
Statusrapport prosjekt Rom for deltagelse Nedre Eiker bibliotek pr. 1/10-12 
 

Prosjektets formål er å skape et åpent og attraktivt bibliotekrom med vekt på deltagelse, 

kreativitet, nyskaping og brukermedvirkning. Det vi kaller verkstedmodellen står sentralt når 

det gjelder innhold og aktiviteter. Verkstedmodellen og prosjektet forutsetter at en rekke 

faktorer er på plass. De viktigste kan oppsummeres slik: 

 

• Brukermedvirkning der en skaper og deler kulturuttrykk 

• Biblioteket tilrettelegger for deltagelse og gir tilgang til verktøy som kan gi ny innsikt 

og inspirasjon 

• Digitale verktøy og utstyr og de ansattes kompetanse er en viktig basis  

• Presentere samlingene på en ny, mer synlig og attraktiv måte 

• Trekke lokalsamfunnet mer inn i biblioteket – la folk vise seg fram! 

• Lokale samarbeidspartnere avgjørende 

• Dokumentere og måle effekten av prosjektet gjennom trafikktellinger, utlånsstatistikk 

og brukerundersøkelser 

 

Modellen er i tråd med det de danske biblioteforskerne Skot-Hansen, Jockumsen og 

Hvenegaard Rasmussen kaller ”Det performative rum”. Den nye formålsparagrafen i 

Bibliotekloven aktualiserer denne måten å tenke bibliotek på gjennom å stille krav til at 

bibliotekene skal drive aktiv formidling og ha en rolle som møteplass i lokalsamfunnet. 

 

Vi legger til grunn at noen avdelinger i biblioteket er mer egna som sosiale arenaer enn andre. 

Vi har derfor valgt å etablere/synliggjøre følgende soner gjennom prosjektet: 

 

• Animasjonsverkstedet (mobilt studio der en lager animasjonsfilmer) 

• U-Zonen (en ungdomsavdeling som fanger opp trender i ungdomskulturen) 

• Studieverkstedet (tilrettelegger for kurs og studier) 

• Scenen (tilrettelegger for arrangementer, foredrag, konserter osv.) 

• Verdensrommet (med reisen i sentrum) 

• Eikerrommet (tenke lokalsamling på en ny måte) 

 

Organisering 

Prosjektet har en enkel organisering med forankring i personalgruppa og der lokale 

samarbeidspartnere trekkes inn etter behov. Vi opererer altså ikke med en helt fast 

prosjektgruppe, men trekker inn samarbeidspartnere ut i fra hvilke deler av prosjektet dette er 

relevant. Det er et mål at hele personalet bidrar med ideer og har ansvar for framdrift gjennom 

egne prosjektmøter og ikke minst handling. På Nedre Eiker bibliotek har vi valgt å splitte opp 

de tradisjonelle personalmøtene gjennom å etablere et forum for drift og et for utvikling. De 

vanlige personalmøtene håndterer spørsmål rundt daglig drift. I tillegg har vi etablert et 

fagforum der utvikling og kunnskapsdeling settes på dagsorden. Det har vært naturlig å bruke 

fagforum til prosjektmøter, samtidig som vi har hatt behov for en del møter i tillegg.   

 

Pål Ødemark har som daglig leder og biblioteksjef hatt rollen som prosjektleder. I tillegg har 

følgende samarbeidspartnere vært trukket inn i første fase av prosjektet: 

Gunnlaug Moen Hembery, kulturkonsulent N.Eiker kommune, billedkunstner og illustratør 

Patricia Emeci, leder Frivilligsentralen Nedre Eiker 

Gjermund Glittfjell, leder Eiker Arkiv 

 

 



 

Etter hvert vil flere samarbeidspartnere trekkes inn: frivillige organisasjoner, 

kulturpersonligheter og andre i lokalsamfunnet. Voksenopplæring, innvandrertjeneste og 

innvandrerorganisasjoner vil også bli viktige samarbeidspartnere (spesielt i forhold til 

etablering av Verdensrommet). Inkludering og integrering er en viktig forutsetning for 

prosjektet.      

 

 

Gjennomføring  

Prosjektarbeidet startet opp i januar med planlegging og gjennomføring i henhold til 

aktivitetsplanen i prosjektsøknaden: 

 

Etablering av animasjonsverksted  

Studioet ble offisielt åpnet 27/2 som en del av programmet under aktivitetsuka for vinterferien. 

Det var godt oppmøte og mye oppmerksomhet rundt åpningen. Det ble førstesideoppslag i 

lokalavisa (Eikerbladet) og et stort oppslag på kultursidene i Drammens tidende. I tillegg har 

det blant annet vært innslag i NRKs ”Supernytt” og NRK radio.  

 

Det er mange som benytter muligheten til å lage animasjonsfilm på biblioteket. Vi ønsker å 

utvikle tilbudet videre og vurderer nå å flytte tilbudet inn i barneavdelinga/U-Zonen fordi det 

først og fremst er denne aldersgruppa som benytter seg av tilbudet. I dag er 

animasjonsverkstedet/studioet plassert litt isolert nær inngangen av biblioteket. 

