


 
 

Som ordet festivalbibliotek antyder dreier det seg om
en kombinasjon av festival og bibliotek. Kort sagt kan

man si at konseptet handler om et midlertidig eller
såkalt pop-up-bibliotek opprettet i forbindelse med
arrangering av en festival. Biblioteket kan legges til

festivalstedet, det kan opprettes i andre lokaler eller det
kan være et dedikert område på et ordinært bibliotek. 

 
Nesten alle slags festivaler og spel kan ha nytte og glede

av å kunne tilby festivalbibliotek. Musikk (rock, pop,
klassisk mv.), litteratur, teater, religiøse / historiske
feiringer / spel, ulike genrefestivaler – det er bare

fantasien som setter grenser. 
 

Hva er festivalbibliotek?



 
Hvorfor festivalbibliotek?

Kan ikke festivaldeltagere benytte seg av det lokale biblioteket
– hvorfor et spesialdesignet opplegg «on site»?

 
Profesjonell, aktiv formidling

Fra folkebibliotekets perspektiv ligger begrunnelsen i å drive
aktiv formidling der målsettingen er å nå nye bibliotekbrukere,

få flere til å lese og øke utlånet.
 

Utvidet og kvalitetssikret tilbud
For festivalarrangøren vil et festivalbibliotek gi deres publikum

et enda bredere tilbud på festivalen, og det kan også være
spesielt tilrettelagt for å nå bestemte målgrupper, som for

elsempel barn og unge.
 
 

Mange festivaler er støttet av kommuner, fylkeskommunen,

Norsk kulturråd, Fritt ord, diverse bankstiftelser, ulike fond,

sponsorer generelt. Noen av disse setter særlig krav om

tilbud til bestemte målgrupper, f.eks. barn. Et

festivalbibliotek kan bidra til at festivalarrangøren på en

enkel måte får et mangfoldig program.

 
 



Hva kan tilbys på et festivalbibliotek?
 

Festivalbiblioteket er som regel et eget område, gjerne i et telt
om det arrangeres på selve ute-festivalområdet, i en foaje eller

eget rom om det foregår innendørs, eller i et avgrenset
område i biblioteket i nærheten av festivalen. 

 
Her finner man profesjonelle bibliotekarer / formidlere som

sammen med festivalarrangør har planlagt et spesial opplegg
for den spesifikke festivalen når det gjelder utvalg av litteratur,

andre medium som f.eks. spill, tegnesaker, aviser og
tidsskrifter. Festivalbiblioteket kan også stå for

arrangementer. Bibliotekarer / formidlere er til stede i
åpningstiden. 

 
 
 



Noen festivalarrangører ønsker at festivalbiblioteket er spesielt
tilrettelagt for bestemte alderskategorier, f.eks. barn og unge,
eller til målgrupper med bestemte preferanser f.eks. poesi og

rock. Uansett kan publikum komme, sitte ned, ta en pause,
trekke seg litt tilbake, slappe av, ta en kopp kaffe eller vann, bla

litt i bøker eller aviser, lade mobilen. 

 
Noen festivalbibliotek står for egne arrangement, utarbeidet i

samarbeid med festivalarrangøren. Det kan være slikt som
opplesning, forfatterbesøk, samtaler om litteratur,

intimkonserter eller annet.
 

På festivalbiblioteket kan publikum få informasjon om diverse
tilbud det ordinære bibliotek generelt tilbyr. Det kan være utlån
av ulike medier, BookBites, meråpent eller enkeltpersoners eller

organisasjoners mulighet for samskaping med biblioteket. 
 

Åpningstider på festivalbiblioteket avtales med
festivalarrangøren.

 

Hvem tar initiativ til festivalbibliotek?

Bibliotekene kan selv ta kontakt med festivalarrangører
eller festivalarrangører kan kontakte bibliotekene

 
 

Det er en fordel om bibliotekansatte med et

spesielt «eierforhold» til konseptet, altså

«ildsjelene», får jobbe aktivt med

prosjektet.

 



Involver gjerne representanter fra festivalens

publikum og frivillige i planleggingsfasen!

 

 

Det vil være en fordel om biblioteket og festivalarrangøren i
samarbeid utarbeider konseptet til sitt festivalbibliotek. Vær

ute i god tid, møt festivalarrangøren, fortell om
festivalbibliotek-konseptet – og inviter til idemyldring og

konkretisering om hvem, hva hvordan, når. 
 
 
 

Hvordan gå frem?

 

Praktiske oppgaver å tenke på:

Bøker
Andre medium
Formidlingsmateriale (f. eks.
skilt, roll ups, brosjyrer mv)
Utstillingsmateriale knyttet til
festivalens innhold /
målgrupper eller annet.
Markedsføringsmateriell av
bibliotekets tjenester og
tilbud: for eksempel
Meråpent, digitalt lånekort,
BookBites, samskaper –
rollen, kommende
arrangement, eventuelt
podkast mv.

 
 
 

Sjekk ut hva som allerede finnes av ressurser! F. eks. hos

fylkesbiblioteket, bibliotekene i nærheten, frivillig

organisasjoner/venneforeninger eller festivalarrangør

 

 

Telt
Evt platting
Tilkoble elektrisitet
Utstillingshyller / montre
Møbler 
Rekvisitter / dekorasjoner
Lyd / lys
Internett
Kaffe / te / vann
Rigging
Rydding

(VIKTIG!: Avklar med festivalarrangør
"hvem som gjør hva", f.eks frakt,
rigging og rydding)

 
 
 



Evaluering

 

Hvordan gikk det?
Hva var bra?
Hva var mindre bra?
Har vi tall å referere til?

Antall besøkende?
Antall arrangement?
Antall nye utstedte lånekort?
Antall ansatte timer brukt på planlegging, på
festivalen, evaluering?
Antall oppslag om festivalbiblioteket i sosiale
media og i aviser?
Andre tall?

Hva har vi lært?
I forbindelse med planlegging
Gjennomføring
Hva vil vi gjøre annerledes neste gang?

Ta tid til å gjøre en grundig evaluering etter endt prosjekt,
gjerne sammen med festivalarrangør.

 
Spørsmål å stille seg:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til alle fremtidige festivalbibliotekarer
ønsker vi lykke til!



NFK.NO/BIBLIOTEK

Nordland fylkesbibliotek har utviklet en serie

håndbøker til hjelp og inspirasjon for

folkesbibliotekene som ønsker å bygge sin

kompetanse innen ulike felt, med særlig vekt

på markedsførng, synliggjøring av tjenester,

digital utvikling og ideene om bibliotekene

som møteplass. For mer informasjon om 

SÅNN!-serien, sjekk ut våre nettsider! 


