
LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKALESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA

SAMABEIDSAVTALAR OM: 

• BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR
• KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE)KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE)
• LESEOMBOD (750)
• NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING
• AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste 
lesarane. 
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LANDSDEKKJANDE OG OMFATTANDE    LANDSDEKKJANDE OG OMFATTANDE (AVTALAR PR. MAI 2009):

Meldinga er langt frå oppdatert på omfanget. LSB har avtalar med: 

18 f lk bibli t k (i dt)18 fylkesbibliotek (i raudt)
+

145 folke- og fengselsbibliotek (i blått) 
(45 nye i året)
Alle fengselsbibliotek i løpet av 2010

=

Éin tilsett …
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SOLID STRUKTUR!SOLID STRUKTUR!

LESER SØKER BOK

Meldinga skriv ingenting om strukturen i arbeidet ovafor folk med lesevanskar: 
LESER SØKER BOK   
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 BYGG VIDARE PÅ EIN SUKSESS!… BYGG VIDARE PÅ EIN SUKSESS!

LSB b  k it  LSB ber komiteen om:

1  Å omtale det faktiske ”Bok til alle” arbeidet i bibliotekpolitikken!1. Å omtale det faktiske Bok til alle -arbeidet i bibliotekpolitikken!

2  Å gje uttrykk for visjonar om korleis ”Bok til alle” 2. Å gje uttrykk for visjonar om korleis Bok til alle  
kan bli vidareutvikla 

og brukt i arbeidet for å lære alle å leseog brukt i arbeidet for å lære alle å lese

LESER SØKER BOK



"BIBLIOTEKTENESTER TIL ALLE"BIBLIOTEKTENESTER TIL ALLE

Biblioteka skal 
” d k il l l l d l ik””medverke til leselyst og lesedugleik”. (1.1)
”Dei tenestene biblioteka tilbyr skal vere 

tilgjengelege for alle. Dette er eit viktig perspektiv 
å b j t i i ll l f å t iklsom må byggjast inn i alle planar for å utvikle 

biblioteka i framtida”. (2.5)

Det framstår som underleg at meldinga er 
utan tiltak og strategiar for det mest g g

sentrale tiltaket for bibliotektenester til 
alle med lesevanskar!

”For at biblioteka skal kunne gje eit godt tilbod til dei som slit med å lese børFRAMLEGG For at biblioteka skal kunne gje eit godt tilbod til dei som slit med å lese, bør 
Leser søker bok vidareutvikle Bok til alle-arbeidet. Som eit ledd i Leseløftet er 
det eit mål at dei fleste kommunane har Bok til alle-bibliotek innan 2014.”

FRAMLEGG 
TILTAK (13.6)



"BIBLIOTEKTENESTER TIL MINORITETSSPRÅKLEGE"BIBLIOTEKTENESTER TIL MINORITETSSPRÅKLEGE

”Nokre bibliotek har etablert samarbeid 
med til dømes innvandrarorganisasjonar” (12.4.1) og g j ( ) g

”For å styrke biblioteka som bidragsytar til 
inkludering, integrering og kulturelt mangfald, er 

det nødvendig med meir systematisk 
utvikingsarbeid på dette området” (12.6)

Det omfattande utviklingsarbeidet til LSB for å 
gje eit bibliotektilbod til minoritetsspråklege, blir 

ikkje omtalt. 

FRAMLEGG FRAMLEGG 
TILTAK (12.6)

”Komiteen vil vidareutvikle det systematiske utviklingsarbeidet til Leser søker 
bok for at biblioteka skal gje eit godt bibliotektilbod til minoritetsspråklege.” 



"BIBLIOTEKA SOM LÆRINGSARENA” FOR SVAKE LESARARBIBLIOTEKA SOM LÆRINGSARENA  FOR SVAKE LESARAR

”For å stimulere til breiare samarbeid og 
samhandling mellom biblioteka og det frivillige g g g

organisasjonslivet, vil KKD etablere eit prosjekt som 
kan styrke folkebiblioteka som samfunnsmessig 

brubyggjar og møtestad for grupper som i dag i liten 
grad deltar i kultur- og organisasjonsliv. (11.7)

For å byggje bru til grupper 
som les lite, skal eit Bok til alle-bibliotek

samarbeide med frivillige organisasjonar. Med 
fleire ressursar kan vi systematisk sikre lokale 
koplingar mellom biblioteka og alle relevante 

organisasjonar. 