Animasjonsstudioet er mobilt og kan på en enkel måte flyttes rundt i lokalene og kan også 

fraktes til andre bibliotek som ønsker å prøve dette ut.  

 

Vi ser på dette som et ”drop-in” tilbud. Her kan en komme innom for å lage filmer når det 

passer uten behov for så mye veiledning. Derfor må programvare og annet være brukervennlig.  

 

Vi har ikke gjennomført egne kurs i animasjonsfilm med profesjonelle instruktører. En av 

grunnene er at dette har ”kollidert” litt med kommunens egne kulturverksteder. Men vi 

observerer at flere av de som har vært på disse kursene også bruker bibliotekets 

animasjonsstudio i det daglige. Vi ser at kulturverkstedene og bibliotekets tilbud kan utfylle 

hverandre.  

 

Trafikktellinger  

For å dokumentere og tydeliggjøre effekten av prosjektet vil vi gjennomføre trafikktellinger og 

brukerundersøkelser både før og etter prosjektet er gjennomført. I januar gjennomførte vi 

tverrgående trafikktellinger (TTT) med Tord Høivik som veileder, og som en del av et større 

statistikknettverk i Nedre Buskerud. Resultatene er publisert på http://samstat.wordpress.com/ 

 

Brukerundersøkelser og etablering av Studieverkstedet  

Brukerundersøkelser blant voksne studenter ble gjennomført i januar/februar måned. Her ble 

det også stilt spørsmål om hva som skulle til for å gjøre biblioteket til et bedre læringssted. 

Mange svarte at de ønsket flere fasiliteter i møterommene. Dette har blitt fulgt opp gjennom å 

utstyre bibliotekets møterom med projektor, whiteboard og flippover. Det ene av 

møterommene er tilgjengelig hele døgn, sammen med bibliotekets lesesal.  

 

Eikerrommet 

Eikerrommet blir en sentral del av prosjektet, nettopp fordi vi ønsker at lokal forankring og 

identitet skal gjennomsyre hele prosjektet. Det er også et rom der det ligger godt til rette for å 

http://samstat.wordpress.com/


prøve ut det nyeste av teknologi. Vi ønsker å tenke lokalsamling på en ny måte, med vekt på 

formidling ikke bare av bøker, men også bilder, film, lyd osv. Rommet er godt egnet for 

egenaktivitet og dialog der en kan skape, dele og fornye den lokale kulturarven. Eiker Arkiv 

har vært en sentral samarbeidspartner gjennom gjennomføring og oppbygging av rommet.  

 

På grunn av denne kompleksiteten har dette rommet vært utfordrende og tidkrevende å jobbe 

med. Vi har stått overfor en rekke valg når det gjelder tekniske løsninger, utforming og 

tilrettelegging. Dette har tatt litt mer tid enn forventet, men mye er nå på plass.  

 

Rommet inneholder foreløpig: 

Interaktiv projektor med ramme lerret 110”. Dette vil være et senter i rommet der en kan vise 

lokalhistoriske programmer og ikke minst ha dialog, samtaler og workshops rundt 

lokalhistoriske temaer.  Særlige målgrupper vil være barn og ungdom og det lokalhistorisk 

interesserte publikum som driver registrering av lokalhistoriske bilder og annet materiale. Vi 

tror også at film- og billedframvisninger på storskjerm kan være med å skape fornyet interesse 

for lokale temaer blant de som besøker biblioteket til daglig.   

 

Arbeidsstasjon for digitalisering av lokalhistorisk materiale. Her kan publikum få scannet og  

digitalisert eget lokalhistorisk materiale etter etablerte standarder. Slik ny dokumentasjon kan 

også formidles videre i rommet. Vi er i dialog med Buskerud fylkesbibliotek om samarbeid 

med prosjektet Fotoarv. 

 

”AltiettPC” med touchskjerm 

Vi ønsker å prøve ut denne teknologien. Vi presentere billedserier med lokalhistorisk innhold   

på en ny og brukervennlig måte.  

 

Lydstudio for lokale opptak 

Vi har kjøpt inn et mobilt studio med miksebord. Det er gjort avtale om å bruke dette til å gjøre 

intervjuer og presentasjoner med i første omgang forfattere. Disse intervjuene vil bli 

gjennomført i løpet av kort tid og skal presenteres for publikum som ”møter med lokale 

forfattere” i rommet. 

 

Lokalhistorisk fysisk utstilling er laget og er klar til å flyttes inn i rommet. Etter hvert vil vi 

bytte ut utstillinger under navnet ”månedens utstilling” / ”månedens gjenstand”.   

 

Det som gjenstår i Eikerrommet er: 

Lage innhold og presentasjoner som bygger på Eiker Arkivs omfattende materiale 

Dekorering av vegger i rommet, med motiver av tung lokalhistorisk betydning. Utfordringen 

blir på hvilken måte, i hvilken form og materiale dette skal presenteres. 

