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Viken og våren da mye ble digitalt
Viken viser vei. Det er Vikens visjon og mye for fylkes-
biblioteket å strekke seg etter. En ekstra utfordring vi 
ikke så for oss, kom selvsagt som følge av korona-
pandemien. For fylkesbiblioteket har det betydd at vi 
denne våren måtte tilby kurs og samarbeidsmøter på 
digitale flater. Dette er en erfaring vi kan dra nytte av i 
fortsettelsen. Det digitale rommet vil aldri erstatte det 
fysiske, men fungerer godt til informasjonsdeling. 

Innbyggerne har savnet bibliotektilbudet sitt, og etter-
spørselen etter digitalt innhold ble desto større. Vi er 
glade for at innkjøpsbudsjettet til digitalt innhold ble 
styrket og at Viken fikk tildelt midler til digitale 
formidlingstilbud. Her ser vi fortsatt at det er mange 
problemstillinger, ulike tilnærminger og måter å jobbe 
på. I samarbeid med dere og de andre  fylkene kan vi 
hente ut de beste erfaringene, bli klokere og heve 
kompetansen for oss alle. Vi ser fram til å 
samarbeide om “23 ting om digital formidling” og 
digitale tiltak utover høsten.  

Smittevern ble en annen aktuell problemstilling 
denne våren. Mange spørsmål skulle svares på, og vi 
har forsøkt å være en god sparringspartner for dere i en 
krevende periode. Fortsett med å stille oss spørsmål. 
Det vi ikke vet svaret på vil vi alltid prøve å finne ut av. 
Framover blir det viktig for oss alle å evaluere denne 
perioden og stille spørsmål ved om vi burde håndtert 
situasjonen annerledes. 

Hvem jobber med hva i fylkesbiblioteket
Viken fylkesbibliotek har nå 29 ansatte, inkludert to 
i permisjon. Her er en oversikt som kan gjøre det 
enklere å kontakte oss. Oversikten er under arbeid og 
vil etterhvert også inneholde hva den enkelte har som 
hovedarbeidsoppgaver.

Regional planstrategi
Denne våren har vi jobbet mye med utkast til en ny 
regional planstrategi, som er den sentrale prosessen for 
utforming av nye mål og strategier for vikensamfun-
net og Viken fylkeskommune. Det er gjennom denne 
strategien at behov for nye planer defineres, og FNs 
bærekraftsmål danner premissene for dette. I praksis 
er planstrategien fylkeskommunens fremste verktøy 
for å utforske, utforme og utløse regionale samarbeid 
innenfor ulike samfunnsområder. For oss har det vært 
viktig å synliggjøre bibliotekenes innsats for å nå 
bærekraftsmålene. Utkast til regional planstrategi 
er nå sendt på høring. Vi håper dere får muligheten til å 
bidra i et høringssvar.   
Les mer på Viken.no

God sommer!

Heidi Hovemoen

I skrivende stund synes jeg først og fremst vi skal glede 
oss over at hverdagen etter hvert normaliseres og at 
dere i større og større grad åpner dørene for innbygger-
ne i Viken. Det er viktig – og riktig! 

Tusen takk for innsatsen dere legger ned i å utvikle 
gode bibliotektilbud for innbyggerne, for at dere våger 
og viser stor omstillingsevne - også i krisetider. 
Takk for at dere deler erfaringer og at dere bidrar inn i 
biblioteksamarbeidet i Viken. Vi gleder oss til 
fortsettelsen! 

Kompetansetiltak høsten 2020
Her er en samlet oversikt over alle våre planlagte kurs 
og nettverksmøter til høsten: Kompetansekalender 
høsten 2020. Vi legger til rette for at mye foregår 
digitalt, men forsøker å tilby fysiske samlinger parallelt. 

Nettkurset ”23 ting om digital formidling” lanseres 
på bibliotekutvikling.no. i desember. Kurset utvikles 
sammen med fylkesbibliotek og folkebibliotek over hele 
landet, og de 23 modulene blir lagt ut etter hvert som 
de blir ferdige. 

Digitale formidlingstiltak
Vi er i gang med en rekke tiltak som skal styrke de 
digitale bibliotektjenestene til innbyggerne i Viken det 
neste halvåret. I den forbindelse spør vi enkelte folke-
bibliotek om å bidra med sin kompetanse. Her er noen 
smakebiter av det som kommer først:

• Kampanje for å markedsføre digitale bibliotek-
tjenester (takk til alle statister!)
• Skattkista – sang, musikk og litteratur for småtroll 
Videoer rettet mot foreldre til barn 0-2 år v/ Modum 
bibliotek
• Videoer med bokanbefalinger på ulike språk v/ Asker-
bibliotekene 
• Videokurs i digital formidling rettet mot barn og 
voksne v/ Nes bibliotek (inkludert i “23 ting om digital 
formidling”)  www.vikenfylkesbibliotek.no

https://vikenfylkesbibliotek.no/om-viken-fylkesbibliotek/ansatte/
https://vikenfylkesbibliotek.no/om-viken-fylkesbibliotek/ansatte/
https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-regional-planstrategi-2020-2024-veien-til-et-barekraftig-viken.63500.aspx
https://vikenfylkesbibliotek.no/wp-content/uploads/2020/06/Kurs-og-kompetansetiltak-for-bibliotek-h%C3%B8sten-2020.pdf
https://vikenfylkesbibliotek.no/wp-content/uploads/2020/06/Kurs-og-kompetansetiltak-for-bibliotek-h%C3%B8sten-2020.pdf

