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Søknadssum: 459900
Varighet: Ettårig
Kategori: Innsatsområder

• Ny formidling

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Hedmark fylkesbibliotek / 942116217

Postboks 4404, Bedriftssenteret
2325 HAMAR

http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Kultur-bibliotek-og-kompetanse/Fagomraader/Fylkesbiblioteket

Institusjonens leder

Karianne Albrigtsen Aam

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Karianne Albrigtsen Aam
99 16 14 17 /

Mål for prosjektet
Heve kunnskapen og kompetansen til ansatte i folkebibliotekene rundt
fokusområdene bibliotek og formidling, møteplass, samfunnsaktør og rom ved å:
1. Utnytte og utvikle formidling i bibliotekene.
2. Skape nye erfaringer og nye måter å bruke bibliotekrom i formidling.
3. Utfordre både hospitant og vert til å bruke sin erfaring.
4. Skape remiks/ny bruk av god formidling. Vi vil skape ny/endret bruk av
bibliotekrommet.

Kompetanseheving har som fokusområder:

• ny formidling i bibliotekrommet, slik at bibliotekene kan framstå som attraktive og
tilgjengelige møtesteder
• utvikling og fornying av bibliotekrommet slik at det gjenspeiler samfunnets behov
for bibliotektjenester og legger til rette for utvikling av nye tilbud

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal muliggjøre et samlet kunnskaps- og kompetanseløft for ansatte i
folkebibliotekene i Hedmark. Prosjektet faller innunder Nasjonalbibliotekets
innsatsområde “Ny formidling i og utenfor bibliotekrommet og digitalt”. I tillegg er
det i Hedmark blitt foretatt en kompetansekartlegging hvor de ansatte i
bibliotekene klart peker ut litteraturkunnskap- og formidling som et fokusområde
for kompetansetiltak .
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Første del av prosjektet vil inneholde et “Kick off” hvor hensikten er å øke
bevisstheten rundt kjerneområdene i kompetanseløftet og overføring av ny
kunnskap og kompetanse på disse områdene. Det er også en hensikt å motivere
til erfaringsoverføring og til utvekslingen.

Forslag til program på “Kick off”
Teoretiske og metodiske innledninger rundt:
Bruk av rom i forhold til hvordan folk beveger seg og tenker.
a) Vandreveier i matbutikker som et eksempel. Hvordan kan kunnskapen hos
kunder styre bevegelsene og aktivitetene
b) Trafikktellinger i bibliotek som et annet eksempel. Hvordan kan tellinger brukes
til å utvikle og endre bruk av bibliotekrommet
Formidling.
a) Metodikk/pedagogikk
b) Nye måter å formidle på (kobla mot bruk av bibliotekrommet)
c) Formidling til ulike brukergrupper

Det utarbeides en utvekslingsplan. Ansvarlig for denne planen er fylkesbiblioteket.

Andre del av prosjektet vil bestå av to perioder med utveksling av ansatte.
Utveksling skjer ved at en ansatt ved et bibliotek hospiterer i tre dager ved et
annet bibliotek i fylket. Alle bibliotekene deltar. Fylkesbiblioteket deltar også inn i
hospiteringen ved å sette inn eget personal hos mindre bibliotek under utveksling.
Blogg brukes som prosjektdokumentasjon av deltakerne. For større bibliotek
dekkes det ikke inn for hospitant mens han eller hun er borte fra arbeidsplass.
Denne delen av prosjektet vil være delt av sommeren og det vil bli holdt et
evalueringsmøte i etterkant av den første utvekslingsperioden.

Siste del av prosjektet vil bestå av et seminar hvor hensikten primært er
erfaringsutveksling. Alle inviteres. Deltakerne i utvekslingen må forberede noe i
forhold til “erfaringsgevinst” og overføringspotensiale. Seminaret har også til
hensikt å legge veien videre for arbeid med kompetanseheving i fylket.

Prosjektet avsluttes med et felles formidlingsarrangement i bibliotekene.
Aktiviteten skal være et direkte resultat av utvekslingen og seminarene.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Ettårig
Fra dato

01-03-2013
Til dato

01-03-2014

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Kick-off 01-03-2013 31-03-2013

Utveksling. Gruppe 1. 15-03-2013 30-06-2013

Evalueringsmøte 15-06-2013 30-06-2013

Utveksling. Gruppe 2. 01-06-2013 30-11-2013

Sluttseminar. Alle ansatte i folkebibliotekene 01-01-2014 31-01-2014

Fellesarrangement i bibliotekene. Alle bibliotekene 01-02-2014 31-03-2014

Sluttrapportering. Fylkesbiblioteket 01-03-2014 31-03-2014

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 459900

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Lønnsutgifter prosjektadministrering (halv stilling) 300000 300000

Reise – fylkesbibliotekets ansatte, 8 bibliotek , seminarer og
arrangement (Det er tatt utgangspunkt i at det er 8 bibliotek med
mindre enn 1,5 stilling)

22500 22500

Overnatting – fylkesbibliotekets ansatte, 16 overnattinger 24800 24800

Reise til seminar – deltakere fra folkebibliotekene 30000 30000

Reise - 22 ansatte, 22 bibliotek (Det er satt en gjennomsnittlig avstand
på rundt 200 km til annet bibliotek i Hedmark, 1 500,- per reise.)

33000 33000

Overnatting – 22 ansatte, 44 overnattinger (Det er tatt utgangspunkt i
statens satser for overnatting (Overnatting på hotell eller tilsvarende
dekkes inntil kr 1 550,-))

68200 68200

Seminarer – innledere, evaluering o.l. 100000 100000

Formidlingsarrangement – ved deltakerbibliotekene 200000 200000

Totale utgifter 778500 778500

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 459900 459900

Egenfinansering (Prosjektadministrering, samt overnatting for
fylkesbiblioteket)

318600 318600

Totale inntekter 778500 778500

Vedleggsoversikt

Beskrivelse
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