 

Elektrikerarbeid. På grunn av betydelige endringer av rommet er det behov for flere kontakter 

og datapunkter  

 

Opprinnelig aktivitetsplan har vist seg å være for optimistisk ( åpning 30/6). Ny dato for 

åpning av Eikerrommet er satt til i løpet av november. Da skal rommet med alle fasiliteter være 

tilrettelagt for aktiviteter. Vi vil da trekke inn lokale samarbeidspartnere, skoler og 

organisasjoner som ønsker å presentere seg og ta rommet i bruk. Biblioteket har gjennom 

mange år bygget opp et lokalt nettverk som vi selvfølgelig vil benytte oss av.     

 

 



 

Erfaringer, framdrift og markedsføring  

Nedre Eiker bibliotek har i utgangspunktet et høyt aktivitetsnivå med et mangfoldig tilbud. Det 

er utfordrende å drifte et moderne bibliotektilbud samtidig som en skal gjennomføre et 

ambisiøst utviklingsprosjekt. Men det er også spennende fordi det gir ny innsikt, utløser faglige 

diskusjoner, engasjement og refleksjoner rundt bibliotekets rolle. Ideelt sett hadde det vært 

behov for å rydde mer plass til tid for prosjektarbeid.  

 

Vi må være realistiske og innse at vi trenger mer tid for å gjøre dette til et kvalitativt godt 

utviklingsprosjekt. Vi har vilje og nødvendig gjennomføringskraft. Hele prosjektet vil bli 

gjennomført i tråd med intensjonene, men vi er nødt til å justere opprinnelig framdriftsplan.Vi 

tror at det er dumt å forhaste seg, og ønsker heller å bruke litt lenger tid for å sikre et godt 

resultat. Utviklingsprosjekter er jo av natur ikke helt forutsigbart og det har som tidligere nevnt 

oppstått utfordringer underveis som gjør at det blir forsinkelser.   

 

Det har vist seg vanskelig å jobbe helt parallellt med oppbygging og utvikling av de 

forskjellige rommene. Vi har erfart at det er mest praktisk og gjennomførbart å konsentrere seg 

om et rom av gangen. Dette har også gjort at prosjektet er noe forsinket i forhold til 

opprinnelig plan.  

 

Når det gjelder inventar, møblering og utforming av de fysiske rommene vil vi legge oss på et 

nøkternt nivå i forhold til økonomi og ressurser. Her satser vi på enkle, gode og 

overkommelige standardløsninger som er overførbare, og som også andre bibliotek kan ta i 

bruk. I noen tilfeller, der dette ikke er tilstrekkelig, vil vi samarbeide med lokal snekker for å 

finne fram til gode løsninger.  

 

Prosjektet har tidvis fått mye oppmerksomhet i både lokale og også riksdekkende medier. Det 

har kommet klart fram at prosjektet er finansiert av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet har blitt 

godt markedsført og skal være godt kjent for interesserte i lokalsamfunnet. Det er skapt 

forventninger til resultater og det som skal komme.        

 

 

Revidert aktivitetsplan 

Vi vil jobbe framover i forhold til en revidert aktivitetsplan 

 

Etablering av Eikerrommet                      1/12 -12             (opprinnelig 30/6) 

 

Etablering av Scenen                                1/12- 12             (opprinnelig 31/8) 

 

Etablering av U-Zonen                             1/2 -13               (opprinnelig 31/8) 

 

Etablering av Verdensrommet                  1/3- 13                (opprinnelig 30/9) 

 

 

I praksis vil dette bety at sluttføring av prosjektet blir forskjøvet med ca.5 måneder. Da vil alle 

de fysiske rommene være etablert og klare til å tas i bruk med aktiviteter. Rommene vil bli 

markedsført etter hvert som de åpnes.    

 

  

 



Kompetanse 
Prosjektet stiller krav til ny og endret kompetanse blant personalet. Vi prøver å delta på kurs, 

møter og konferanser som er relevante. Blant annet var mange av oss på konferansen ”Snakk” i 

Asker kulturhus 13. og 14.september. Prosjektleder har også presentert prosjektet på 

Bibliotekdagene i Buskerud i 5. og 6.juni. 

   

 

Økonomi 

 

Foreløpig regnskap pr.1/10-12           

 

   Regnskap 1/10-12      Budsjett 

Medieinnkjøp       29.000       40.000 

Lønnskostnader animasjons- og skriveverksteder           0       40.000 

Teknisk utstyr og annet       74.000      100.000 

Oppbygging scene       10.000        20.000 

Møbler/inventar       14.000        50.000 

Lønnskostnader biblioteket       50.000       100.000 

Totalt      177.000       350.000 

                                                                                                                       

 

 

Det er laget en egen blogg, der en kan følge prosjektet:  

http://romfordeltagelse.wordpress.com/  

     

 

28/09/2012 

Pål Ødemark 

prosjektleder              


