Webløft leveres allerede med Deichmans plug-in for bokanbefalinger ferdig
installert. Med denne kan bibliotekansatte publisere bokanbefalinger til både sin
egen nettside og samtidig bidra til den store nasjonale databasen hos Deichman.
Webløft-sider leveres også med bokanbefalinger fra anbefalinger.deichman.no på
forsiden. Deichman-prosjektet er et nasjonalt prosjekt finansiert av
Nasjonalbiblioteket. Med Webløft er spredning av Bokanbefalinger-tjenesten
ivaretatt gjennom at den brukes på Webløft-nettsidene og at prosjektet vil kurse
bibliotek i hvordan de bidrar med innhold.
*Videoinnhold og -formidling
Video rommer et spennende og lite utforsket potensial for bibliotekene.
Webløft-bibliotek skal kunne ta i bruk video i sitt formidlingsarbeid ved å
distribuere filmopptak fra eget bibliotek og andre bibliotek i Norden. Buskerud
fylkesbibliotek er allerede pilotbibliotek hos det finske Nasjonalbiblioteket og deres
videoplattform Kirjastokaista. Snart vil alle norske bibliotek kunne bidra. Ved hjelp
av Kirastokaistas åpne API skal vi utvikle en plug-in til Webløft som henter inn
relevant og ønsket materiale fra Kirjastokaista. Domenet kanalb.no er allerede
innkjøpt og tiltenkt formålet. Innholdet her vil i stor grad være film av
arrangementer/foredrag/forfatterbesøk.
*Annet innholdssamarbeid
Artikler som ikke har et for åpenbart lokalt tilsnitt kan deles. Podcaster kan deles.
Forfatterportretter i film og tekst kan deles. Prosjektet skal finne løsninger, enten i
form av felles
rutiner eller digitale samarbeidsverktøy, som gjør at også
deling av annet innhold enn video og
bokanbefalinger blir enkelt.
*Universell utforming
Webløft-sidene etterkommer kravene til universell utforming som ble innført for
nye norske nettsteder f.o.m. 01.07.2014. Standarden inneholder noen få krav og
mange anbefalinger etter standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold
(WCAG) 2.0. Webløft skal bli enda bedre, og har som ambisjon å tilfredsstille alle
anbefalingene i denne standarden. Der vi eventuelt ikke lykkes skal vi ha forsøkt,
og ha en begrunnelse for hvorfor vi ikke kunne etterkomme anbefalingen.
*Kommunikasjons- og samarbeidsverktøy
Når mange bibliotek bruker samme plattform åpner det seg helt nye muligheter for

