
  

 

 

 

 

 

DAG 1 
09.30 – 10.00: Registrering 

10.00 – 12.00: Bodø 2024 og bibliotekene i Nordland - Workshop  

Innledning ved Geir Knutson, nestleder avdeling for 
Samfunnsutvikling  
 

 

12.00 – 13.45: Ny bibliotekarutdanning ved OsloMet:  
 
v/ Tor Arne Dahl, Instituttleder. Fakultet for 
samfunnsvitenskap. Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag 
 
Bibliotekarutdanninga er endret fra høsten 2020 og 
nytt nettbasert årsstudium kommer.  
  

 

13.45 – 14.00: Pause 
 
 
 



 
14.00 – 14.45:  Om offentlig opptreden / offentlig tale: Hvordan ta             

rommet som biblioteksjef i offentlig sammenheng. 
 Foredragsholder ikke bekreftet, mer informasjon 

kommer 
 
14.45 – 15.00: Beinstrekk 
 
15.00 – 16.00:  Biblioteksjefens time og ordet er fritt 
 v/lederteamet fylkesbiblioteket i Nordland 
 Vi setter av tid til et biblioteksjefmøte på slutten av 

dagen hvor det legges opp til erfaringsutveksling og 
hvor ordet er fritt. Har du et spesielt tema du vil ta 
opp i dette forumet så må du gjerne sende dette i 
forkant på e-post til veromo@nfk.no 

 
17.45 – 19.00: Omvisning Vågan bibliotek 
 De som vil være med møtes i resepsjonen, og så går 

samlet til Vågan bibliotek 

 
 

19.30:  Felles middag     
- for de som vil! Pizza, eller noe annet enkelt på 
hotellet. Mat og drikke gjøres opp av den enkelte på 
stedet.  
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DAG 2 
09.00 – 09:30: Registrering 

09.30 – 09.45: Åpning av Bibliotekmøtet i Nordland 2020 

09.45 – 10.30: Om å formidle til barn og unge 

Foredragsholder ikke bekreftet, informasjon kommer 

   10.30 – 10.45: Pause 

   10.45 – 11.30: Hvordan lage gode arrangement i biblioteket? 

v/ Charlotte Myrbråten, Bergen Offentlige bibliotek  

Charlotte Myrbråten er ansatt som 

arrangementsansvarlig ved Bergen Offentlige 

Bibliotek. Hun jobber med å arrangere konserter, 

debatter og samtaler. Hun kan også vise til 

imponerende meritter når det gjelder arenautvikling 

og arrangement i bibliotek, med særdeles gode 

publikumstall. Foredraget vil bl.a. ta for seg ulike 

målgrupper, planlegging/innhold, gjennomføring, 

markedsføring og inspirasjon. 

 

11.30 – 12.25: Lunsj 

12.30 – 13.45: Avreise og busstur til Leknes 



13.45 – 14.30: Omvisning og presentasjon av Meieriet bibliotek 

             - virtuelt og fysisk-  

 

14.30 – 14.45: Pause 

14.45 – 15.30: Bli inspirert av folkebibliotek i Nordland 

15.30 – 15.45: Beinstrekk 

15.45 – 16:30: Forts- Bli inspirert av folkebibliotek i Nordland 

16.40 – 17.50: Busstur tilbake til hotellet 

18:45 – 22.00: Felles middag og sosialt samvær 

18.45: Avgang fra resepsjon til Anker brygge på Svinøya 

i Svolvær 

19.00: Tre retters middag på Anker brygge 

21.15: Sosialt samvær på hotellet med kåseri av Kirsten 

Aafløy Opdan 

 

 
  



  

 

 

 

 

 

DAG 3 
08.30 – 09.00: Registrering 

09.00 – 10.00: «Sådan engagerer vi fremtidens læsere på digitale 

platforme»  

v/Aslak Gottlieb 

Aslak Gottlieb har jobbet som lærer i dansk skole i mange 
år. Han har en stor interesse for barn og unge, 
journalistikk, medier, it og undervisning. Han har jobbet 
med avis i skolen, han er lærebokforfatter og 
foredragsholder. Da danske skoler stengte dørene under 
koronapandemien var han med og etablerte det digitale 
undervisningsopplegget Sofaskolen. 

Aslak Gottlieb er kjent som en kunnskapsrik og engasjert 

foredragsholder 

10.00 – 10.45: Pause 

10.15 – 10.45: «23 ting om digital formidling»  

v/Nordland fylkesbibliotek 

Fylkesbiblioteket går gjennom 23 ting om digitale 
arrangementer - et kompetanseopplegg som er under 
utvikling av fylkesbibliotekene med Viken 
fylkesbibliotek som hovedansvarlig.   

 
10.30 – 10.45: Pause 



 
10.45 – 11.30: «Samiske språk i det offentlige rom- hvordan  

      synliggjøre samisk litteratur, språk og kultur i  
biblioteket? 
To innlegg fra aktive formidlere av samisk kultur og 
språk:  
 
Aili Guttorm, festivalleder for Márkomeannu-
festivalen i Evenes kommune. 
 

Aili Guttorm har vært leder for Márkomeannu siden 2018. 
Hun er medlem av sametinget, og har studert ved 
Høgskolen i Østfold. Hun vil fortelle om sitt engasjement, 
for å synliggjøre det samiske, og arbeidet 
med Márkomeannu, til inspirasjon for oss alle. 
 
 
Ánne Márjá Guttorm Graven, forfatter og 
språkarbeider 
Fra Karasjok og er bosatt i Lødingen. Hun er forfatter, 
oversetter, språkarbeider og foredragsholder.  
«– Snaepmie har gjort at samisk er blitt synlig på sosiale 
medier. Unge som ellers ikke ville ha hørt eller 
kommunisert på samisk, har fått en kanal hvor dette er 
mulig, sier sametingspresident Aili Keskitalo.»  

 
 
11.30 – 11.45: Samisk hyllemerking og skilting i bibliotekene 

  
v/Marianne Kappfjell, Nordland fylkesbibliotek  

Marianne Kappfjell har jobbet som bibliotekar på sørsamisk 
bokbuss, og jobber nå på Nordland fylkesbibliotek avd. 
Rana med spesialisering samisk språk- og kulturformidling. 

 
 
 

 
 
11.45 – 12.00: Tid til utsjekk 
 
12.00 – 13.00: Lunsj 
 
13.00 – 14.00: Tema/foredragsholder kommer 



 
14.00 – 14.00: Minglepause 
 
14.20 – 14.40: Nytt fra Bibliotekarforbundet 

    
 
v/Veronicha Bergli- leder av Bibliotekarforbundet 
 
 
 
 
 
 

 
14.40 – 15.00: Nytt fr Norsk bibliotekforening 
    

 
v/Vidar Lund, leder av Norsk bibliotekarforening 
 
 

 
 
(15.15 – 16.30: Møte i Bibliotekarforbundet, Thon Hotel Svolvær) 

 
 

 


