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Nordnorsk litteratur i nordnorske bibliotek
Hvordan kan Nordnorsk litteraturstrategi påvirke det daglige arbeidet med litteraturformidling i
bibliotekene i Finnmark?
Sammen med fylkesbibliotekene i Nordland og Troms, har vi utarbeidet Nordnorsk litteraturstrategi.
Nå vil vi invitere til presentasjon av Nordnorsk litteraturstrategi, tirsdag 24. oktober kl. 10-11
Trykk på denne lenken og følg anvisningene for å delta på samlingen. Dersom du har spørsmål eller
trenger hjelp ta kontakt med Anne Thuv eller Sunniva Knutsen.

Region- og samarbeidsmøter høsten 2017
Neste regionmøter er: For region øst er 29.11. I region midt 28.11, og i region vest 27.11. På dette
møte deltar Katharina Messy fra Reklamehuset Nord og vil presentere den nye profilen. Tidspunkt og
sted for møtene kan leses i vår arrangementskalender.

Bokanmeldelser i Finnmarken og e-bokliste
Vi oppfordrer bibliotekarer i fylket til å skrive korte bokanmeldelser som kan benyttes i avisen og på
ebokbib. Anmeldelsene kan sendes til: veronicha.angell.bergli@ffk.no

Innspillsmøte om ny kulturmelding
Alle kommunene vil få invitasjon til innspillsmøte med Kulturdepartementet om ny kulturmelding i
Alta 21. november. Det er viktig at bibliotekene deltar i dette møte eller gir innspill til sine kollegaer
som skal delta. Innspill kan også gis til fylkesbiblioteket som skal delta på møte. Les mer om ny
kulturmelding.

Biblioteksøk

Nasjonalbiblioteket er i ferd med å få ferdigstilt den første versjonen av Biblioteksøk. Denne
tjenesten vil være publikums inngang til de norske bibliotekenes samlinger. Her skal publikum både
finne materiale og bestille materiale til nærmeste bibliotek.
For at publikum skal kunne bli kjent med tjenesten og ta den i bruk vil vi oppfordre folkebibliotekene
til å reklamere for denne tjenesten ovenfor sine brukere både direkte, på sine nettsider og via sosiale
medier slik at publikum tar tjenesten i bruk. Nasjonalbiblioteket vil i løpet av de nærmeste ukene
sende ut brosjyrer til alle folkebibliotek i de fem fylkene som er beregnet på publikum. Her kan dere
lese mer om biblioteksøk.

Digihjelpen – søknadsfrist 13. oktober
Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 3 millioner
kroner til tiltak for å etablere et kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har
grunnleggende digital kompetanse. Tilskuddsordningen skal legge til rette for veiledning og
opplæring i digitale verktøy og digitale tjenester blant de med lav digital kompetanse. Søknadsfristen
er 13. oktober 2017. Les hele utlysningen her.

Uprisen – påmeldingsfrist 20. oktober
Uprisen i Finnmark er et tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Nå søker vi engasjerte
lærere som kan melde 9.klasse-elevene sine på lesekampanjen. Klassen får tilsendt et utvalg nye
ungdomsbøker og er med å bestemme hvilken forfatter som vinner Uprisen – noen elever får også
delta på Litteraturfestivalen i Lillehammer. First for påmelding er 20. oktober 2017.

Nasjonalbiblioteket klare for å motta bestillinger av bokpakker fra flerspråkligbibliotek
Nasjonalbiblioteket har overtatt ansvaret for Det flerspråklige bibliotek. I løpet av våren og
sommeren har de flyttet hele DFB-samlingen inn i automatlageret i Mo, sammen med sin øvrige
fjernlånssamling. Nå er det altså klart for å bestille bokpakker, og du kan lese mer om dette på
https://bibliotekutvikling.no/nyheter/det-flerspraklige-bibliotek-apner-for-bokpakkebestilling-8september/

