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Bibliotekmøte 2021

14.-15. september – Thon Hotel Norge, Kristiansand

Sammen inn i framtida – bibliotekene
som en del av løsningen på felles
utfordringer
Verden står overfor store utfordringer som alle vil bli berørt av på forskjellige
måter. Global oppvarming, en stadig eldre befolkning, millioner av mennesker
på flukt og raske teknologiske endringer er noe av det vi allerede står midt
i. Vi frykter at deler av kloden skal bli ulevelig, at velferdsstaten skal bukke
under, at det offentlige ordskiftet skal polariseres og at flere mennesker skal
oppleve å ikke være en del av felleskapet. Samtidig er tiden inne for å sette
inn et ekstra gir, brette opp ermene og jobbe for en tryggere framtid, bygge
et sterkt sivilsamfunn, legge til rette for et redelig debattklima, formidle nyansert og forskningsbasert kunnskap og skape gode arenaer som inkluderer
de som opplever utenforskap.
Årets bibliotekmøte i Agder handler om hvordan bibliotekene kan være en del
av denne løsningen.
FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Intet mindre. Disse
målene tas inn i planleggingen i all offentlig virksomhet, og reflekteres i Regionplan Agder 2030. Den er det overordnede strategiske styringsdokumentet
for hele Agder. Planen beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene
for vår landsdel og presenterer et ønsket framtidsbilde. Bibliotekloven gir
oss et klart og tydelig mandat og imperativ, som plasserer folkebibliotekenes
virksomhet i kjernen av disse problemstillingene.
Hvordan kan vi sammen skape løsninger for et godt liv som er både økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig?
Hvordan kan biblioteket bidra aktivt til å skape bærekraftige lokalsamfunn og
utvikle framtidas bibliotektjenester i samspill med omgivelsene våre?
Med dette som utgangspunkt inviterer vi til to dager som utforsker disse
spørsmålene.
Rammen rundt bibliotekmøtet, i en forsiktig post-pandemisk høst, blir fysiske
møter med kollegaer, god mat, håndplukkede innledere og kvalitetsunderholdning!
Vel møtt og ha et flott møte!
Nina Stenbro
Fylkesbiblioteksjef i Agder
Arrangør: Agder fylkesbibliotek

Tirsdag 14. september 2021

DAG 1:

10.00–10.05		
Åpning og velkomst v/fylkesbiblioteksjef Nina Stenbro
				
10.05–10.45		
Utfordringer for Agder frem mot 2030 v/Tine Sundtoft
10.45-11.00		
Pause
				
11.00–12.00		
Anticipating, Imagination, Serving our Communities
			
in times of Uncertainty v/Matt Finch
			
				
12.00–13.00
Lunsj 		
				
13.00–13.45		
			

Rom for samskaping og regional utvikling? Hvilke roller
kan biblioteket ta? v/Mikaela Vasstrøm

13.45-14.30		
			

Et biblioteksbesøg er mere end et tal: Folkebibliotekets 		
betydning for borgerne i Danmark v/Christan Lauersen

				
14.30–14.50		
Pause med dagens kake		
				
14.50–15.30		
Digitalt utenforskap – utfordringer og løsninger
			v/Nina Stenbro
				
15.30			
Programslutt i Eng
			
17.00-18.30		
Besøk i Kristiansand Folkebibliotek/Kristiansand 			
			
Kunsthall (Kunstens og Litteraturens hus)
			
19.30-21.30		
Festmiddag
			
Kulturelle innslag – musikk og humor

Onsdag 15. september 2021

DAG 2:

09.00-09.15		
Kulturelt innslag - Annabelle Despard
				
09.15-10.00		
Endringsledelse – to strategier og en anbefaling
			
v/ Dag Ingvar Jacobsen
10.00-10.15		
Pause
			
				
10.15-11.00		
Deltakelse og tilhørighet
			
- to sider av samme sak v/Jon Rogstad		
11.00-12.00		
			
			

Viktigheten av tilganger og felles løsninger for at
bibliotekene kan være en demokratisk bærekraftig
arena også i fremtiden v/Trygve Kikut

12.00-13.00		

Lunsj

			
13.00-13.45		
Bærekraft i biblioteket - en praktisk tilnærming
			v/Siri O. Vikse
13.45-14.00		

Pause med dagens kake

14.00-14.30		

Fylkesbiblioteket informerer

14.30 		Avslutning

•
•

Med forbehold om endringer i programmet pga. Covid 19.
Enkelte presentasjoner vil bli holdt digitalt.

