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Prosjektrapport ”Litteraturformidling på nett – videreføring av
forfatterpresentasjonene på Bergen Off. Biblioteks ”Nettbibliotek”
Vi viser til Kulturrådets brev av 29.11.2001 vedr. tildelt støtte kr 150.000 fra Norsk Kulturråd
etter vedtak i det faglige utvalg for litteratur og allmenne tidsskrift. Videre viser vi til Deres
brev av 04.02.2003, der fristen for ferdigstillelse av prosjektet ble utsatt.
Her følger rapport om prosjektet og oppstilling over hvordan midlene er disponert.
Nettstedet ”Vestlandsforfattere” www.nettbiblioteket.no - ”Vestlandsforfattere” er nå utvidet
med 9 bredere forfatterpresentasjoner av:
• Kolbein Falkeid
• Frode Grytten
• Johannes Heggland
• Ragnar Hovland
• Eldrid Lunden
• Ingri Lønnebotn
• Cecilie Løveid
• Lars Amund Vaage
• Einar Økland
Utvalget av forfattere er gjort med utgangspunkt i utpekte ”Festspilldiktere”. I tillegg er Ingri
Lønnebotn tatt med som etablert vestlandsforfatter. Presentasjon av Georg Johannessen, som i
prosjektsøknaden var listet opp i utvalget, er av forskjellige grunner ikke blitt ferdigstilt. Det
vil imidlertid bli gjort relativt snart.
For Bergen Off. Bibliotek er det et vesentlig poeng at slikt prosjektarbeid i sin helhet utføres
av det faste personalet, i dette tilfelle ved hovedbibliotekets avdelinger. Det innebærer at
nettpresentasjonene drar fordel av nær kontakt med den daglige formidlingen av litteratur i et
stort og meget aktivt bibliotek. På den annen side innebærer det at ”indre arbeid” av og til
taper i prioritet når førstelinjetjenesten trenger alle hender i arbeid, og det gir ujevn fremdrift.

I presentasjonene er følgende kriterier fulgt:
• Bøker av og om forfatteren som kan finnes i tilgjengelige baser, med lenke til
bibliotekets egen base for fyldig bibliografisk beskrivelse av verkene
• Artikler av og om forfatteren som kan søkes opp i NORART, Norsk litterær årbok etc.
• Hovedoppgaver og andre større avhandlinger
• Lenker til stoff av og om forfatteren og verkene
• Tildelte priser
I tillegg til disse presentasjonene er det også prøvd ut interessen for annet ”forfatter”-stoff.
Det er laget egne sider der årets debutanter presenteres greit og oversiktelig, med en egen
avdeling for debutanter med tilknytning til Vest-Norge. Det er god respons på disse sidene,
som også følges opp med utstillinger mv. i selve biblioteket.
Et særlig vellykket tiltak er brede intervjuer med noen få utvalgte forfattere vedrørende
litteratur som har betydd mye for dem selv – og som de anbefaler andre. Forfatteren Henning
H. Bergsvåg, som for tiden arbeider fast ved hovedbiblioteket, Bergen Off. Bibliotek og
bruker en del av sin stilling til arbeid med litteratur, har utviklet og gjennomført konseptet,
som i tillegg suppleres med presentasjon og formidling i selve biblioteket. Prosjektet har fått
solid presseomtale. Vi har også med glede merket oss at flere andre store og mindre
folkebibliotek har gjort seg nytte av disse intervjuene på tilsvarende måte.
Hittil er Frode Grytten, Hanne Ørstavik og Tomas Espedal intervjuet. I tillegg er mindre
intervjuer gjort med fire yngre forfattere i Bergens-området: Ragnfrid Trohaug, Øyvind
Ådland, Yngve Pedersen og Frøydis Kvåle. Det arbeides nå videre med syv større og åtte
mindre intervjuer.
”Vestlandsforfattere” er blant de mest besøkte av bibliotekets nettsider, med Gunnar Staalesen
som den mest søkte forfatter. Det har nok endel med elevers/studenters særoppgaver å gjøre,
men sidene brukes også av andre bibliotekers personale i referansearbeidet.
Bergen Off. Bibliotek er svært takknemlig for den støtten som er mottatt fra Norsk Kulturråd.
Den har gjort det mulig for oss å prøve ut ulike former for litteraturformidling via nett, og å
finne gode koblinger mellom formidling i det fysiske biblioteket og Nettbiblioteket.
Midler brukt i prosjektet:
Det har ikke vært nødvendig å utbetale honorarer til eksterne bidragsytere, og det har ikke
vært utlegg på billedstoffet som har vært brukt.
Prosjektmidlene har derfor i sin helhet vært brukt til vikarmidler/ekstrahjelp for de fast ansatte
i førstelinjetjenesten. Disse har arbeidet med prosjektet: Webmaster Henrik Kiehn Nielsen, itbibliotekar Kari Mestad, nestleder Eli Randmo, spesialbibliotekar Anna Margreta Lunde,
avd.leder Karen Marie Loge, forfatter Henning Bergsvåg, avd.leder Lise Håland,
bibliotekarene Birgit Westermann og Janne Strand.
Arbeidet i 2002 ble finansiert av bibliotekets egenandel: kr. 150.000
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Arbeidet i 2003 ble finansiert av kulturrådets bevilgning: kr 150.000, som blir inntekstført i
Bergen kommunes, Bergen Off. Biblioteks regnskap for inneværende år, på tjeneste 37010,
artskonto 170020 ” Prosjekttilskudd fra Staten”.
Med vennlig hilsen

Trine Kolderup Flaten
biblioteksjef
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