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Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype Innsatsområder

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

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel Neste bok ut

Mål for prosjektet Etablere en bokforslagstjeneste på nettsidene til sør-trønderske
bibliotek.

Prosjektbeskrivelse

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek ønsker å sette i gang en tjeneste som kan brukes av alle folkebibliotek
og skolebibliotek i fylket. Tjenesten går ut på å tilby skreddersydde bokforslag til fritidslesing via
nettsidene våre.

Vi tenker å legge ut en bokforslagslenke på fylkesbibliotekets, fylkets Kultur- og bibliotekbuss,
folkebibliotekenes nettsider/sosiale medier som leder inn til et skjema der låneren nokså kjapt kan
fylle inn tilstrekkelig med ledetråder til at vi kan komme med leseforslag. En av ledetrådene vil være
å fylle inn tittel på ei bok som er lest og forklaring på hvorfor denne var ei god bok for denne leseren.
Målgruppen for dette skjemaet er alle som bruker biblioteket. Enten det er 12-åringen som lurer på
hva hun skal lese nå som alle 4 bøkene til Nina Grøntvedt er lest, eller mannen som spekulerer på
hvilke bøker han skal ha med på påskeferie. Det skal også være mulig å bruke skjemaet for foreldrene
som vil skape leselyst hos barnet sitt eller læreren som lurer på hvilken bok han skal lese høyt fra til
klassen sin.
Vi bruker teori fra Lesersørvis eller Readers`advisory som Telemark fylkesbibliotek har innført til
Norge (www.lesersorvis.no). Sentralt innen lesersørvistenkningen er metodikken om at et sett med
appellfaktorer gir oss et språk for å fange hva det er låneren liker i en bok. Det er tenkt at Sør-
Trøndelag fylkesbibliotek skal svare på henvendelsene i første omgang.

De som fyller ut skjemaet blir bedt om å skrive inn sin epostadresse. Vi vil være tydelig på at det ikke
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sitter en automat i andre enden, men at det er bibliotekansatte som ønsker å bruke litt tid på å finne
en eller flere tilpassede bokforslag. Vi opplyser om at de skal få svar til sin epostadresse innenfor et
visst tidsrom. Om noen ønsker kjappere svar, så vil vi tipse om at man kan møte opp på sitt lokale
folkebibliotek. Det er viktig for oss å synliggjøre at man selvfølgelig får hjelp til å finne bøker til egen
fritidslesing både på nettsidene og ved å møte opp i biblioteket.

Vi ønsker prosjektmidler til å utvikle et effektivt skjema, tenke ut en god måte å lagre svar til gjenbruk
både for den bibliotekansatte og kanskje også for bibliotekbrukerne. Vi ønsker også å sette av tid til å
innføre skjemaet i bibliotekmiljøet i Sør-Trøndelag. Vi ønsker i den forbindelse å gi et tilbud om kurs i
bokformidling på nett til fylkets bibliotekansatte. Vi har også behov for ekstern hjelp til å lage logo,
skjema og til valg av markedsstrategi. Vi ønsker at det vi gjør kan være en del av dugnaden for å få
lesersørvismetodikk godt implementert i norske bibliotek og at dette bokforslagsskjemaet kan tas i
bruk i andre bibliotek i landet også. Vi mener også at dette skal bli et viktig bidrag til å synliggjøre noe
selvfølgelig som kanskje ikke er så selvfølgelig allikevel: At biblioteket er et sted der lånerne kan
forvente å finne bøker til egen fritidslesing (Masteroppgaven til Rita Mundal «Fear in the librarians
heart – om formidlingssamtalen i norske folkebibliotek», konkluderer med at bibliotek ikke er
offensive nok når det gjelder å komme med leseforslag. Vi overlater ofte alt initiativ til leseren).

Vi vet ikke om lignende skjema ellers i landet, men vet at dette er vanlig praksis i USA der lesersørvis
stammer fra. Der kalles dette for form-based RA (Readers Advisory), og Barry Trott har innført
metoden der.

Søker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Organisasjonsnummer 938 634 556

Kontonummer

Institusjonens leder

Fornavn Hildegunn

Etternavn Hestnes

Telefon



Neste bok ut
Trøndelag fylkesbibliotek

Søknad: Utviklingsmidler for 2017
Antall år: 1
Start: 2017
Slutt: 2017

Søknadssum: 95 000

Side 3 av 5

E-post

Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet?

Nei

Kontaktperson

Fornavn Ingrid

Etternavn Ericson

Telefon 99297731

E-post ingrid.ericson@stfk.no

Framdriftsplan

Prosjektet er Ettårig

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Planlegge og prøve ut spørretjenestens innhold.

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.06.2017

Til dato 30.06.2017

Beskrivelse Utforme logo og utseende på skjema.

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.06.2017

Til dato 31.08.2017
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Beskrivelse Lage markedsstrategi.

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.09.2017

Til dato 30.09.2017

Beskrivelse Informasjon og kursing i bokformidling på nett

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.09.2017

Til dato 30.09.2017

Beskrivelse Markedsføring

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.10.2017

Til dato 30.12.2017

Beskrivelse Sette i gang tjenesten

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.09.2017

Til dato 30.12.2017
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Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om
framdrifts-/aktivitetsplan

Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 95 000

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)? Nei

Vedlegg

Vedlegg