Side 5 av 11

Ref #e59093d6

Innsatsområder / Toårig

Søknadsbeløp: 1 177 500

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015
samarbeid mellom bibliotek. I tillegg til å utvikle nettsiden webloft.no til en
ressursbase som beskrevet ovenfor skal prosjektet se på andre verktøy som kan
bidra til økt og forbedret samarbeid mellom de deltagende bibliotek. Det er utviklet
en rekke spennende utvidelser til Wordpress til dette formålet. Disse verktøyene
kan være nyttige enten til intern kommunikasjon/samarbeid, eller til dialog og
kontakt med sluttbrukerne. Slike verktøy kan være chat, felles oppslagstavle,
forum eller andre løsninger som muliggjør digitale lesesirkler mm.
*Statistikk og analyse
Webløft er allerede godt rustet med særdeles avanserte statistikkverktøy. I tillegg
til at Google Analytics er i bruk, har fylkesbiblioteket i Buskerud i samråd med
Nasjonalbibliotekets utvalg for statistikk og analyse installert Open
Source-programvaren Piwik på egen server. Dette for å kunne logge
nettsidetrafikken til Webløft-bibliotekene. I prosjektet ønsker vi å analysere den
innhentede statistikken og basere videre tilpasning og konfigurering av
nettløsningen på disse analysene. Med mulighet for å logge en så stor andel
norske biblioteksnettsider samlet, håper vi å kunne hente ut mange relevante
styringsdata for norske bibliotek på nett. Prosjektet vil også holde seg oppdatert
på utviklingen i Nasjonalbibliotekets prosjekt for rapportering av statistikk for
bibliotekenes digitale tjenester.
*Dialog med utvikler- og leverandørmiljøet
Det er mye kompetanse bibliotekmiljøet verken har eller må ha når det gjelder
nettsider. Både bibliotekene og utvikler- og leverandørmiljøet i Norge er tjent med
en god dialog om hva som foregår hos hverandre. Prosjektet vil gjøre kjent det
som skjer av digital utvikling innenfor biblioteksektoren, og hvilke ønsker og behov
vi har for videreutvikling. Dette vil være en relevant utfordring å sette av tid til, all
den tid prosjektet baserer seg på åpen kildekode og mulighetene dette fører med
seg for dialog med utviklermiljøet.
PROSJEKTORGANISERING
*Styringsgruppe
Styringsgruppa består av fylkesbiblioteksjefen i hver av de seks fylkesbibliotekene.
Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. Styringsgruppen møtes to ganger
årlig.
*Prosjektleder
Prosjektleder har ansvaret for at gjennomføringen av prosjektet skjer i samsvar
med de målene som er satt og den fremdriftsplanen som er lagt. Prosjektleder er
leder for prosjektgruppa.
*Prosjektmedarbeidere
De samarbeidende fylkesbibliotek peker ut en kontaktperson for prosjektet som
ansvarliggjøres for bistand til bibliotekene fra eget fylke i tråd med
intensjonsavtalene som gjøres.
*Prosjektgruppe
Prosjektgruppa består av prosjektleder samt en kontaktperson fra hvert av de
samarbeidende fylkesbibliotek. Prosjektgruppa har ett møte i måneden.
PLAN FOR VIDEREFØRING ETTER PROSJEKTPERIODEN
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Når prosjektperioden er over skal alle som har tatt i bruk Webløft ha fått mulighet
til å tilegne seg den nødvendige kompetansen for å drifte sine egne nettsider
videre på egenhånd.
Fylkesbibliotek som er samarbeidspartnere i prosjektet skal ha fått tilbud om
nødvendig kompetanseheving for å kunne bistå bibliotek i eget fylke til
videreutvikling og eventuell drift av deres Webløft-sider.
Ansvarsfordelingen mellom fylkesbibliotek og folkebibliotek avgjøres i det enkelte
fylke.
For å sikre videre samarbeid om videreutvikling av både Webløft-produktet,
innholdsproduksjon og kompetansedeling skal prosjektet i løpet av
prosjektperioden komme frem til en modell for ansvarsfordeling som sikrer at også
dette øverste nivået fortsetter etter at prosjektperioden er over.
Dersom Webløft tildeles et lavere tilskudd enn det vi har søkt om vil prosjektet
måtte skaleres ned.
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Start- og sluttdato for prosjektet
Prosjektvarighet

Fra dato

Til dato

Toårig

16-03-2015

16-03-2017

Aktivitetsplan for prosjektet
Beskrivelse

Fra dato

Til dato

Integrert Ebok-søk i gratis .pdf og .epub

16-03-2015

01-04-2015

Utvikle integrert Bokhylla-søk

16-03-2015

01-04-2015

Integrert søk i Norvegiana API + Lokalhistoriewiki.no

01-04-2015

01-05-2015

Workshops for samarbeidspartnerne

01-04-2015

01-06-2015

Utvikle plug-in for videoformidling

01-04-2015

01-08-2015

Gjennomføre fire kampanjedager som beskrevet i søknaden

01-06-2015

01-12-2016

Fullstendig norsk oversettelse av nettsidene på plass

01-05-2015

01-05-2016

ntegrert søk og innlogging i Bibliofil

01-09-2015

01-03-2016

Integrert søk og innlogging i Mikromarc

01-09-2015

01-03-2016

20 nye bruksanvisninger publisert på Webloft.no

01-04-2015

01-11-2016

Webløft-finansierte plug-ins på plass i Wordpress repository

01-04-2015

16-03-2017

Følge flere anbefalinger i WCAG 2.0

01-04-2015

16-03-2017

Løsning for integrert søk og innlogging i Tidemann

01-11-2015

01-05-2016

Workshops for de fem samarbeidspartnerne

01-04-2016

01-06-2016

50 eller flere bibliotek bruker Webløft

16-03-2015

16-03-2016

100 eller flere bibliotek bruker Webløft

16-03-2016

17-03-2016

Løsning for integrert søk og innlogging i Koha på plass

01-06-2016

01-11-2016

Webløftkonferansen 2015 gjennomført

01-10-2015

15-12-2015

Webløftkonferansen 2016 gjennomført

01-10-2016

15-12-2016

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere
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Organisasjon/institusjon

