Bibliotekmøtet i Nordland 2017
Foreløpig program, endringer kan
forekomme
Dag 1: Mandag 25. September – Tusenhjemmet, Bodø
kl. 09.30 – 10.00

Morgenkaffe/te og registrering.

kl. 10.00 – 10.15

Åpning: Kultur og Kålrabisang
Mette Røbergeng, kulturarbeider og daglig leder i Kirkebakken
kulturbarnehage i Mo i Rana
Kunst i biblioteket
Kristoffer Dolmen, rådgiver ved Kunst- og kulturformidling, Nordland
fylkeskommune

kl. 10.15 – 10.45

Flere kunstnere er opptatt av å jobbe stedsspesifikt, der konteksten
er avgjørende for kunsten som produseres. Kan vi tenke nytt om
biblioteket også som en kunstarena? Hva er en «artist book», der
boken er selve kunstverket?
Ord i bilde - et kunstformidlingsprosjekt for barn
Elisabeth Kjensli Johansen, Nes bibliotek

kl. 10.45 – 11.15

Nes bibliotek har i en årrekke formidlet bildebøker til barn ved å vise
dem originalillustrasjonene og i samtale med barna finne fram til
fortellingen ved kun å se på bildene. Det siste året har vi også
invitert voksne inn til et dypdykk i illustrasjonskunsten.

kl. 11.15 – 11.30

Pause.
Selg de bæra du har! Samlingsutvikling i 2017
Jannicke Røgler, bibliotekrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek

kl. 11.30 – 12.15

kl. 12.15 – 13.00

Samlingsutvikling er en del av kjernevirksomheten i biblioteket og
inkluderer planlegging, evaluering, innkjøp, kassering, fjernlån og
formidling. I arbeidet med samlingsutvikling trenger vi praktiske
arbeidsverktøy. Jannicke Røgler vil fortelle hvordan blant
annet CREW-manualen og beregning av omløpstall kan hjelpe det
enkelte biblioteket med å sikre innbyggerne relevante samlinger.
Lunsj på Tusenhjemmet
Forfatteren i biblioteket - hvordan lage en optimal opplevelse
Elisabeth Kjensli Johansen og Elisabeth Stabell, Nes bibliotek

kl. 13.00 – 15.00

Nes bibliotek har opparbeidet seg et godt renommé for hvordan de
lager en optimal opplevelse ut av et forfatterbesøk. Gjennom flere år
har de jobbet fram en modell og en arbeidsmetode som gjør at
forfatteren føler seg godt ivaretatt og som gir publikum en flott
opplevelse i biblioteket. Lær mer om hvordan du kan forberede og

gjennomføre et forfattermøte og hvordan du lager gode utstillinger
og en visuell ramme og opplevelse rundt dette møtet.
Elisabeth K. Johansen snakker om forfatterintervjuet og Elisabeth
Stabell snakker om den visuelle rammen rundt arrangementet.
kl. 15.00 – 15.15

Pause

kl. 15.15 – 16.00

Aktiv formidling for barn: Den magiske fortellingen
Mette Røbergeng, kulturarbeider og daglig leder i Kirkebakken
kulturbarnehage

kl. 18.00 – 23.00

Felles middag på Kjerringøy
Treretters middag på Kjerringøy Bryggehotell.
Avreise med buss fra Scandic Bodø kl. 18.00 Tilbake på hotellet ca.
kl. 23.00.

Program
Bibliotekmøtet i Nordland 2017
Dag 2: Tirsdag 26. september - Tusenhjemmet, Bodø
kl. 08.30 – 09.00

Morgenkaffe/te og registrering.

kl. 09.00 – 10.00

Fylkesbibliotekets time
Berit Fagerland, spesialbibliotekar, Roar Nygård, IKT- rådgiver,
Sigrid Seim Halse, spesialbibliotekar, Kjell Nilsen, faglig leder
o Lesersørvis
o Filmbib
o Integrering- hvilken vei?
o E-bøker
o Transportordning
o Pressreader

kl. 10.00 – 10.15

Pause.
Camp Bibliotekmøtet 2017- en mini-unconference for
bibliotekansatte i Nordland. Del 1
Veronica K. Mørch, spesialbibliotekar ved Nordland fylkesbibliotek

kl. 10.15 – 11.30

En unconference er en «gjør-det-selv-konferanse» hvor deltakerne
selv setter agendaen. Fokuset skal være på kompetansedeling og
bibliotek- og tjenesteutvikling i Nordland og deltagerne settes
sammen etter ulike temaer, interesser og kompetanser i ulike
grupper/verksteder.

kl. 11.30 – 12.15

Lunsj på Tusenhjemmet.

kl. 12.15 – 13.30

Camp Bibliotekmøtet 2017 - en mini-unconference for
bibliotekansatte i Nordland. Del 2.

kl. 13.30 – 13.45

Pause m/kake.

kl. 13.45 – 14.45

Sosiale medier og strategisk kommunikasjon
Tonje Vonstad, daglig leder TV Klipp AS

kl. 14.45 – 15.00

Liten beinstrekk.

kl. 15.00 – 15.30

Biblioteksøk
Helén Sakrihei, seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket.

kl. 15.30 – 16.00

Nordnorsk litteraturstrategi
Sissel Holtet, spesialbibliotekar ved Nordland fylkesbibliotek
Vel hjem og takk for denne gang!

