







Bakgrunn

• Få en forsker levert på skolen/biblioteket
• En videreføring av Bærekraftsbiblioteket

• Øke bevisstheten rundt, og kunnskapen om, Bærekraftsmålene

• I tillegg:
• Tilgjengeliggjøre forskning – spesielt til de utenfor Trondheim 
• Bidra til økt samarbeid mellom høyere utdanning og folkebibliotek

• Og som alltid: 
• skape opplevelser for barn og unge



• Nasjonalbiblioteket
• 500 000 kr = 50 gratis arrangement i skoleåret 22/23

• Honorar samt reise/opphold

• NTNU
• Samarbeidsavtale
• Rekrutering av forskere 



• Utlysning og intervjurunder
• Hvem er søkerne?
• Hvorfor har de søkt?
• Hvilken formidlingserfaring har de?
• Hvilket fagområde/bærekraftsmål representerer de?

• Oppstartssamling
• Tilpasse presentasjoner til målgruppen
• Spisse innhold
• Marita Abel-Grüner (NRK)





Bakgrunn



Fordi…

• Det lages jo veldig mange gode fagbøker på norsk til barn
• Og mange av disse får kanskje ikke like mye oppmerksomhet som de 

skjønnlitterære
• Dessuten er fagboksjangeren mangfoldig mtp innhold og tematikk
• Sjangeren når mange – både de som leser og de som ikke liker å lese 

(gutter?)



Ut i fra dette ønsket vil å lage en festival som:

• Øker fokuset på en sjanger som kanskje ikke får like mye 
oppmerksomhet

• Øker leselysten
• Sprer kunnskap
• Øker bevisstheten rundt hvor kunnskap og fakta kommer fra (fake

news?)



I tillegg:

• Sprer festivalstemningen og gode opplevelser i hele fylket
• Sprer arrangementskunnskap rundt om i bibliotekene og hos 

bibliotekansatte 

Nytt sted hvert år.



Planlegging og gjennomføring

• Festivalen planlegges av fylkesbiblioteket i samarbeid med det lokale 
folkebiblioteket

• Festivalen er fleksibel; innhold og utforming tilpasses hver enkelt 
kommune (ønsker lokalt innhold)

• Gjennomføring gjøres av det lokale folkebiblioteket (med bistand av 
fylkesbiblioteket) = eierskap

• Fylkesbiblioteket dekker alle kostnader, utenom lønn mm til ansatte 
ved folkebibl.



2020

Korona





Tilbakemeldinger så langt

• Planlegging: «Om biblioteket skal gjøre mer av planleggingen så trenger vi 
mye mer personalressurser. Det å få et ferdig opplegg mtp. innhold er 
mest realistisk og mulig å få til». 

• Programinnhold: «kjempebra og for veldig mange!»
• Gjennomføring: «Selv om innholdet var lagt fra fylkesbiblioteket, 

opplevdes det som bibliotekets arrangement. Satt igjen med en 
stolthetsfølelse»

• Erfaring: «Har fått masse arrangementserfaring; om tydelighet, hvilke 
rammer som fungerer, hva som er enkel gjennomføring og hva som er 
tyngre å få til».  
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