Handlingsplanfor bibliotek for Hedmarkfylkeskommune2018- 2020
Bibliotekene er møteplasser hvor alle innbyggerei Hedmarkblir sikret demokratiskeverdier gjennomgratistilgangtil litteratur, informasjon,kultur og
kunnskap.Spesieltviktig er bibliotekenesom integreringsarenaog sosialtutjevnendefaktor i lokalmiljøene.Bibliotekeneslave terskelgir unike muligheter
bådefor den enkelte innbygger,men ogsåfor forskjelligegrupperi samfunnet.
Det er fylkesbiblioteketslovpålagterolle som regionalutviklingsaktørå sørgefor videreutviklingog oppdateringav kompetanseni folkebibliotekog bibliotek
i videregåendeskolei hele Hedmark. Fylkesbiblioteketskalgi råd og assistansetil lokale myndigheteri bibliotekfagligespørsmål,samt bistå i avtaler om
felles bibliotekdrift og lånesamarbeid.

Kulturstrategi for Hedmarkfylkeskommune2018 - 2020
Visjon:
Et gladere,sprekereog klokere Hedmark
Hovedmål:
Flereinnbyggerei Hedmarkengasjerti kulturlivet
Tre prioriteringer på tvers:
Integrere digitale opplevelserog digital kreativitet i kultursektorens
arbeidsfelt.
Styrkegrunnlagetfor at kunstnereog kulturarbeidere kan bo og
arbeide i Hedmark.
Styrketilhørighet, fellesskapog innbyggerstolthet

Firedelmål:
God kulturell infrastruktur
Innbyggernei hele Hedmarkskal ha tilbud om profesjonell kunst og
kultur
Fysiskaktivitetsgledehele livet
Attraktive bibliotek med fokus på gode møteplasser,leseglede,
opplevelserog læring
Femveivalg/arbeidsmåter:
Samarbeidom søknader- sentrale tildelinger
Møteplasser/nettverk
Tverrfagligsamarbeidinternt og eksternt
Forskningsbasertarbeid – økt kunnskap
Arrangementsutvikling/publikumsutvikling

Sammenslåingenav Hedmarkog Opplandfylkeskommunertil Innlandet fylkeskommunefra 1.1.2020vil kreve betydelig arbeid med f orberedelserpå
kulturfeltet og for fylkesbiblioteket i 2018og 2019.I prioriter ingen av til tak er det tatt høyde for dette.

Kulturstrategiensdelmål:

Attraktive bibliotek med fokus på gode møteplasser,leseglede,opplevelserog læring
Utviklingsområde

Tiltak

Fylkesbiblioteketskalivareta og
koordinereregionale
bibliotekoppgaver

Vedlikeholdedagenstransportordningog gjennomdet sørgefor avtaler som sikrer god tilgangtil
bøker fra hele Norge.
Sikreavtaler for innkjøpog bruk av ebøkervia konsortiesamarbeidmed Opplandfylkesbibliotekog
folkebiblioteki beggefylker.
Følgeopp årlig statistikk til Nasjonalbiblioteketved innsamlingog bearbeidingav statistikk.
Sikretilgangtil lokallitteratur fra hele fylket via mediekompensasjonsavtale.

Fylkesbiblioteketskalha et
oppdatert og relevant
kompetansetilbud.

Kartleggingav kompetansebehovute i fylket gjøresi forbindelsemed besøktil bibliotekeneog via
samlingerfor bibliotekansatte.
Fylkesbiblioteketskaletterstrebe å til enhvertid ha oppdatert kunnskappå hva som skjer innen
bibliotekfagetfor å utøve rådgiverrollenpå en god måte.
Tilby desentralisertekurs/møter.
Kompetansehevende
tiltak i formidling og presentasjonsteknikk
.
Kompetansehevende
tiltak i sosialemedier.
Gjennomføre/videreføreInternasjonaleprosjekter.
o Oshikoto– bibliotekprosjekti tråd med Hedmarkfylkeskommunessamarbeidsavtalemed
Oshikotoregion i Namibia.

Fylkesbiblioteketskal bidra til å løfte
frem nyskapendeprosjekterknyttet
til det digitale og være en digital
brobygger

Arrangerekompetansehevendetiltak i Tjenestedesign.
Bistå i søknadsprosesser
mot nasjonalemidler.
Knytte kontakter mellom bibliotek og aktører innen; spillutvikling,VR,AR.
Kompetansehevingav ansattei bibliotek innen digitale verktøy.

Bidratil å styrke arbeidet med aktiv
formidling på flere flater og med
ulikt fokus

Gjennomførestørre prosjekt for å styrke litteraturformidlingsarbeideti bibliotekene, i samarbeidmed
Opplandfylkesbibliotek.
Jobbefor å opparbeideinteresseblant befolkningen, ved å styrke bibliotekeneog litteraturens
synlighetog viktighet.

ArrangereBokLek-turne i samarbeidmed NorskLitteraturfestivalog Opplandfylkesbibliotek, målet er
å nå alle skolestarternei Hedmark.
Gjennomføreen eBokkampanjesom kan benyttesav alle bibliotek i hele fylket/ beggefylkene.
Styrkebiblioteketsrolle som
møteplassog arenafor samtaleog
debatt.

Støtte opp under lokale arrangementog bistå ved behovfor faglighjelp.
Jobbevidere med publikums –og arrangørutvikling, med spesieltfokus på nye brukergrupper.
Fokuspå livslanglæringog muligheterfor bibliotekene

