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Informasjonsskriv til folkehelsekoordinator og friluftsråd i Nordland  

Vi inviterer herved folkehelsekoordinatorene og friluftsrådene i Nordland til å delta i et 

spennende prosjekt sammen med 29 bibliotek i fylket. 

 

Litteraturen skal ut i naturen, og bibliotekene i Nordland trenger i denne forbindelse din 

kompetanse og ditt nettverk.   

Bokåret er Nasjonalbibliotekets storsatsing og Nordland fylkeskommune ønsker å engasjere 

hele Nordland gjennom en stafettrunde fra bibliotek til bibliotek der både lese- og turglede 

står i sentrum, en såkalt LitteraTUR. 29 kommuner er med i dette prosjektet. Vi håper å få til 

et godt samarbeid mellom folkehelse og folkebibliotek. Dette infoskrivet gir en kort 

beskrivelse av prosjektet, og tips til hvordan dette samarbeidet kan gjennomføres. Fra et 

folkehelseperspektiv ønsker vi å vise mangfoldet i folkehelse , og å koble kulturen og 

folkehelse. 

 

Prosjektbeskrivelse 

Vi ønsker å utfordre oppfatningen om hva et bibliotek kan gjøre, og hvor litteraturformidling 

skal skje, dette gjør vi ved  å ta biblioteket ut i naturen gjennom et høytlesningsarrangement 

i hver kommune i samarbeid med folkehelsekoordinatoren, friluftsrådene og eventuelt 

lokale turlag.  

I samarbeid velges et egnet turmål. Det kan for eksempel være et naturlig samlingssted i 

kommunen eller i tilknytning til Skulpturlandskap Nordland. Det bør være en tur alle kan 

være med på, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Høytlesningen skal utføres av enten 

forfatter/skuespiller/kjent navn e.l. med stor formidlingsevne.  

 

Biblioteket skal framstå som en sosial og inkluderende møteplass. Arrangementer og 

kulturelle opplevelser bidrar til å forankre bibliotekenes sentrale rolle i kommunen. 

 

Planlegging av arrangement  

På selve arrangementet skal det være to tekster som leses høyt. Disse tekstene avgjøres 

gjennom lokale og regionale avstemminger.  En av disse skal være en felles tekst for hele 

Nordland-  der er en tekst om eller fra Nordland som definerer oss som nordlendinger og 

binder oss sammen. Her vil vi koble oss på NRK Nordland, og ønsker å skape litt «blest» 

rundt prosjektet. 

Den andre teksten avgjøres gjennom lokale avstemminger- både via bibliotekenes 

facebooksider og stemmeurner i bibliotekrommet. Her står bibliotekene fritt til å velge 

kandidattekster etter hvordan de ønsker å tilspisse arrangementet. Eksempler på 

arrangementer kan være eventyrstund for barn/familier, samisk, lokalhistorie, lokal litteratur 

mm. 



Stemmeurnene i bibliotekene vil være postkasser, ala turpostkasser. I bibliotekene står det 

en postkasse hvor man legger stemmene til det lokale tekstvalget. Nordland fylkesbibliotek 

kjøper inn klassiske grønne turpostkasser med lås og klistremerker (våre og turlag/etc). Til 

postkassen er det festet en hyssing eller lignende som henger fast i en klassisk turbok med 

penn som finnes på rundt på turmål/topper og som folk kjenner godt til fra før. Her skriver 

man navn og telefonnummer/epostadresse. Premier (turkopper påtrykt logoen) trekkes 

blant de som har skrevet seg inn i boka og har stemt. Det er opp til bibliotekene å lage et 

miljø rundt kassene med relevante bokutstilinger og tureffekter. Biblioteket kan være et 

eget turmål, ala «Ti på topp» som mange kjenner fra før. Biblioteket kan jo til og med inngå 

som en av kommunenes ti på topp, eller det ellevte, hvis det finnes slikt på stedet. 

 

Det er opp til kommunen å avgjøre når på høsten turen skal avvikles og om det skal være en 

ettermiddag eller en helg. Eksempelvis kan man legge arrangementet i Folkehelseuka (9. – 

15. september) eller i Friluftslivets uke (31. august – 8. september). 

Det er også opp til hver kommune å finne ut om enkelte grupper skal inviteres spesielt. Skal 

det være noe servering, eller ikke blir også opp til hver enkelt kommune, såfremt det er 

økonomi til det. 

Vi ønsker ikke å legge føringer for arrangement og gjennomføring, men å koble sammen 

ressurser og tilrettelegge for et best mulig samarbeid ut i kommunene. Det er positivt hvis 

man involverer frivillige lag og foreninger i arrangementet.  

Økonomisk støtte 

Hver kommune får 15 000 kroner til disposisjon til kickoff i bibliotek, honorar og evt. 

reiseutgifter til høytleser og til selve LitteraTUR-arrangementet. Bibliotekene som trenger 

lydhjelp kan søke til Nordland fylkesbibliotek.  

Logo og markedsføring 

Vi  har produsert en logo til LitteraTUR for markedsføring og for trykk på 

markedsføringsmateriell(sitteunderlag til deltagere, turkopper, t-skjorter), Facebook, 

Instagram, plakater, stemmeboks/stemmesedler etc. som kommer i tillegg for Bokåret-

logoen.  

Vi er også i kontakt med NRK Nordland som en mulig promotør for å kåre 

«Nordlandsteksten». 

Fremdriftsplan 

Bibliotekene vil ha det koordinerende ansvaret for de enkelte arrangement. De vil også 

innkalle til møter mm. 

 

Vår 2019: Kickoff i bibliotekene, avstemming og kåring av lokale tekster 

Høst 2019: Høytlesningsarrangement på passende turmål i kommunen  

 


