
NORD-TRØNDELAG LESER

Mål: å skape en ny giv for lesing og leselyst. 
Middel: lesefremmende aktiviteter, 
bibliotekene som litteraturhus, og 
bibliotekarene som leseagenter. 



Hva er forventningsdialog?



Barn og bøker begynner tidlig

Bokgave til alle ettåringer Brosjyre med leseoppfordringer

Nylaget antologi for vårt bruk. 

Hovedillustratør Kari Stai



Bokutdeling og barseltreff

Leksvik
Namdalseid



Et grunnlag for gode møter mellom 

bibliotek, barn og foreldre



Kari Stai er «vår»



50 leseambassadører

Politikere 

Organisasjoner

Kjendiser

Forvaltning



Vår aller første – ur-leseambassadøren



Leseambassadører på jobb



Et kursprogram med flere 

innfallsvinkler

Fylkesbiblioteksjef Kristin Storvig



Lesepraten – del 1

Bokmerker med 

kontaktinfo, 

stempelplass og 

gode argumenter



Lesepraten – del 2

• Klar til foreldremøte! foreldremøte-brosjyre og 

«bokprat-vesten»



Formidlingsprisen 2016

www Bibsent.no

www Youtube.com



Hva nå?

Tanken om et «taktskifte»



Våre to inspirasjonskilder





Taktskifte – for å nå flere

Da vi i Nord-Trøndelag Arbeiderparti gikk til valg i fjor, sto det blant annet i 

programmet vårt at «Alle barn og unge skal uavhengig av bakgrunn og 

funksjonsnivå ha mulighet til å virkeliggjøre drømmen om et godt og rikt liv. 

Dette er et av de viktigste virkemidlene for å utjevne sosiale forskjeller.» 

Bibliotekene er en del av svaret på dette. Gode bibliotek har lav terskel og 

brukes av store deler av befolkningen. Gode bibliotekvaner fra barna er små, 

kan være med på å forandre liv, familier og muligheter. Jeg vil at dere skal 

tenke stort om det dere gjør!

Før jeg ble fanget av politikken arbeidet jeg som barnevernspedagog. Jeg 

har sett familier som fungerer dårlig. Og jeg har sett barn som får for lite 

stimulering, eller feil stimulering. Disse barna mister muligheten til en god 

utvikling.

Derfor jeg vil også utfordre dere til å tenke større og dristigere. Vi vet at litt 

mindre enn 2/3 av befolkningen bruker bibliotekene. Vi vet at de som bruker 

biblioteket har flere bøker hjemme enn ikke-brukerne. Det betyr 

sannsynligvis at effekten av biblioteket hadde vært enda større for 

samfunnet, dersom vi hadde klart å nå fram til de som trenger det mest. 

Kan dere klare dette? For ungenes skyld! Hva må til for at dere skal få til et 

taktskifte i arbeidet rettet mot de som trenger biblioteket mest!?

Fylkesråd May Britt Lagesen i tale til 

biblioteksjefene i Trøndelag 12. mai 2016



De vi ikke når?



Hva om biblioteket går i loop?



Sosial marginalisering



2/3-samfunnet

«Vi har fått et samfunn ingen egentlig ønsker.

• En majoritet som har det bra på alle måter, 

og utviklingen gjør at de får det stadig bedre

• En minoritet som har det vanskelig, og 

utviklingen gjør at de får det vanskeligere. 

De lider ikke fysisk nød, og sulter ikke, men 

lider likevel.»

Minoriteten er en sammensatt gruppe: 

arbeidsløse, kronisk syke og funksjons-

hemmede, enslige mødre, innvandrere, gamle.

De har mindre ressurser, uheldig livsstil, svakt 

sosialt nettverk, reduserte muligheter til fysisk 

og kulturell aktivitet

Peter F. Hjort 1996



80-20-regelen



Hvem er det vi ikke når?

Faktisk 

bibliotekbruk 2015

40 %

Egenrapportert 

bruk

28 %

80/20 -

innsatsområde 1

12 %

80/20 -

innsatsområde 2

12 %

Aldri brukt bibl 

(2015)

8 %



Hva skal vi gjøre da

• Flytte biblioteket

• Nye åpningstider

• Nye kommunikasjonskanaler

• Overtydelig skilting og 
veiledning

• Ingen purregebyr på 
barnebøker

• Ingen venteliste på 
barnebøker

• Andre bøker



Det er den draumen

O mäktiga féer, ge mitt barn i 

faddergåva inte bara hälsa, skönhet, 

rikedom och allt det där ni brukar 

komma stickande med - ge mitt barn 

läshunger, det ber jag er om med 

brinnande hjärta! Jo, för jag vill så 

gärna att mitt barn ska få i sin hand 

nyckeln till det förtrollande landet, 

där man kan hämta den 

sällsammaste av glädje.

Astrid Lindgren


