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Samarbeidsparter og målsettinger 

• Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud 

fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek 

• Styrke litteraturformidlingskompetanse og 

formidlingsaktivitet i norske bibliotek (ved å utvikle 

kurs) 

• Utvikle kompetanse som kursprodusent og arrangør og 

stille kompetansen til rådighet for andre. 

Tilgjengeliggjøre erfaringer for andre fylkesbibliotek 

(kurs) 



• Vi ønsker å styrke den aktive litteraturformidlingen i 

norske bibliotek ved å tilby folkebiblioteksektoren i 

Norge tilrettelagte kurs av høy kvalitet innenfor 

litteraturformidling – via fylkesbibliotekene 

• Utvikle kursmoduler som gjøres tilgjengelig i en 

kursbank og kan benyttes for å kompetanseheve 

bibliotekansatte. Med dette kan vi legge til rette for å 

styrke både litteraturformidlingskompetanse og 

formidlingsaktivitet i norske bibliotek 

• Fylkesbibliotekene – utvikle egen kompetanse på det å 

være kursprodusent og arrangør og stille kompetansen 

til rådighet for andre fylkesbibliotek 

 

 



Dette gjør fylkesbibliotekene hele tida…. 

….JA, men 

• helhetlig pakke 

• stille til rådighet/dele 

• produksjon av kurset – kvalitetssikre i forkant 

• for- og etterarbeid til kursene 

 

• Opptatt av den subjektive formidleren i kursene som 

utvikles gjennom prosjektet 



Kursutvikling 

•  Digital formidling: Skrive for nett (1dg)  

Kursholder: Christine Calvert 

• Lesesirkelledelse (1 dg) – Kursholder: Camilla Sørbye 

• Biblioteket som arena for formidling (1 dg) 

Kursholder: Paal Bjurstedt, BS Eurobib og arkitekt Camilla Larsen, 

Lammhults Bibliotekdesign 

• Generell formidlingskompetanse (2 dg) 

Sannsynlig kursholder: Hildegun Riise 

• Publikumsutvikling/litterære evenementer i biblioteket (1dg) 

• Formidling for barn 0-6 år:  

Eventyrfortelling (1 dg), bokkoffert (1 dg) (babysang (½ dg)) 

• Formidling for voksne: Bokprat (2 dg),  

Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek 



• Blogg – både til å markedsføre og dokumentere 

prosjektet – håper å ha den ferdig til Bibliotekmøtet i 

Stavanger 

• Intensjonsavtaler med kursholdere – prøve å bli enige 

om lik pris for kurs uansett hvor det er i landet + ROD 

• Evalueringer – egenevalueringer fra kursdeltakere og 

evalueringer fra fylkesbibliotekene som benytter seg av 

kursene i sine fylker 

Rammer 



Fremdriftsplan 

Produksjon og utprøving av kursene i egne fylker: Jan-

april 2012 – Aust-Agder, Buskerud, Østfold 

 

Kurs tilgjengelig for resten av landet: Mai 2012-Mai 2013 

(utvalgte perioder, tidspunkt, avtales med hver enkelt 

foredragsholder) 

 


