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Nytt nettverk – Formidling til voksne
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Lov om folkebibliotek - paragraf 1 ble endret i 2014 (endringene i kursiv):
Målsetting
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og 
annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker 
og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt.

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018
Styrke folkebibliotekene som  uavhengig møteplass og digital arena

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023
Formidling – En av tre hovedlinjer for å bidra til utvikling av framtidsrettede 
folkebibliotek (de to andre: Samarbeid og utvikling, Infrastruktur)

Utgangspunktet: Aktiv formidling inn i lov og 
bibliotekstrategi 
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Formidlingsprosjekter – Penger å 
hente! 

Midler til aktiv formidling fra 
Nasjonalbiblioteket – utlyst flere ganger.

Mål om å styrke lesingen, få nye brukere, og 
øke utlånet av fysisk og digitalt materiale

Signaler om å tilby bibliotektjenester også 
utenom bibliotekrommet: 
«Tiltak som bringer biblioteket, litteratur og 
lesing til nye grupper og/eller ut av 
bibliotekrommet vil bli særlig prioritert» 



Mange spennende formidlingsprosjekter  
Ut av lokalene – nå flere/nye brukere:

• NÅ UT NÅ! (Bergen)
• Bøker rundt bålet (Jevnaker)
• Øyhopping som formidlingsstrategi 

(Ibestad)

• Ut med boka! (Ørland)
• Bokbad på badene (Modum)
• Les i grenda – vær så trendy (Frøya)

• Ut og stjæle lånere (Fredrikstad)
• Bokium for folket (Alstahaug)
• Tur- og friluftsbibliotek
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Noe av det vi gjør i Nordre Follo  

• Forfatterbesøk

• Bokprat

• Litterært kvarter

• Bok og kaffe

• Åpen lesesirkel

• Leseombud på institusjoner

• Månedens bok

• Digitale formidlingstilbud: FB, Instagram, Web….



Formidling i forandring?  
Fra NB’s utlysning av midler til aktiv 
formidling for 2022: 
Dagens bibliotek er ikke relevante i 
morgen. Derfor trengs revitaliserte 
bibliotek som driver aktiv formidling og 
er nytenkende i sine metoder for å nå 
fram til alle

Påstand 1: Aktiv formidling vil være vår 
eksistensberettigelse i tida framover!

Påstand 2: Den viktigste formidlingen 
skjer i den daglige driften, mellom 
hyllene, hvor personalet spiller en 
avgjørende rolle



De ansattes kompetanse  
Fra bibliotekets «publikumsguide» - Kunnskap vi må ha når vi betjener publikum:

Generell kunnskap (alle)

• Alle må følge med på litteraturen (lese selv, lese anmeldelser/omtaler)

• Alle må kunne anbefale en god bok, utfra lånerens ståsted · 

• Alle må kjenne til samlingen vår, styrker/svakheter 

• Alle må kjenne til nettsider og kilder hvor man kan få tips om bøker å anbefale 

• Alle må kjenne til låneappene våre og kunne veilede i disse.

Spesiell kunnskap (minst en på vakt)

• Dypere kjennskap til litteraturen for ulike målgrupper, kunne anbefale til særemne etc

• Dypere kjennskap til flere litteraturkilder på nett.

Fellestiltak for utvikling av kompetanse

• Turnus på personalmøter med å anbefale en god bok

• Innkjøpsansvarlige informerer jevnlig på personalmøter (barn, voksen etc)

• Tema på personalmøte om litterære emner, dele inspirasjon fra seminarer etc



Opening the Book – Det leservennlige biblioteket  

Leserutvikling – Idegrunnlag:
Verdens beste bok er den du liker best. 
Vi kan hjelpe deg med å finne den

En fornyelse av bibliotekkulturen som griper inn i alt vi 
gjør. Handler om (bl.a.)

• Leservennlige lokaler

• Lesersentrert samlingsutvikling

• Lesersentrerte kampanjer og utstillinger

• Kommunikasjon med brukerne-formidlingsdialogen

• Lære av kommersiell markedsføring/bokhandelen

Grimstad bibliotek (2017): 
Poenget er å la alt som finnes i rommet, fra vegger og gulv 
til hyller, øvrige møbler og bøkene selv, være formidlere



Opening the Book – Det leservennlige biblioteket  
• Ut med skranken, inn med små betjeningspunkt og ellers «frittgående» bibliotekarer 

som beveger seg rundt i lokalet (floorwalking)
• Har ført til: Mange flere formidlingssamtaler, lav terskel for å ta kontakt med en bibliotekar

• «Torg» i inngangspartiet med «flåter» med god plass til eksponering/utstilling
• Har ført til: Mange plukker opp bøker herfra, lettere tilgjengelig enn i hyllene

• Mye fronteksponering i hyllene, alle «hyllehull» skal fylles med bøker med fronten ut
• Enkelt formidlingstiltak, mange blir oppmerksom på bøker de ellers ikke ville sett, og fronten viser 

også hvilken type bøker som er i denne hylla/denne delen av biblioteket

• Mange små og store utstillinger på mange små og store utstillingsplasser
• Også et fint formidlingstiltak, - ikke bare tema, men utstilling som appellerer til følelser, sanser, ex 

bøker med blå forsider
• Viktig å fylle på kontinuerlig, en fin oppgave for de frittgående!

• Mersalg 
• Tilby alternativ når boka som etterspørres ikke er inne. Tilby å anbefale en god bok til far som er med 

barna, når mor låner fritidsutstyr etc

• Skape et godt førsteinntrykk – gjøre det fristende å komme inn – og komme tilbake

• Møte alle besøkende med oppmerksomhet, øyekontakt og et smil



Oppsummering  

Aktiv formidling nytter!

Vi må prioritere den formidlingen 
som nytter mest!

For vårt bibliotek har Opening the
book ført til høyere utlån

Aktiv formidling er et viktig middel 
for å nå målet om å nå flere av 
innbyggerne våre
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