
Presentasjon OK-

komiteen 

25. januar 2017. Trud Berg, leder Stormen bibliotek  



Innhold i presentasjonen 

• Status så langt, etter andre driftsår 

• Bibliotekets ulike prosjekter

• Unge Stormen - videreføring

• Senter for Film og digital historiefortelling 

• Samisk språksenter 

• Øvrig 



Tallene

• Antall besøkende i biblioteket
• 2016: 400 000

• 2015: 440 000

• 2013: 182 000

• 2012: 181 000

• Utlån bøker
• 2016:  194.709 herav barn 93.632

• 2015:  234.586 herav barn 111.508

• 2013:  182.302 herav barn 81.827

• 2012:  181.723 herav barn 77.590 

• Antall arrangementer/besøkende
• 2016: Om lag 380 arrangement, med 

18 000 besøkende! 

• 2015: Om lag 250 arrangement 



Tallene 

• Sykefravær 

• 2016 5,4

• 2015 7,6

• 2014 10,2



Unge Stormen - ungdomsmedvirkning som metode

• 3-årig prosjekt finansiert av 

Nasjonalbiblioteket og Bodø kommune

• Ferdigstilt 31.12.2016

• I budsjettbehandling desember 2016, 

satt av 600.000 per år til videreføring 

av satsingen. 

• Koordinator Unge Stormen tilsatt. 



• Film:  

• Opplæring i filmens ulike fagfelt

• Skape et levende filmmiljø for ungdom

• Kartlegge/følge opp talenter

• Lage sommerkurs for filminteresserte

• Bistå Filmfest Salten

• Lage utstyrspool Salten 

• Mest av alt må vi skape en møteplass 

• Prosjektet skal bygge videre på Unge Stormens/fattigdomsprosjektets metoder

• Avhengig av lokale ildsjeler  

Senter for film og digital historiefortelling 

• Digital historiefortelling – noen 

alternativer: 

• Grafisk design (hvordan designe 
/photoshop/ andre verktøy)

• Blogging og multimedia (tekst/ video på 
nett)

• Virtual Reality (hvordan lage og dele VR 
bilder/video/opplevelser)

• Droner (bygge/fly/filme/sikkerhet)

• Koding (programmering/apper/spill)

• Smart City 



Senter for film og digital historiefortelling 

• Filmdelen etableres i disse dager

• 250.000 NFK næringsavd. (i 3 år)

• 150.000 NFK kulturavd. 

• 150.000 Iris Salten 

• 200.000 Egenkapital 

• Jobber med siste hånd på verket på 

søknad Nasjonalbiblioteket om digital 

historiefortelling

• Søknad sendes 17. februar 2017

• Har fått 200.000 av nasjonalbiblioteket til 
å skrive søknaden 

• Søker om treårig utviklingsprosjekt 



Samisk språksenter 

• Lulesamisk språksenter, som også skal favne 

Pitesamisk, samt nord- og sørsamisk. 

• Eget satsingsområde innen samisk språk

• Finnes i dag ett lulesamisk språksenter på Arran. 

• Treårig opptrappingsplan for finansiering. Etter 
det mulighet til varig finansiering fra Sametinget. 

• Har sendt søknad til Sametinget – utarbeidet i 

samarbeid med Nord Universitet, finansiert av 

Nordland Fylkeskommune. 

• Får god drahjelp av «Hjertespråk» – NOU om 

samiske språk. 



Annet som skjer i biblioteket 

• Folk-til-folk-samarbeid 

• Universitetsbiblioteket i Arkhangelsk –
sammen med UiTø, Tromsø bibliotek og 
Nord Universitet. 

• BRG

• Har nå endelig 3 musikere på plass, og 1 
produsent. 

• Konsert på Pickadilly i kveld 

• Trives godt ilag BRG og biblioteket 

• Galleri 

• Stilling lyses ut snart 

• Pedagog tilsatt


