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Litteraturformidling på nett - søknad om prosjektmidler til videreføring av 
forfatterpresentasjonene på Bergen Off. Biblioteks “Nettbibliotek” 
 
 
Vi viser til vår tidligere søknad om prosjektmidler,  av 30. januar 2001, (Litteraturformidling 
på nett - videreføring av forfatterpresentasjonene på Bergen Off. Biblioteks “Nettbibliotek”) 
og svarbrev fra Norsk kulturråd ( ref. 2001/00488.MF 133.3). 
Svarbrevet åpnet for en ny søknad, idet “utvalget stilte seg positivt til å behandle en ny 
søknad innenfor 2002-budsjettet.” 
 
Bergen Off. Bibliotek søker med dette om prosjektmidler til videre utbygging/utvidelse av 
forfatterpresentasjonene som nå ligger i vårt “Nettbibliotek - www.bergen.folkebibl.no” 
under avdelingen “Vestlandsforfattere” og “www.literature2000.org”. 
 
Delprosjektet “Vestlandsforfattere” startet som et samarbeid med Norsk Forfattersentrums 
Vestlandsavdeling, og omfattet i utgangspunktet en biografisk og bibliografisk presentasjon 
av deres medlemmer. Det tar også med andre forfattere med nær tilknytning til det 
vestlandske forfattermiljøet. Opplysningene bringes a jour som en del av den løpende driften 
av Nettbibliotekets avdelinger.  
Når vi nå gjennom besøkstellinger registrerer at våre nøkterne forfatteropplysninger resulterer 
i 44.800 besøk på sidene de 8 første månedene i 2001,- og at besøket øker kraftig fra år til år  
(en økning på 30% i forhold til hele år 2000), så er motivasjonen for å videreutvikle 
prosjektet svært sterk. 
Forfattersentrums Vestlandsavdeling uttaler at de oppfatter nettstedet som et viktig redskap i 
formidlervirksomheten, og oppfordrer alle oppdragsgivere til å benytte informasjonen på 
nettstedet i forberedelsen av forfatterbesøk i skoler og bibliotek. 
 
Bergen Off. Bibliotek er kjent med det finske arbeidet som pågår for å bedre 
nettinformasjonen om forfattere. Med Helsingfors stadsbibliotek som koordinerende instans, 
og med statlige midler, samarbeider endel større finske folkebibliotek om å presentere 
forfattere etter en avtalt oppgavedeling. De følger alle samme redaksjonelle prinsipper, men 
kan velge å bygge ut informasjonen mer eller mindre omfattende utover de grunnleggende 
opplysningene. 
(se Helsinki under: http://www.literature2000.org/     alternativt: 



 

 
 

http://authors.publiclibraries.fi:9673/kivi/frames?lang=se&authorid=  ) 
Det er interesse for tilsvarende samarbeid mellom bibliotek her i landet.  For Bergen Off. 
Biblioteks vedkommende gjør stram økonomi og en meget stor økning i utlån og besøk at 
bare den mest nødtørftige oppdatering av eksisterende “Nettbibliotek”er mulig innen eget 
driftsbudsjett. 
Dersom eksterne midler i form av prosjektmidler stilles til rådighet, vil slikt samarbeid være 
aktuelt.  
 
Vi ser dette som en meget hensiktsmessig oppfølging av formidlingsforpliktelsene knyttet til 
innkjøpsordningene for ny skjønnlitteratur idet presentasjoner på nettet ser ut til å være en 
effektiv og rimelig måte å informere om forfattere og deres verker. Produksjon og a jourhold 
er rimelig, og et nettsted er langt mer tilgjengelig enn trykt informasjon. Vår erfaring er at når 
nettstedet først er bygd opp, vil arbeidet med utvidelse og vedlikehold gå greit, selv om det til 
en viss grad er krevende, både faglig og tidsmessig. Når stoffet er strukturert og produsert for 
nettet, er det også relativt greit å fremstille trykt materiell dersom det skulle være aktuelt.  
 
 
Utvidelse av forfatterpresentasjonene i Bergen Off. Biblioteks “Nettbibliotek”. 
 
Det vil ikke være aktuelt å bygge opp brede presentasjoner av samtlige forfattere, men å gjøre 
et utvalg ut fra litterær produksjon og etterspørselen etter/behovet for informasjon om 
forfatterskapet. 
 
Vi ønsker å bygge ut forfatterpresentasjonene etter følgende kriterier: 
 * 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/andre større avhandlinger 
 * linker til stoff av og om forfatteren og verkene 
    Aktuelt er også: 
 * En biografisk/analytisk artikkel (jfr. f.eks.Atle Kittangs artikkel om Kjartan  Fløgstad på     
       www.literature2000.org) 
 * Velvalgte smakebiter fra verker  
 * tildelte priser, evt. også med begrunnelser som er utarbeidet i forbindelse med tildelingen  
 
I første omgang tar vi sikte på å utvide med ganske bred presentasjon av ti nye forfattere, 
samtidig som vi vil foreta en mer beskjeden utvidelse av stoff om noen flere. Forfattere som 
peker seg umiddelbart ut for bred presentasjon er “Festspilldiktere”som Kolbein Falkeid, 
Einar Økland, Georg Johannessen, Eldrid Lunden, Cecilie Løveid, Lars Amund Vaage og 
dessuten Ragnar Hovland, Frode Grytten og Johannes Heggland. Videre også enkelte 
forfattere som har særlig appell til ungdom/unge voksne, f.eks. Per Knutsen. 
 
For disse forfatterne, der stoffmengden både av og om vedkommende er rikholdig, regner vi 
erfaringsmessig med ca. et månedsverk arbeid for å få frem en fyldig nettpresentasjon. 
 
Kostnader med videreføring av forfatterpresentasjonene vil også omfatte honorarer for 
biografiske artikler, for evt. bruk av bilder og tekstutdrag. 
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Prosjektkostnader: 
Lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter, l.tr. 39:         350.000,- 
Honorarer, inntil 10 artikler                                        35.000,- 
Betaling for foto og annet materiale                            15.000,- 
                                                    Utgifter i alt:   kr 400.000,- 
 
 
Bergen Off. Bibliotek søker om 50% av prosjektkostnadene, i alt kr. 200.000,- for året 2002. 
 
 
Vi viser ellers til nettstedene våre med forfatterpresentasjoner, og den vedlagte 
besøkstatistikk over “Nettbiblioteket”. Ønskes flere opplysninger, står vi gjerne til tjeneste 
med det. 
 

 
 
    

Vennlig hilsen 
 
 

Trine Kolderup Flaten 
biblioteksjef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


