
Program fylkesbiblioteksamling 3. – 4. mai i Trondheim 
 

  3. mai  
   

 
 11.30-12.30  

  
Lunsj på Quality Hotel Prinsen   

 
12.30 – 13.00    

 
Velkommen til samling   

  
13 – 13.15  

  
Anne Marit Mevassvik, direktør for Kultur og folkehelse i Trøndelag 
fylkeskommune.    

 
13.15– 13.30  

 
 Pause     

 
13.30 – 15.00, med 
pauser underveis  

  
Vår felles baby: Bibliotek 24 og framtidig formidlingsløsning - presentasjon og 
gruppearbeid.    

Ved Britt Ellingsdalen, fylkesbiblioteksjef i Rogaland og   

Trygve Kikut, rådgiver ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og prosjektleder 
for Bibliotek24/Digin.   

  
15 – 15.45    

 
Pause med innsjekk på Quality Hotel Augustin   

  
15.45   

  
Felles marsj til Trondheims største kulturhus: Trondheim folkebibliotek 

  
16 – 17.30 

  
Besøk på Trondheim folkebibliotek – med  

• omvisning i alle byggets kriker og kroker  
• Informasjon om SMART LIBRARY FOR ENHANCED USERS EXPERIENCE 

(Smart Lib), ved Jannicke Røgler, biblioteksjef i Trondheim  

 
 17.30  

 
Vi rusler fra hovedbiblioteket, via den gamle bydelen Bakklandet, til Buran 
testbibliotek, som er et bidrag til områdesatsingen i Lademoen bydel  

  
  
18.00  

  
Buran testbibliotek: forbered dere gjerne til besøket med å lese dette:   

– Nå kan vi dra på biblioteket oftere - Trondheim 2030   

• Leder for biblioteket, Lars Danielsen, viser rundt – er 
testbiblioteket liv laga?  

http://www.tfb.no/
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/331791
https://trondheim2030.no/2022/09/19/na-kan-vi-dra-pa-biblioteket-oftere/


• Berit Skillingsaas Nygård, tidligere biblioteksjef i Trondheim, nå 
leder for NBF sitt utvalg for bærekraft, informerer om utvalget sitt 
arbeid for et sertifiseringssystem for bærekraft i bibliotekene  

   
  
19.15   

  
Vi går fra Buran til Jossa mat og drikke    

  
19.30 -   

  
Middag på Jossa - en restaurant som bevarer historiske mattradisjoner, henter 
råvarene lokalt, men bruker moderne teknikker i tilberedningen 
https://visittrondheim.no/restauranter/middag/jossa-mat-og-drikke/     

     
4. mai   
  

  
8.45 – 9.15  

  
Nasjonal bibliotekstrategi – revidert utgave levert departementet 19. april, ved 
representant for NB sitt strategiske råd og arbeidsutvalget for 
fylkesbiblioteksjefkollegiet.    

Hva ligger i revisjonen og hvordan kan vi arbeide på fylkesnivå for å bidra til å nå 
målene?  
 
Målene i strategien sett opp imot fylkeskommunenes satsningsområder – noen 
utfordringer rundt dette?       

  
09.15 -11.15  

  
Prosjektgruppa for «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» inviterer til 
verksted! Hva har vi oppnådd og hvor går vi videre? Det blir samtaler i grupper 
om hvordan kompetansetilbud i FiF kan gjennomføres og deles, og føre til mer 
aktiv formidling ved folkebibliotekene. Vi gleder oss spesielt til å gå inn på 
kunnskapsaktørrollen; satsinga «For de minste»; Shared reading og 
Kompetansebanken.   

 
11.15 - 11.30 

 
Pause   

 
11.30 - 12.30  

 
Barn og unges lesing: Hva sier egentlig forskningen om leseferdighetene og 
lesningens betydning? Hvilke konsekvenser kan vi se for oss? Hva virker?  

Ved Tove Frønes fra UiO, som i mange år forsket på elevers leseforståelse.   
 
12.30-13  

 
Fylkesbibliotekenes felles markedsføringskampanje – arbeidsgruppa gir oss en 
smakebit av kampanjen, slik den vokser fram.    

 
13.00 – 14.00  

 
Takk for nå, lunsj og god tur hjem.    

 

https://visittrondheim.no/restauranter/middag/jossa-mat-og-drikke/

