Sølvberget medieproduksjon
Stavanger bibliotek

Søknad: Utviklingsmidler for 2019
Antall år: 1
Start: 2019
Slutt: 2019
Søknadssum: 1 140 000

Søknadstype
Velg søknadstype
Søknadstype

Innsatsområder

Innsatsområder

• Utvikling av nye bibliotektjenester
• Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og fysisk

Prosjekt
Beskriv prosjektet
Prosjekttittel

Sølvberget medieproduksjon

Mål for prosjektet

Sølvberget ønsker å videreutvikle sin lange erfaring med
lesestimulering for voksne og barn på fysiske arenaer, med en
utvidelse også i retning digitale arrangement
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Prosjektbeskrivelse

Søknad: Utviklingsmidler for 2019
Antall år: 1
Start: 2019
Slutt: 2019
Søknadssum: 1 140 000
Vi ønsker å starte vår beskrivelse av søknaden med et helt ferskt
eksempel:
Vi har nettopp gjennomført et digital arrangement Vi døgner med
Kielland, en streamet live lesing uavbrutt i 24 timer. . Dette ble laget
som en TEASER før åpningen av Kiellandsenteret den 18. februar. På
24 timer ble det lest Kiellands noveletter, romaner og essay - tekster
av 72 personer 20 minutter hver. Slike maratonsendinger og fremstøt
ville vært nesten umulig å arrangere kun fysisk. Derfor samarbeidet vi
med streamingleverandører og Rogalands avis, sistnevnte la det ut på
sin plattform, vi via facebook. Via Sølvbergets facebook side og
plattformen vi brukte via Rogalands avis har vi hatt 12.228 visninger.
Slik blir høytlesing til breddelesing, og Alexander Kiellands
forfatterskap har nådd ut til mange nye lesere og forhåpentligvis
stimulert til nylesing av hans forfatterskap
.
Vi har allerede noe kompetanse på, og utstyr for streaming og podcast,
og ønsker å utvide vår lesestimulering og arrangementsvirksomhet ved
å bruke alle deler av biblioteket. Dette vil kreve noe fysisk
tilrettelegging. I Sølvberget skal det foregå både arrangement og
digitale sendinger for alle som ønsker å oppleve, se og lytte. Dobbel
eﬀekt – arrangement på stedet, og hvorenn du måtte beﬁnne deg.
a)For å få til dette må vi styrke nåværende kompetansen ved å utvikle
en egen redaksjon i bibliotek, ledet av en redaksjonssjef og en
produksjonsansvarlig.
b)I tillegg til streaming og podcast av arrangementsserier og
enkeltarrangement med eksterne aktører, vil vi skape og utvikle nye
programkonsept med utgangspunkt i de ansattes store
litteraturkompetanse.
c)Kompetanse
- Vi har allerede noe ﬁlm- og lydkompetanse, som vi ønsker å
videreutvikle og styrke.
- Vi har lesersørvis-kompetanse som allerede er godt utviklet og som
kan videreutvikles og forsterkes med tanke på overføring digitalt.
- Vi trenger kursing i presentasjonsteknikk for TV. Hvordan oppføre seg
foran kamera?
- Videreutvikling av både kompetanse og utstyr for streaming
d)Nyskapende
- Høytlesing i bibliotekets studio blir breddelesing gjennom streaming
på aktuelle plattformer ( jfr. Eks. innledningsvis om VI DØGNER MED
KIELLAND.)
- Jobbe med utvikling av programkonsept med tanke på digital
litteraturformidling
- Utfordre ansatte innen denne formen for formidling
- Digital formidling for ﬂerspråklige på deres morsmål, vil åpne
biblioteket for ﬂere grupper som ønsker å delta på arrangement.
- Invitere publikum som formidlere. F. eks. Publikum intervjuer/ forteller
om sin drømmeforfatter
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Søker
Organisasjonsopplysninger
Organisasjonsnavn

SølvbergetKF

Organisasjonsnummer

082766184

Kontonummer

32013065526

Institusjonens leder
Fornavn

Anne Torill

Etternavn

Stensberg

Telefon

99254939

E-post

anne.torill.stensberg@stavanger-kulturhus.no

Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet?

