Nyhetsbrev 01/2016
Godt nytt bibliotekår!
Bibliotekåret 2016 er allerede godt i gang, og
arbeidsoppgavene står i kø nå på starten av året – slik
det bør og skal være! Vi er veldig glade for å være
med på å arrangere NM i litteraturformidling 2016 i
samarbeid med Lørenskog bibliotek. NM blir avholdt i
Lørenskog Hus 24. september. Hold av datoen, enten
du vil delta eller oppleve!
For fylkesbiblioteket har det siste året vært preget av
omorganisering i fylkeskommunen og omstilling
internt hos oss. Ikke minst har vi brukt mye tid på å
rekruttere nye medarbeidere. Vi er ikke helt i mål
ennå, men foreløpig har to personer takket ja til å bli
på laget!
Nyansatte
Gunnar Vilberg er vår nye formidlingsrådgiver og
startet opp i jobben den 4. januar. Gunnar overtar
ansvaret for DKS og litteraturproduksjoner i den
videregående skolen. I tillegg skal Gunnar jobbe med
videreutvikling av Litteraturfestivalen, nye
formidlingstiltak i folkebibliotekene og utvikling av
bibliotekbussens formidlingstilbud. Gunnar er
utdannet kulturfagarbeider fra Høgskolen i Bø, har
erfaring fra Nasjonalmuseet, bokhandel, og nå sist, fra
Deichmanske bibliotek – Lambertseter filial.
Silje Stener starter som administrasjonskonsulent fra
1. april. Hos oss skal Silje jobbe med oppgaver knyttet
til regnskap, fakturering, administrativ lederstøtte, og
ikke minst, som praktisk tilrettelegger av alle våre
eksterne arrangementer. Silje er utdannet
diplommarkedsfører fra Handelshøgskolen BI og har
sin arbeidserfaring fra det private markedet, nå sist
som Content Manager hos Expert AS.

Kulturplan
Ferdigstillelse av første utkast av Kulturplan pågår i
disse dager. Dette er en helhetlig plan for
kulturområdet og planen skal omhandle
fylkeskommunenes prioriteringer de neste 8 årene,
fra 2016 til 2023. For fylkesbiblioteket er det viktig å
løfte opp bibliotekfeltet som en del av den helhetlige
kulturpolitikken – og hvordan vi – i samarbeid med
folkebibliotekene og bibliotekene i den videregående
skolen, skal jobbe mot et enda bedre bibliotektilbud i
Akershus. Når planen sendes ut på høring, vil vi svært
gjerne ha tilbakemeldinger fra bibliotekene.
Digitalt innhold i bibliotekene
E-innkjøpsgruppa har allerede hatt sitt første
innkjøpmøte i 2016, og tilbudet vokser stadig. Vi
venter spent på hvordan e-bokmarkedet vil utvikle seg
i tråd med den nasjonale bibliotekstrategien og vil
selvfølgelig komme tilbake med mer informasjon etter
hvert. Når det gjelder e-boktilbudet i den
videregående skolen har vi som mål i 2016 at
bibliotekene skal få tilgang til eBokBib på lik linje med
folkebibliotekene – og hvor også de videregående
skolene forplikter seg økonomisk. På
folkebibliotekene og de videregående skolene i
Akershus kan du nå lese aviser fra mer enn 100 land
på nettbrett, smarttelefon eller pc gjennom tjenesten
Press Reader, uten kostnad. Avisene og tidsskriftene
kan leses på bibliotekets pcer, eller lastes ned til eget
nettbrett/smarttelefon og tas med hjem.
Med Press Reader har vi i fellesskap utvidet det
digitale tilbudet ved bibliotekene ytterligere - til glede
for fylkets 592 512 innbyggere!