Formell avtale

Rolle

Akershus fylkesbibliotek
Postboks 85
2025
Kjeller

ja

Akershus fylkesbibliotek forplikter seg til å stille med
deltaker(e) på prosjektets tiltak for kompetanseutvikling av
fylkesbibliotekansatte. Når kommuner i Akershus benytter seg
av tilbudet om nye nettsider har Fylkesbiblioteket i Akershus i
samarbeid med prosjektledelsen ansvar for å opprette
nettsidene i prosjektperioden. Dette for å sikre best mulig
kompetanseoverføring fra prosjektledelsen til Fylkesbiblioteket
i Akershus. Etter endt prosjektperiode tar fylkesbiblioteket i
Akershus ansvar for å følge opp de kommunale bibliotekene i
Akershus som har tatt i bruk løsningen. Fylkesbiblioteksjefen i
Akershus vil også delta i prosjektets styringsgruppe som
møtes halvårlig.

Telemark fylkesbibliotek
Ringsevja 2
3830
Ulefoss

ja

Telemark fylkesbibliotek forplikter seg til å stille med
deltaker(e) på prosjektets tiltak for kompetanseutvikling av
fylkesbibliotekansatte. Når kommuner i Telemark benytter seg
av tilbudet har Telemark fylkesbibliotek i samarbeid med
prosjektledelsen ansvar for å opprette nettsidene i
prosjektperioden. Dette for å sikre best mulig
kompetanseoverføring fra prosjektledelsen til Fylkesbiblioteket
i Telemark. Etter endt prosjektperiode tar fylkesbiblioteket i
Telemark ansvar for å følge opp de kommunale bibliotekene i
Telemark som har tatt i bruk løsningen. Fylkesbiblioteksjefen i
Telemark vil også delta i prosjektets styringsgruppe som
møtes halvårlig.

Finnmark fylkesbibliotek
Postboks 615
9811
Vadsø

ja

Finnmark fylkesbibliotek forplikter seg til å stille med
deltaker(e) på prosjektets tiltak for kompetanseutvikling av
fylkesbibliotekansatte. Når kommuner i Finnmark benytter seg
av tilbudet har Fylkesbiblioteket i Finnmark i samarbeid med
prosjektledelsen ansvar for å opprette nettsidene i
prosjektperioden. Dette for å sikre best mulig
kompetanseoverføring fra prosjektledelsen til Fylkesbiblioteket
i Finnmark. Etter endt prosjektperiode tar fylkesbiblioteket i
Finnmark ansvar for å følge opp de kommunale bibliotekene i
Finnmark som har tatt i bruk løsningen. Fylkesbiblioteksjefen i
Finnmark vil også delta i prosjektets styringsgruppe som
møtes halvårlig.

Vestfold fylkesbibliotek
Svend Foyns gate 9
3126
Tønsberg

ja

Vestfold fylkesbibliotek forplikter seg til å stille med deltaker(e)
på prosjektets tiltak for kompetanseutvikling av
fylkesbibliotekansatte dersom bibliotek i Vestfold tar i bruk
løsningen. Når kommuner i Vestold benytter seg av tilbudet
har Fylkesbiblioteket i Vestfold i samarbeid med
prosjektledelsen ansvar for å opprette nettsidene i
prosjektperioden. Dette for å sikre best mulig
kompetanseoverføring fra prosjektledelsen til Fylkesbiblioteket
i Vestfold. Etter endt prosjektperiode tar fylkesbiblioteket i
Vestfold ansvar for å følge opp de kommunale bibliotekene i
Vestfold som har tatt i bruk løsningen. Fylkesbiblioteksjefen i
Vestfold vil også delta i prosjektets styringsgruppe som møtes
halvårlig.
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Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

