Ekstraordinært møte om korona-situasjonen for bibliotek i
Finnmark
Møtereferat
Møtedato: 19.03.20 kl. 10-11
Sted: Lyd/bilde (Microsoft Teams)
Møteleder: Sunniva Knutsen
Referent: Mona Fonnes
Referatdato: 23.03.2020
Deltakere:

Til
stede:

Kari S. Jonsson

x

Rolle:
Gamvik bibliotek

Trond Efraimsen

x

Berlevåg bibliotek

Bente Myreng Kristensen og Frøydis Totland

x

Alta vgs.

Wenche Vevik

x

Båtsfjord bibliotek

Øystein Dahl

x

Hammerfest vgs.

Ramona Isabell Wallin

x

Hasvik bibliotek

Ranghild Måsø

x

Tana bibliotek

Nina Ødegård

x

Samisk vgs. i Karasjok

Inger Marie Nilut

x

Samisk vgs. og reindriftsskole i Kautokeino

Wivi Helene Hansen

x

Kvalsund filial, Hammerfest bibliotek

Hanne Øien

x

Lebesby bibliotek

Jørgen Betten

x

Nesseby bibliotek

Anita Elin Ingebrigtsen

x

Nordkapp vgs.

Ann-Britt Skog

x

Porsanger bibliotek

Kjell Willi Jakobsen
Sunniva Knutsen

x

Vadsø vgs.

x

Finnmark fylkesbibliotek

Kari Lund Johnsen

x

Finnmark fylkesbibliotek

Jorun Jakola

x

Finnmark fylkesbibliotek

Mads Munkvold

x

Finnmark fylkesbibliotek

Anne Thuv

x

Finnmark fylkesbibliotek

Mona Fonnes

x

Finnmark fylkesbibliotek

Møtenr./saksnr.:
1-20/1
Åpningstider

Sak:
Presentasjonsrunde. Velkommen til Kjell, som er nyansatt på
Vadsø vgs!
Alle bibliotekene er nå stengt. Noen har hjemmekontor, noen
omdisponeres, noen jobber i biblioteklokalet.

1-20/2

Kasserer. Ordner i samling. Hjelper lånere med BookBites.
Hjemmekontor. Digital formidling. Tar igjen forefallende arbeid.
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Hvordan jobber
vi nå?
1-20/3
Digital satsing

1-20/4
Utlån eller ikke

1-20/5
Digitale
læremidler
(vgs.)

1-20/6
Bibliotekkonfera
nsen i Tromsø i
april

Hasvik bibliotek ønsker skjønnlitteratur nyere enn 2010 for
voksne, gjennomgang av samlingen har avdekket mangler.
Porsanger bibliotek arrangerer digital eventyrstund på
Facebook.
- Det er en ny arbeidshverdag for de fleste av oss. Mange
bruker nå Microsoft Teams for å kommunisere med
kolleger/elever.
- Ønske om at fylkesbiblioteket lager materiale om Bookbites
o.l. som kan distribueres i bibliotekene. Etter møtet
oppdaget vi Karanteket.no, utviklet av Nordland
fylkesbibliotek. Vi anbefaler å dele den siden for informasjon
om bibliotektilbud, og etter hvert også live
litteraturarrangement: https://karanteket.no/
- Bookbites: Noen opplever fremdeles tekniske problemer
med BookBites. Det gjør det vanskelig å anbefale appen.
Andre har god erfaring med appen. Noen har fått nye
brukere nå i isolasjonstiden. Det kommer et skriv i løpet av
fredag 20.mars fra fylkesbiblioteket om e-bøker i det nye
fylket, og det blir et møte i neste uke.
- Lebesby har laget digital bokhylle i BookBites, og anbefaler
det. Det gikk lett og fint.
Det er en vanskelig situasjon nå. Mange ønsker å låne bøker fra
bibliotekene, selv om bibliotekene er stengt. Noen har gjort
unntaksvis utlån med avtalt henting utenfor biblioteket.
Koronaviruset kan leve en viss tid både på papp og plast, så
bøker er en potensiell smittekilde. Det er også potensielt
negativt å lage et hentepunkt for bøker hvor flere mennesker
møtes. Vi må til enhver tid følge rådene fra FHI. Fylkesbiblioteket
sin anbefaling på grunnlag av deres retningslinjer nå er at utlån
er stengt. Vi legger ut en uttalelse på Facebooksiden vår som
kan deles av de som ønsker det:
«Bøker er potensielle smittebærere av koronaviruset. Derfor
anbefaler vi at alt utlån av bøker stanses midlertidig.
Vi forstår at mange ønsker å låne på bibliotekene, men det vil
være uansvarlig av oss å tillate folk å hente/bringe bøker inn og
ut av biblioteket så lenge dagens smittebegrensningstiltak er
anbefalt. Finnmark fylkesbibliotek holder også sitt eget utlån
stengt.
Vi følger fortløpende med på Folkehelseinstituttets råd.»
De fleste forlag åpner for læremidler på nett. Noen fag finnes
det ikke digitale læremidler i, f.eks. byggfag og ambulansefag.
Dette er problematisk. Noen forlag er ikke fleksible, og vil ikke
samarbeide for å finne løsninger for elevene. Det kom
informasjon om at NBF nå jobber med at høgskoler og
universiteter, altså alle studenter, skal få fri tilgang til digitale
læremidler. Brettboka.no ble også nevnt.
Den planlagte konferansen for bibliotekene i Troms og Finnmark
er avlyst. Fylkesbiblioteket blir oppfordret til å finne alternativ
dato sånn at kjøpte billetter kan ombookes så snart som mulig.
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1-20/7
Litteraturfestival
en i Kirkenes i
oktober

Oppfordring om å finne en alternativ plan, i tilfelle festivalen
ikke kan arrangeres som planlagt. Mona fra fylkesbiblioteket
følger opp.

1-20/8
Filmoteket.no

En ny filmstrømmetjeneste for bibliotek. Skal lanseres i april.
Aktuelt for bibliotekene i Finnmark? Vi tar dette opp igjen ved
en annen anledning.
Nytt oppfølgingsmøte ønskes. Dato kommer.

1-20/9
Eventuelt
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