Nei

Kontaktperson
Fornavn

Anne Liv

Etternavn

Tønnessen

Telefon

41270620

E-post

anne.liv.tonnessen@stavanger-kulturhus.no

Framdriftsplan
Prosjektet er

Ettårig

Aktivitetsplan for prosjektet

Side 3 av 6

Sølvberget medieproduksjon
Stavanger bibliotek

Beskrivelse

Søknad: Utviklingsmidler for 2019
Antall år: 1
Start: 2019
Slutt: 2019
Søknadssum: 1 140 000
Ferskvare som nyheter
- Stikkord: Presentasjon av nye og aktuelle bøker for barn og voksne
lånere i format som er lett å vise, sende og dele i sosiale medier og
plattformer. Muntlig form, lett tilgjengelig for mange.
Eksempel:
De ansatte på Sølvberget møtes nå hver fredag morgen, 0900-1000 til
bokprat hvor nye bøker presenteres og bl.a. Lesersørvis teknikk brukes
ﬂittig. Denne kompetanseoverføringen ønsker vi å dele med publikum.
Vi planlegger at det hver fredag kl 1000 går sending fra Sølvberget
med presentasjon av tre til ﬁre titler fra bokpraten.

Aktivitetsperiode
Fra dato

02.05.2019

Til dato

31.12.2019

Beskrivelse

Bibliotekets samlinger – levende sikringskost
- Stikkord: Sølvbergets samlinger skal løftes fram for både voksne og
barn
- Eksempel:
- Sølvbergets ansatte produserer gjennom lesersørvis metoden
litteraturlister og utstillinger innenfor all verdens ﬂotte, rare og kule
temaer. De presenteres i dag fysisk i papirform og på nettsider men
trenger å løftes over i vårt studio for levende formidling ved studio
arrangement, og ved digital formidling i sosiale medier.

Aktivitetsperiode
Fra dato

02.05.2019

Til dato

31.12.2019

Beskrivelse

Demokratisering av litteraturen – slippe inn alle
- Streaming av relevante programmer til sykehjem, aldershjem og
boenheter.
- Sendinger ut til grunnskoler og videregående skoler, gjerne basert på
live arrangement i biblioteket med målgruppen
- Flerspråklige, og ikke minst fribyforfattere vil anbefaler bøker på sitt
språk. Dette vil fremme både bibliotekets internasjonale samling,
språkgrupper og fribyforfattere.
- Brukere med annen etnisk bakgrunn forteller og formidler sine
favoritter blant norske forfattere.
- Formidle bokprater på originalspråk
- Publikum intervjuer/ forteller om sin drømmeforfatter
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Aktivitetsperiode
Fra dato

02.05.2019

Til dato

31.12.2019

Andre opplysninger
Andre opplysninger/kommentarer om
framdrifts-/aktivitetsplan

Budsjett
Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket

1140000

2019
Inntekter 2019
Beskrivelse

Sølvberget egenandel

Beløp

300000

Inntekter totalt 2019:

300000

Utgifter 2019
Beskrivelse

tilrettelegging bibliotekslokaler

Beløp

200000

Beskrivelse

utvidet utstyrspark

Beløp

220000

Beskrivelse

Kursing ansatte

Beløp

100000

Beskrivelse

Markedsføring

Beløp

100000

Beskrivelse

Honorar/reise
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Beløp

120000

Beskrivelse

Produksjonsansvarlig/redaktør

Beløp

700000

Utgifter totalt 2019:

1440000

Totalt
0

Samarbeidspartnere
Har du samarbeidspartner(e)?

Nei

Vedlegg
Vedlegg
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