KOPIERT FRA VEDLEGG TIL SAKEN REGIONAL KULTURPLAN - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR 2017 (vedtatt i Fylkestinget 13.-14.
desember 2016, sak 0122/16)

Handlingsprogram for bibliotekfeltet
Hovedmål:
 Rogaland fylkeskommune vil bidra til å styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning
 Rogaland fylkeskommune vil bidra til å stimulere til økt lesning og leseferdighet

Strategi

Tiltak

Ansvar

Tid

Økonomiske konsekvenser

9.1 Bibliotek i

9.1.1. Nye nettsider med felles funksjoner og
gjenkjennelig layout for minst 20 folkebibliotek i løpet av
2017. Etablere regional brukerstøtte for vedlikehold av
nettsidene.

RFK i samarbeid med
folkebibliotekene i
Rogaland

2017

Kr. 50 000,- til
frikjøp av kompetent personell i
bibliotekene, i tillegg til personalressurs
ved fylkesbiblioteket, ca. 30%

9.1.2. Revisjon av Regional bibliotekplan for Rogaland.

RFK i samarbeid med
folkebibliotekene

Vår
2017

Innarbeidet i budsjett

9.1.3. Felles katalog / biblioteksystem for
folkebibliotekene i Rogaland for å gjøre bibliotekenes
samlinger lettere tilgjengelig for brukere på tvers av
kommunegrensene.

RFK i samarbeid med
Sølvberget

2017 -

Økonomiske konsekvenser fra 2018. Vil
inngå i revidert samarbeidsavtale med
Sølvberget.

9.1.4. Vurdere utvidelse av nåværende transportordning
til å også omfatte VGS bibliotek.

RFK

2017 -

Vurderes i budsjett-sammenheng.

9.1. 5. Opprette regionalt innovasjonsforum for bibliotek
/ kultur. Målet er å styrke og videreutvikle
biblioteksektoren på Vestlandet.

RFK i samarbeid med
fylkeskommunene
Hordaland og Sogn og
Fjordane

2017-

Finansiert av prosjektmidler fra
Nasjonal-biblioteket

samarbeid

9.2.1. Tilskudd til bibliotekutvikling – prosjektstøtte til
lokale tiltak

RFK

2014 -

I budsjettet 400 000,-

9.2.2. Utvikle møteplasser for skaperglede og
innovasjon -makerspace - i folkebibliotekene i fylket.
Foreløpig to offentlige makerspace i Rogaland, på
Sølvberget og Vitenfabrikken. Fylkesbiblioteket vil prøve
ut varianter av dette konseptet i små og mellomstore
bibliotek utenfor storbyområdet.

RFK i samarbeid med
Sølvberget,
Vitensenteret, et utvalg
av fylkets folkebibliotek,
Universitetsbiblioteket,
videregående skoler,
Rogaland makers,
frivillige knyttet til
makerbevegelsen

2017 2020

Søke arenamidler fra Nasjonalbiblioteket

9.3
Kompetente
bibliotek
9.4
Bibliotekene
og det digitale
samfunn

9.3.1. Kursvirksomhet for folkebibliotekene

RFK

Hele
perioden

Innenfor ordinære rammer og ressurser

9.4.1. Felles abonnementsordninger for digitale
informasjonstjenester Per i dag: Pressreader (digital
avis- og tidsskrifttjeneste)

RFK

2016-

40 000,- (egenandel for VGS +
fylkeskommunens ansatte)

9.5. Litteraturformidling

9.5.1. Forfatterturnéer Minst 2 turnéer i året.
Fylkesbiblioteket dekker reise og opphold, og kostnader
knyttet til turnelegging

RFK i samarbeid med
Rogaland Folkeakademi
og Sølvberget

2017-

40 000,-

9.5.2. Regionalt leseprosjekt

RFK i samarbeid med
Hordaland og Sogn og
Fjordane

2017

Innenfor ordinære rammer og ressurser.

9.2 Biblioteket
som møteplass
og demokratisk
arena

9.5.3 Hele Rogaland leser*

250 000,-

*Hele Rogaland leser var foreslått kuttet 2017 på grunn av manglende ekstern finansiering, men prosjektet ble lagt inn igjen med styrket finansiering (fra
80 000,- til 250 000,- under forutsetning at det også finnes ekstern støtte)

