Bli kjent med Viken fylkesbibliotek
- en nasjonal og regional utviklingspartner
FAKTA (tall fra 2021)
Antall årsverk: 28
Driftsramme: 30,58 mill.
Kurs/arrangementer: 57
Innbyggere: 1.252.384
(per 1.1.)
Lokasjoner: Kjeller,
Drammen og Fredrikstad

Viken fylkesbibliotek hører inn under rådsområdet Kultur og mangfold i Viken
fylkeskommune. Vi bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling og ivaretar
regionale bibliotekoppgaver. Et viktig styringsverktøy er temastrategi for
bibliotekutvikling, som gir retning til fylkesbibliotekets arbeid. I tillegg skal FNs
bærekraftmål ligge til grunn i alt vi gjør.
Vi er et kurs- og kompetansesenter for bibliotekene i Viken, og jobber tett
sammen med Vikens 51 kommuner og 58 videregående skoler.
Fylkesbibliotekets oppgaver er nærmere angitt i biblioteklovens §6.
Fylkesbiblioteket ledes av fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen, seksjonsleder
for Aktiv formidling Anne Cathrine Undhjem og seksjonsleder for Bibliotek og
samfunn Karianne Albrigtsen Aam.

Viken fylkeskommune skal i samarbeid med bibliotekene:
• skape flere og bedre lesere
• bidra til at flere lærer hele livet
• fremme likeverd, fellesskap og folkehelse
• jobbe for at bibliotekene deltar i en bærekraftig utvikling av samfunnet
• prioritere barn og unge, bærekraft og formidlings-og informasjonskompetanse
Les mer i Temastrategi for bibliotekutvikling - kortversjon

INFORMASJON
Vi har samlet en del informasjon om fylkesbiblioteket
og biblioteksamarbeidet i Viken. Tanken er å gi et
overblikk. Se lenker for mer informasjon på nett.

PÅGÅENDE PROSJEKTER
Anskaffelse - felles biblioteksystem - Les mer
Desentraliserte arbeidsplasser i bibliotek - Les mer
Digin - Les mer
Formidlingskompetanse i folkebibliotek - Les mer
Kulturfondstafetten - Les mer
Leseraketten - en modell for samarbeid om tilbudet til

TJENESTER
Bibliotekbussen
Bibliotekbussen kan være popupbibliotek på
arrangement og festivaler, i tillegg til at den
kjører faste ruter. Les mer
Kurs og kompetansetiltak
Fylkesbiblioteket presenterer sine kompetansetiltak to ganger i året, 1.6. og 1.12. Følg med i
kalenderen på nettsiden vår. Se også informasjon om e-læring på www.bibliotekutvikling.no
Rådgivning
Ta kontakt med fylkesbiblioteket ved behov for
råd og veiledning knyttet til bibliotekutvikling
og for å diskutere lokale behov og utfordringer.

de yngste

Lesersørvis for barn - Les mer
Startpakke - meråpent

Samlinger, lånesamarbeid og fjernlån
Fylkesbiblioteket har en bred samling som er
tilgjengelig via fjernlån. Vi har også en stor
klassesettsamling.
Andre tjenester - les mer

SAMARBEIDET I VIKEN
E-bøker
Vi samarbeider med bibliotekene om å tilby
e-bøker gjennom appene BookBites og Libby.
Innhold sikres via kulturfondordningen og med
bidrag fra bibliotekene som er med i ordningen.
Samarbeidet er etablert som et konsortie.
Les mer

Felles markedsføring
Fylkesbiblioteket har produsert nedlastbare filer
til markedsføring og profilering. I mars
gjennomførte vi en bærekraftkampanje i
samarbeid med bibliotekene i Viken Les mer
Nettverk
Det er etablert flere nettverk der bibliotekansatte i Viken møtes og deler erfaringer.
Aviser og blader på nett
Bibliotekene i Viken samarbeider om å tilby
aviser og blader på nett via løsningen
PressReader. Kostnadene fordeles ut fra en egen
fordelingsnøkkel. Les mer
Transportordning
Alle bibliotek i Viken har avtale om boktransport
via Norsk Bibliotektransport en eller flere ganger
per uke. Tjenesten blir fakturert to ganger per år
etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av fylkesbiblioteket. Det forhandles om ny avtale nå.
Webløft
Flere av bibliotekene i Viken deltar i Webløftsamarbeidet, som er en nettløsning basert på
en åpen felles plattform. Nettsidene lages med
utgangspunkt i felles maler i Wordpress. Les mer

Biblioteksamarbeidet i Viken er
basert på et felles ønske om best
mulig ressursutnyttelse. Målet er
et godt bibliotektilbud til alle
innbyggere i Viken.

KJEKT Å VITE:
Kommunikasjonskanaler
Det er opprettet et forum for bibliotekansatte på
Facebook ”Bibliotekansatte i Viken”.
Bibliotekledere har et eget forum i Teams. I tillegg
kan du bli med i Facebook-gruppa ”Samba samarbeidsgruppe for barne- og ungdomsbibliotekararbeid i Viken”.
Nyhetsbrev
Fylkesbiblioteket sender ut et nyhetsbrev fire
ganger i året. Meld deg på her
Ressurser
Du finner en oversikt over ulike ressurser på
nettsiden vår - Se her

Ta gjerne kontakt med oss!
E-post:
Generelle henvendelser/postmottak: fylkesbibliotek@viken.no
E-bøker og digitale tjenester: ebok.fylkesbibliotek@viken.no
Fjernlån: fjernlaan@viken.no
Klassesett: klassesett@viken.no
Telefon: 32 30 32 00
Kontaktinformasjon til alle som jobber ved fylkesbiblioteket ligger på nett:
https://vikenfylkesbibliotek.no/om-viken-fylkesbibliotek/ansatte/
Nettside: https://vikenfylkesbibliotek.no
Facebook: facebook.com/vikenfylkesbibliotek
Viken viser vei						

vikenfylkesbibliotek.no