Just read it
Lesestimuleringsprosjektet for ungdom "Just Read it!"
kom i stand etter forslag frå Asker bibliotek og vart
gjennomført takka vera støtte frå Nasjonalbiblioteket
og samarbeid med bibliotek og skular i fylket. Målet
var å presentere aktuelle ungdomsbøker og stimulere
til lesing ved hjelp av app. «Just read it!» har vore eit
prosjekt med mykje læring over 2 år der prosessen
fram til målet må vurderast som like viktig som
WebAppen som vart resultatet. Kommunikasjon med
mange er stikkord sidan vi trong tenester frå ulike
fagmiljø under vegs. Samarbeid med Asker bibliotek
og ungdomsbibliotekarane i fylket spesielt, og
biblioteka og skulane generelt, samt studentar og
programutviklar har vore viktig.
Dei 4 aktivitetsvekene vart lagt til oktober slik at
haustferien var inkludert, og prosjektet avslutta før
Litteraturfestivalen. Med i alt 226 registrerte brukarar
og 26 opplasta bidrag kunne vi ynskt oss større
aktivitet. Det er ei utfordring å nå målgruppa på 13 –
16 år i hard konkurranse med kommersielle aktørar.
Kort oppsummert er prosjektet «Just read it!» eit godt
konsept med fokus på eigenaktivitet og at ungdom
gjennom WebAppen kan formidle bøker til kvarandre.
Dersom ein ser utviklings- og spelperioda som ein
pilot, utgjer dei kunnskapane og erfaringane vi nå sit
inne med eit godt grunnlag å byggje vidare på.
Prosjektsekretariatet
15. desember var det oppstartsseminar for prosjektet
Dritt er drit men greit er greitt. Det var en
inspirasjonsdag for bibliotekarer og lærere om
nynorske ungdomsbøker. Hovedpresentasjonen var
det Janne Karin Støylen fra Nynorsksenteret som sto
for. I løpet av våren skal bibliotekarer fra Frogn,
Enebakk, Fet og Sørum ut og formidle nynorske bøker
for 9. klasser i de fire kommunene. Det skal lages en
rapport over hvilke bøker som ble mest lest og likt.
Prosjektideen var fra Fet bibliotek, og
prosjektsekretariatet fikk 100.000 i støtte fra
Nasjonalbiblioteket til formidling av nynorske bøker i
bokmållandet Akershus.
Litteraturfestivalen uke 43
Litteraturfestivalen i Akershus ble arrangert for sjette
gang i fjor. Åpningen var lagt til Nes bibliotek lørdag
17. oktober. Tor Åge Bringsværd holdt et fantastisk
åpningsforedrag som kan sees via festivalens
hjemmeside litteraturfestivalen-akershus.no
16. februar holder vi workshop for folkebibliotekene

for å programmere Litteraturfestivalen 2016.

Bibliotek i videregående skoler
«Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid» er i
gang med kull nummer to denne vinteren. Dette er
modul 1 av et videreutdanningsopplegg for vgsbibliotek som fylkesbibliotekene i Buskerud, Hedmark,
Oppland og Akershus har samarbeidet om.
Nyweb i samarbeid med UiS EVU har ansvaret for det
faglige i utdanningen. 7 ansatte i vgs-bibliotekene i
Akershus deltar denne gangen.
Samtidig arbeider nå Nyweb og de samarbeidene
fylkesbibliotekene om modul 2 med planlagt oppstart
oktober 2016. Innholdet i modul 2 vil ha fokus på
«Læringsfremmende veiledning med eleven i
sentrum».
Bibliotekbussene
Fra og med høsten 2015 har «Bibliotekbussene» blitt
til «Bibliotekbussen», og den eldste av våre busser er
solgt. Vi har arbeidet grundig med å utarbeide en ny
ruteplan, basert på vår egen kunnskap og etter innspill
fra bibliotekene. Vi har forsøkt å få til en fornuftig
omstrukturering av bibliotekbusstilbudet i fylket. Selv
om mange av de gamle stoppene er borte fra
rutetabellen, håper vi at vi har lykkes med å opprette
nye knutepunkter som mange vil kunne benytte seg
av. Så å si alle de generelle rutene er lagt til
ettermiddags- og kveldstid. Betjeningen av rutene er
spesialisert og ikke lenger lagt til samtlige ansatte ved
Fylkesbiblioteket.
Samtidig med omorganiseringen gikk åremålsperioden
for skolerutene ut, og nye skoler har fått plass på
ruteplanen.
Vi vil også i fortsettelsen oppfordre kommunene til å
låne bussen til egne arrangementer i de ukene bussen
er ledig til andre formål! Ta gjerne kontakt. Et par
kommuner har allerede meldt sin interesse og ønsker
å bruke bussen til lokale arrangementer en gang i
løpet av våren.
Kurs, møter og andre aktiviteter
Bokgilde blir det onsdag 16. mars. Årets lektører er fra
Østfold og Østfold kultur- og bibliotekutvikling er

ansvarlig for gildene! 24. mai er datoen for Påfyll –
seminar for bibliotekmedarbeidere/merkantilt
ansatte.
Sjekk kurskalenderen!
Kurskalenderen oppdateres kontinuerlig på våre
hjemmesider

Har dere spørsmål eller andre kommentarer til oss er
dere velkommen til å ta kontakt!

Kjeller, 2. februar 2016
Vennlig hilsen
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