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Bokåret 2019 i Nordland – utgangspunktet for prosjektet var:

• Hvordan få til flest mulig arrangement i et langstrakt fylke

• Hvordan ha formidlingsarrangement som ikke involverer forfattere

• Hvordan sikre brukermedvirkning i biblioteket

• Hvordan gi bibliotekene et nytt «rom», utfordre oppfatningen av biblioteket

• Hvordan involvere folkehelse

• Hvordan lage arrangement som egner seg for alle



LitteraTUR – hele Nordland leser

• Det skal arrangeres en kickoff i biblioteket for prosjektet og avstemminga

• Det skal være en avstemmingsperiode i biblioteket etter at biblioteksjefen har 

valgt ut fem tekster det skal stemmes over

• Det skal arrangeres en tur til et nærområde, i samarbeid med 

folkehelsekoordinatoren/friluftsrådet i kommunen

• På turen skal to tekster leses høyt fra en «scene» og med god lyd. Den ene 

teksten er felles for alle kommunene, den andre teksten er valgt lokalt i biblioteket



Fylkesbibliotekets ansvar:

• Utvikle  egen logo for prosjektet

• Bestille effekter som egner seg som premier og til utdeling på selve turdagen

• Samle inn og lage liste over tekster som egner seg til høytlesning

• Samle inn og lage liste over potensielle høytlesere

• Organisere avstemminga av Nordlandsteksten



Folkebibliotekenes ansvar:

• Velge ut fem tekster det skal stemmes over i egen kommune

• Etablere et samarbeid med lokal folkehelsekoordinator/lokalt friluftsråd

• Arrangere kickoff for selve prosjektet

• Avholde en avstemming på lokal tekst

• Arrangere en tur der to tekster skal leses opp



Tilbakemeldinger kickoff

• Del av Verdens bokdag i Nesna

• Del av generasjonsturen i Andøy

• Arrangement i Sanseparken på Fauske

• Vi hadde et lunsj-arrangement utendørs. Vi fikk bruke et uteområde barnehagen 

har litt uti skogen, men likevel lett tilgjengelig. Vi inviterte skole og 

kommuneansatte og allmennheten, samt politikerne. Vi var heldige med at 

formannskapet hadde møte denne dagen, og de møtte opp, og hadde med seg 

kommunallederne. Vi leste et par av tekstene, barnehagen sang noen sanger, og 

det var svartkjelkaffe og frukt. Vi informerte selvsagt også om LitteraTUR .

• Flere har rapportert interesse fra lokalmedia



Tilbakemeldinger avstemming

• Antall stemmer avgitt i egen kommune varierte fra 0 til 294

• Avstemminga markedsført vha sosiale medier, lokalavis, hjemmeside, direkte 

kontakt, via samarbeidspartneres kanaler, utstilling i biblioteket, på lokale turmål i 

egen kommune, utskrift at tekstene delt ut til lånere på biblioteket

• En fordel å kunne lokke med premie som skulle trekkes blant de som stemte

• Mange sier det var vanskelig å engasjere folk til å stemme på tekst



Samarbeidspartnere LitteraTUR

• Folkehelsekoordinator

• Frivillighetssentral

• Kulturavdelinger

• Litteraturlag

• Røde kors

• Friluftsråd

• Museum

• Kystlag

• Turlag

• Grendelag



Tilbakemeldinger LitteraTUR

• Komplisert!!!

• Jeg synes det var et fint prosjekt og en smart sammenkobling av litteratur og tur.

• God lærdom i planlegging av arrangement.

• De som deltok ønsket seg flere litteraTURer senere.

• kjempegod ide å få biblioteket ut av lokalene sine for å promotere det

• vi nådde ut til nye brukergrupper og til flere enn vi ellers ville gjort.

• uten frivillige og samarbeidspartnere hadde vi ikke fått det til

• for små bibliotek er det for mye arbeid å skulle ordne med lydutstyr, høytlesere, 

kick-off, mat og annet.

• Veldig inspirerende prosjekt, som vi også har spunnet videre på i ny større 

prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket



Tilbakemeldinger fra bibliotekene - poenggiving

• Finne tekst til egen avstemming 3.71

• Postkasse til avstemming 2.92

• Facebook til avstemming 2.63

• Engasjement for egen avstemming 2.46

• Finne høytlesere 3.58

• Liste over høytlesere fra fylkesbibliotet 2.21

• Liste over tekster fra fylkesbiblioteket 3.42

• Tidsskjemaet fra fylkesbiblioteket 3.54

• Informasjon om kickoff 3.63

• Fylkesbibliotekets organisering av Nordlandsteksten 4

• Totalvurdering 4.21



Fylkesbibliotekets tanker

• Så stort prosjekt burde hatt en felles kickoff med gruppearbeid

• Variasjon rundt måten å arrangere kickoff på i bibliotekene, lurt å involvere 

politikere (Steigen, Beiarn)

• Generelt vanskelig å skape engasjement rundt avstemming av tekst i biblioteket

• Suksess med kombinasjonen tur og høytlesing

• Viktig med samarbeid med andre, har forhåpentligvis skapt varig samarbeid i 

noen kommuner



Avleggere

• Instagramkontoen hele_nordland_leser og #helenordlandleser

• Leseaksjon #LitteraTUR_Nesna (en side er en meter)

• Nyskrevne tekster om Nordland

• Ønske om en høytlesingsstafett i Nordland


