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Bibliotekmøte

28.-29. april – Hotel Lyngørporten

Velkommen til Lyngørporten!
Den nasjonale strategien dreier seg om de grunnleggende
temaene bibliotek, folkeopplysning og dannelse. Den fremhever
bibliotekets rolle som kunnskapsarena og formidler. Formidlerrollen er viktig for å gi tilgang til kunnskap og for å bidra til å
styrke lesingen. Å bidra til kritisk tenkning og digital dømmekraft i befolkningen er en kjerneoppgave for bibliotekene.
På vårens bibliotekmøte på Lyngørporten tar vi opp den røde
tråden fra strategien. Programmet handler om lesing, litteratur,
forskning og formidling. Hva sier forskningen om lesing på ulike
plattformer? Hva er de gode metodene for formidling? Kan den
tradisjonelle referansebibliotekaren gjenoppstå i ny drakt i en
ny tid? Hvordan kan vi engasjere våre brukere til å delta med
sin kunnskap og sine erfaringer?
Vi skal være på vakre Hotel Lyngørporten i Gjeving, en kort
fergetur fra uthavna Lyngør; Europas best bevarte tettsted
og 20 minutter med bil fra Bokbyen Tvedestrand. Underveis
i programmet skal vi nyte både lokal natur, historie og kultur!
Velkommen!

Nina Stenbro
Fylkesbiblioteksjef i Agder

Arrangør: Agder fylkesbibliotek

Tirsdag 28. april 2020

DAG 1:

10.30–11.00		
Kaffe og registrering
				
11.00–11.05		
Åpning av møtet v/fylkesbiblioteksjef Nina Stenbro		
				
11.05–12.00		
Lesing og digitalisering; Hva er status
			
i forskningen i dag? v/Anne Mangen
			
				
12.00–13.00
Lunsj 		
				
13.00–13.45		
Hvilke tiltak ligger bak de gode utlånstallene
			
ved Sølvberget? v/Gunhild Norbø
			
			Hvordan planlegger Sølvberget å følge opp
			Nasjonal Bibliotekstrategi 2020-2023?
				
13.45–14.00		
Pause 		
				
14.00–14.45		
Speakers’ Corner:
			
Innlegg fra Arendal, Kristiansand og Flekkefjord
				
15.00–18.00		
Båttur med guidet omvisning på Lyngør
			
inkl. en matrast på Lyngør husholdningshandel/
			Pers brygge
			
19.30			
Festmiddag på Hotel Lyngørporten – med Quiz			
			Minikonsert v/Ingrid Lindland
				

Onsdag 29. april 2020

DAG 2:

09.00-09.15		
Kunstnerisk innslag – krimnovelle lest av
			
forfatter Guttorm Eskild Nilsen
				
09.15-09.50		
Morgendagens veileder: Debatter om framtidas
			
bibliotekarrolle? v/Ola Eiksund
		
09.50-10.00		
Pause
			
				
10.00-10.45		
Om sakprosa v/Marta Breen				
10.45-11.30		
Hvordan formidle forskning? v/Nina Kristiansen
				
11.30-12.30		

Lunsj

			
12.30-13.00		
Ny e-bokløsning blir presentert av leverandør
13.00-13.45		

Prosjektet «Minner» v/Audun Kjus og Svein Gynnild

13.45-14.00

Dagens kake

14.00-14.30		

Fylkesbiblioteket informerer

Om fordragsholderne
Marta Breen er sakprosaforfatter med 11 titler bak seg.
Hennes bok «Kvinner i kamp» er blitt solgt til 28 land
og hun reiser derfor mye rundt i verden og formidler
eget stoff. Hun er tidligere leder av Norsk faglitterær
forfatter- og oversetterforening.
Foto: Maria Gossé

Audun Kjus er kulturhistorisk forsker ved Norsk
Folkemuseum, der han leder det kulturhistoriske arkivet
Norsk etnologisk gransking. Han underviser i intervjuteknikk og i dokumentasjon med bruk av spørrelister ved
universitetene i Oslo og Bergen. Siden 2016 har han hatt
det faglige ansvaret for etableringen av innsamlingsplattformen minner.no, som nå videreutvikles med
støtte fra Norsk Kulturråd.
Foto: Norsk folkemuseum

Anne Mangen. Professor i lesevitenskap, Lesesenteret.
Har forsket på hvordan digitalisering påvirker lesing av
ulike typer tekster – litteratur, informasjonstekster,
bildebøker. Ledet E-READ, et europeisk forskernettverk
der mer enn 200 forskere fra hele EU var med. E-READ
resulterte blant annet i Stavanger-Deklarasjonen på
lesing, som oppsummerte fire års forskning på temaet:
https://ereadcost.eu/stavanger-declaration
Foto: Inge Schreuder-Lindløv

Ola Eiksund er gift, har 4 barn og er bosatt i sommerhovedstaden Arendal. Arbeidet ved Arendal bibliotek
siden 1997, biblioteksjef fra 2008. Vært med i hovedprosjektgruppa for «Morgendagens veileder».
Foto: Liv Ekeberg

Nina Kristiansen er ansvarlig redaktør og daglig
leder i nettavisa forskning.no. Hun er medieviter fra
Universitetet i Oslo, og har jobbet med forskningsformidling og -journalistikk i en årrekke. Hun er redaktør
for boka «Hvorfor ser du aldri babyduer?» og forfatter
av boka «Forskningsjournalistikk - en innføring.»
forskning.no har 60.000 lesere hver dag og dekker
alle forskningsfelt i Norge og internasjonalt.
Foto: Elise Kjørstad

Svein Gynnild er konservator NMF med hovedfag i
historie. Gynnild begynte som prosjektleder ved Norsk
museumsutvikling og ABM-utvikling og har senere
vært ansatt ved Maihaugen på Lillehammer. Han har
vært koordinator for det nasjonale museumsnettverket
Samtidsnett siden 2001 og hatt en sentral rolle i
flere nasjonale og nordiske prosjekter om samtidsdokumentasjon.
Foto: Audbjørn Rønning

Gunhild Nordbø jobber som koordinator for Team Sone
2 på Sølvberget bibliotek og kulturhus. Hun er bibliotekar
og har ledet og koordinert bibliotekdrift og formidlingsaktiviteter ved Sølvberget siden 2006.
Foto: Privat

Guttorm Eskild Nilsen er kriminalforfatter, bosatt på
Gjeving. Sykkelentusiast på sin hals. Han har begått
6 kriminalromaner – med Konrad Ågesen som sin
faste detektiv. I tillegg en sakprosabok; «11 sykkelturer»
som passer for alle.
Foto: Tone Midttun
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