Om foredragsholderne
Matt Finch er førsteamanuensis på Saïd Business School
ved University of Oxford. Han underviser og fungerer som
Lead Facilitator på det prisbelønte Oxford Scenarios Program. Finch har lang erfaring med å jobbe for og med biblioteker. Han er konsulent for lokalsamfunn, selskaper og institusjoner over hele verden, der formålet er å hjelpe dem med
å gjøre nyttige og overraskende nye ting. Du kan lese mer om
ham på mechanicaldolphin.com.

Dag Ingvar Jacobsen er professor i statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder. I de senere år han har forsket
på ledelse i offentlige organisasjoner, endring av organisasjoner, samt forholdet mellom politikk og administrasjon i
norske kommuner. Han har forfattet flere forskningsartikler
på feltet, samt en rekke bøker, blant annet Skandinavias mest
brukte innføringsbok i organisasjonsteori: «Hvordan organisasjoner fungerer» (sammen med Jan Thorsvik).

Trygve Kikut studerte dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Jobbet i 12 år ved Tønsberg og Færder
bibliotek, hvorav de siste 8 årene som avdelingsleder med
ansvar for alt av IT og samlingsutvikling. Startet som
rådgiver ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek våren 2020
og har siden da blant annet etablert statistikkportalen
BibStat.no. For tiden aktuell som prosjektleder for Digin, som
tar sikte på å lage en modell for felles anskaffelse og drift av
digitale innholdstjenester.

Christian Ulrich Lauersen er bibliotek- og borgerservicesjef i Roskilde kommune i Danmark. Han har en sterk tro på
at bibliotek bidrar til å utvide fellesskapets rom og skape et
mer inkluderende og lærende samfunn. Christian er dessuten
bidragsyter til verdens første bibliotek-bossanova-låt, samt
initiativtaker til Library Planet – første reiseguide til verdens
bibliotek.

Jon Rogstad er forsker ved NOVA, OsloMet. Han er sosiolog
og skrev avhandling om innvandrere i arbeidslivet. De senere
årene har han foruten studier av innvandrere i arbeidslivet,
sett særskilt på rekrutteringsprosesser, samt ungdom og
utenforskap.

Tine Sundtoft er fylkeskommunedirektør i Agder fylkeskommune. Hun har tidligere vært fylkesrådmann i Vest-Agder
fylkeskommune og regiondirektør i NHO Agder. Mellom 2013
og 2015 var hun klima- og miljøvernminister. I 2015 ledet hun
forhandlingene om ambisjonene i den nye klimaavtalen under
klimatoppmøtet i Paris. Sundtoft er styreleder i Kulturminnefondet.

Mikaela Vasstrøm er førsteamanuensis ved Institutt for
global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitet i
Agder. Hun har gjennom de siste 15 år jobbet med deltakende
forskning, samskaping og planlegging for bærekraftige fremtider med aktører på tvers av ulike nivåer og innen- og utenfor plansystemet. Hun er særlig opptatt av hvordan det kan
utformes rom for deltakelse og mer demokratiske prosesser
for bærekraftig omstilling.

Siri Vikse er biblioteksjef ved Haugesund folkebibliotek.
Hun er utdannet bibliotekar og sosialantropolog og har
tidligere arbeidet ved Universitetsbiblioteket i Oslo, Høgskulen på Vestlandet og som leder for en omsorgsgård for hester
og andre dyr. Hun er på mange måter en stereotyp bibliotekar
som brenner for samfunnsoppdraget, på andre måter ikke
i det hele tatt. Med tatoveringer og høy utestemme ønsker
hun å bane vei for fremtidens bibliotek. For all del ikke spør
henne hva en bibliotekar gjør, da ender det i 1,5 times foredrag om hva et bibliotek er for noe.
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