Østfold kulturutvikling, avdeling
bibliotekutvikling
Dokka 3A
1671
Kråkerøy

ja

Østfold kulturutvikling, avdeling bibliotekutvikling forplikter seg
til å stille med deltaker(e) på prosjektets tiltak for
kompetanseutvikling av fylkesbibliotekansatte dersom
bibliotek i Østfold tar i bruk løsningen. Når kommuner i
Akershus benytter seg av tilbudet har Østfold kulturutvikling,
avdeling bibliotekutvikling i samarbeid med prosjektledelsen
ansvar for å opprette nettsidene i prosjektperioden. Dette for å
sikre best mulig kompetanseoverføring fra prosjektledelsen til
Østfold kulturutvikling, avdeling bibliotekutvikling. Etter endt
prosjektperiode tar Østfold kulturutvikling, avdeling
bibliotekutvikling ansvar for å følge opp de kommunale
bibliotekene i Akershus som har tatt i bruk løsningen.Leder for
Østfold kulturutvikling, avdeling bibliotekutvikling vil også delta
i prosjektets styringsgruppe som møtes halvårlig.

Kirjastokaista.fi / Libraries.fi Finnish library services
PL 4212
00099
Helsingin kaupunki

ja

The two parties agree to cooperate on integrating video
material from interested Norwegian Libraries onto the Nordic
Video Platform delivered by Kirjastokaista on Kirjastokaista.fi
(Library Channel)
Buskerud fylkesbibliotek will take care of the communication
with other Norwegian Libraries, and make the Kirjastokaista
Platform and it’s possibilities known.
Kirjastokaista and Buskerud fylkesbibliotek will launch the
co-operation which goal is to find out whether the
Kirjastokaista.fi is a suitable platform for norwegian libraries to
show their videos in. When the technical and other details
have been clarified, then Buskerud fylkesbibliotek and
Kirjastokaista will decide whether to launch it in all of Norway
or not.
Buskerud fylkesbibliotek will work on the development of a
plug-in for Wordpress fetching videos from Kirjastokaista.
Kirjastokaista agrees to make available necessary code and
information about Kirjastokaista through the process.
Buskerud fylkesbibliotek will establish kanalb.no as
Kirjastokaista’s Norwegian name, and the two parties of the
contract will cooperate on how to make use of the domain
name and the way it shall be connected to the Kirjastokaista
platform.
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Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015
Budsjett
Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 1 177 500

Utgifter
Denne periode

Totalt for prosjektet

Prosjektledelse

797 500

1 595 000

Konsulenttjenester, programmering

250 000

500 000

Serverutgifter inkl. support

50 000

100 000

Reiseutgifter, prosjektleder

20 000

40 000

Webløftkonferansen 2015 og 2016

30 000

60 000

Foredragsholdere til workshops (honorar/reise)

10 000

20 000

Software/teknisk utstyr

10 000

20 000

Møtekostnader og andre utgifter til workshops

10 000

20 000

906 250

1 812 500

50 000

100 000

2 133 750

4 267 500

Beskrivelse

Fylkesbibliotekenes personalkostnader
Overhead-kostnader (lokaler, rekvisita, støttefunksjoner
økonomi/personal)

Totale utgifter

Inntekter
Denne periode

Totalt for prosjektet

1 177 500

2 355 000

Buskerud, Tilsv. 50% stilling (bekreftet tilskudd)

362 500

725 000

Telemark, Tilsv. 40% stilling (bekreftet tilskudd)

290 000

580 000

Akershus, Tilsv. 15% stilling (bekreftet tilskudd)

108 750

217 500

Finnmark, Tilsv. 10% stilling (bekreftet tilskudd)

72 500

145 000

Østfold, Tilsv. 5% stilling (bekreftet tilskudd)

36 250

72 500

Vestfold, Tilsv. 5% stilling (bekreftet tilskudd)

36 250

72 500

Overhead-kostnader (lokaler, rekvisita, støttefunksjoner
økonomi/personal) (bekreftet tilskudd)

50 000

100 000

2 133 750

4 267 500

Beskrivelse

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket

Totale inntekter

Vedleggsoversikt
Beskrivelse
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