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Søker

Institusjonsopplysninger

Kommunenavn Ibestad kommune

Institusjonsnavn Ibestad bibliotek

E-post bibliotek.ibestad@ibestad.kommune.no

Postadresse Bygdaveien 130

Postnummer 9450

Poststed Hamnvik

Kontonummer 47900790011

Institusjonens leder

Fornavn Ingvild

Etternavn Johansen

Telefon 94 834 413

E-post ingvild.johansen@ibestad.kommune.no

Er institusjonens leder kontaktperson for
tiltaket?

Ja

Tiltak

Beskriv tiltaket

Tiltaksttittel Lokalhistorisk sus
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Tiltaksmål Vi har en mulighet til å utnytte at vi i kommunen har et
fungerende historielag, lokal tilstedeværelse fra et museum og
et rikholdig historisk materiale knyttet til biblioteket. Målet er å
børste støv av det historiske arkivet, gjøre den lokalhistoriske
samlingen mer kjent, styrke samarbeidet med Ibestad
historielag og Sør-Troms Museum, gjøre biblioteket til en
naturlig arena for lokalhistorisk aktivitet, samt etablere
aktivitet fra biblioteket i kommunens museale objekt
Skippergården og gjøre vår felles lokalhistoriske arv mer
tilgjengelig for publikum.

For å oppfylle målsettingen skal vi gjennomføre de tre tiltakene
"Dypdykk i arkivet", "Lokalhistorisk kafé" og "Gjennom eteren".

Effekten av tiltakene måles gjennom brukerundersøkelser.

Tiltaksbeskrivelse

I Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for Ibestad kommune er det et punkt om kulturminner
som lokal ressurs og hvordan nå målene:
"Innlede et langsiktig samarbeid med grunneiere, frivillige organisasjoner og andre om å gjøre
kulturminnene i kommunen bedre kjent, samt styrke vernet av de."
(https://www.ibestad.kommune.no/samfunnsplan.523445.no.html).
Tiltakene for "Lokalhistorisk sus" sikter å gjøre nettopp dette.
Annet planverk vi forholder oss til er Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
(https://fylkesbibliotek.tffk.no/_f/p42/i53c1c429-a568-490a-ae3d-79f84e19dcd6/regional-bibliotekpan-
for-troms-2017-2028.pdf).

Tiltak 1:
"Dypdykk i arkivet".
Ibestad folkebibliotek har et historisk arkiv i et av sine magasin, det er uordnet og lite tilgjengelig for
publikum. For at det skal kunne tilgjengeliggjøres og formidles må det gjøres en jobb av de tre
samarbeidspartnerne i forkant, vi må gjøre oss kjent med materialet og bestemme oss for hvordan
det kan presenteres. Formidlingen kan ha form av hyllevandring, foredrag eller workshop.
Hyllevandringen må skje inne i selve magasinet, men foredrag og workshop kan foregå inne i
biblioteket eller på Skippergården. Publikum er primært alle innbyggerne i kommunen og andre
historieinteresserte.
Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden kan skje i et fortsatt samarbeid mellom bibliotek,
historielag og museum.

Tiltak 2:
"Lokalhistorisk kafé".
Målet er å lage en arena for publikum i en sosial setting der man samtidig kan få et innblikk i
bibliotekets arkivmateriale, lokalhistoriske samling, hvordan drive slektsforskning og andre aktuelle
tema. Det er også tenkt ei formidling av hjemmesidene til biblioteket der det finnes nyttige lenker for
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de som er interessert i lokalhistorie (https://www.ibestadbibliotek.no/lokalhistorie/). Tiltaket kan
utføres på biblioteket og i Skippergården på tidspunkt tilpasset publikum, for eksempel i helgene.
Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden kan tilpasses historielaget og museets aktiviteter for
formidling. Biblioteket vil i fortsettingen også fremdeles være en naturlig formidler og arena for det
lokalhistoriske.

Tiltak 3:
"Gjennom eteren".
Digitalisering av bibliotekets historiske materiale og tilgjengeliggjøring på bibliotekets hjemmeside.
Dette kan være en måte å styrke den lokale identiteten på og gjøre materialet tilgjengelig og synlig
på en annen måte enn i dag. Digitaliseringen og postingen av historisk materiale på hjemmesiden kan
for forskere og lokalhistorikere være en måte å sjekke ut et materiale før man eventuelt velger å dra
fysisk et sted. Tekniske løsninger for digitaliseringen og postingen på bibliotekets hjemmesider kan
Sør-Troms Museum og Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark bidra med forslag til.
Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden er nok noe Ibestad historielag kan ta tak i med
bistand fra Sør-Troms Museum, historielaget driver allerede med digitalisering av gamle fotografier.

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)? Ja

Navn Ibestad historielag

Beskriv samarbeidet Historielaget har fått et oppsving med nytt styre, mer aktivitet
og et fast tilholdssted med kontorer og møterom i kommunens
museale objekt Skippergården.
Det har lenge vært snakk om å få til et samarbeid mellom
biblioteket og historielaget når det gjelder slektsforskning,
foredrag, digitalisering av foto og formidling av lokalhistorie og
litteratur knyttet til det.

Navn Sør-Troms Museum
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Beskriv samarbeidet Det finnes allerede et etablert samarbeid med Sør-Troms
Museum (STM) i Ibestad kommune for administrasjonen,
politisk og historielaget. STM drifter kommunens museale
objekt Skippergården og fungerer som en faglig ressurs.

Det har fra før vært tatt ei befaring av det historiske arkivet på
biblioteket sammen med STM og historielaget. Prosjektet
"Lokalhistorisk sus" kan gjøre at samarbeidet mellom de tre
partene blir enda tettere og at vi kan utnytte kompetansen vi
alle innehar.

Budsjett

Inntekter

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 75 000

Inntekter totalt: 75 000

Utgifter

Beskrivelse annen utgift Vi er to ansatte på biblioteket der den ene jobber i 70% og den
andre i 100% stilling. Utføring av de forskjellige tiltakene er
tenkt med en utnyttelse av de ledige 30% til den ene
bibliotekansatte, eller frikjøp for den bibliotekansatte som
jobber i 100% stilling.

Midlene er tiltenkt brukt både i planleggingsfasen (for ei
etablering av samarbeidet mellom de tre samarbeidspartnerne
og til kvalitetssikring av tiltakene) og for selve utføringen av
tiltakene.

Beløp 75 000

Utgifter totalt: 75 000

Inntekter - utgifter

0