FRAMLEGG ”Komiteen vil vidareutvikle Bok til alle-nettverket så biblioteka kan styrkeFRAMLEGG 
TILTAK (11.7)

Komiteen vil vidareutvikle Bok til alle nettverket så biblioteka kan styrke 
samarbeidet med frivilligheitssentralane og frivillige organisasjonar, med mål 
om å formidle litteratur til grupper som slit med å lese.”



”LESELØFTET 2010 2014” TA MED SKULEBIBLIOTEKA!LESELØFTET 2010 - 2014  – TA MED SKULEBIBLIOTEKA!

I samarbeid mellom KKD og KD skal det bli lagt til 
tt f it ” j lt l l ft” f til 2014rette for eit ”nasjonalt leseløft” fram til 2014 (11.7)

Skulen slit med å få med seg 
dei svakaste lesarane – medan folkebiblioteka er 

blitt fli k ! S t få k l bibli t k h k tblitt flinke! Svært få skulebibliotek har kompetanse 
om passande bøker for elevar som strever med

ulike lesevanskar. Kvifor? LSB har ingen 
ressursar til å hjelpe i skulesektorenressursar til å hjelpe i skulesektoren. 

FRAMLEGG 
TILTAK (11 7)

”God litteratur er eit naudsynt tillegg til pedagogisk arbeid dersom ein skal motivere og 
spreie leseglede mellom elevar som strever med å lese. Derfor er det viktig at 
k l bibli t k t k tilb d t til l d l k I b id t ll k ltTILTAK (11.7) skulebiblioteka styrkar tilbodet til elevar med lesevanskar. I samarbeidet mellom kultur- og 

kunnskapssektoren om Leseløftet 2010-2014 bør skulebiblioteka bli inkluderte i Bok til alle-
nettverket på linje med folkebiblioteka og fengselsbiblioteka.”



LESEÅRET: NASJONAL KAMPANJE FOR VAKSNE SOM SLIT MED Å LESE LESEÅRET: NASJONAL KAMPANJE FOR VAKSNE SOM SLIT MED Å LESE 

Modell: ”Quick reads” i England: 

Ansvarleg: LSB = forfattarane + forlaga + VOX + Bibliotekforeningen + NLB + Dysleksiforbundet + ADHDAnsvarleg:  LSB = forfattarane + forlaga + VOX + Bibliotekforeningen + NLB + Dysleksiforbundet + ADHD-
Norge + Lesesenteret m.fl.

Opplegg: - 15 etablerte forfattarar skriv bøker med enkel tekst. 
- Det vil bli utvikla pedagogiske opplegg til bøkene. 
- Bøkene vil bli spreidd ut til 200 Bok til alle-bibliotek til bruk for lokale ”leseklubbar”. 
- LSB etablerer leseklubbane i samarbeid mellom biblioteka og dei lokale kontaktpunkta 
for målgruppene (vaksenopplæringstiltak BKA-bedriftar arbeidstakarorganisasjonar ogfor målgruppene (vaksenopplæringstiltak, BKA-bedriftar, arbeidstakarorganisasjonar og 
institusjonar og frivillige organisasjonar for minoritetsspråklege og for menneske med 
lesevanskar). 

- I fengsla vil lesegruppene skje i samarbeid mellom bibliotek, kriminalomsorg og leseombod. 

Mål: 4 000 vaksne skal vere med i ein leseklubb. 

Effekt: Blir evaluert av Lesesenteret i Stavanger.Effekt: Blir evaluert av Lesesenteret i Stavanger.

LESER SØKER BOK – KOM TIL POENGET!



BIBLIOTEKTENESTER TIL ALLE – FRAMLEGG TIL GRUNNGIVING FOR TILTAKBIBLIOTEKTENESTER TIL ALLE – FRAMLEGG TIL GRUNNGIVING FOR TILTAK

”Gjennom Bok til alle-nettverket til Leser søker bok (LSB) er ein stor del av folkebiblioteka i ferd med å bli ein god ressurs for alle som 
ikkje er gode til å lese, anten fordi dei har eit anna morsmål eller fordi dei har lesevanskar eller er uvande lesarar. Nettverket omfattar 
om lag 150 folke- og fengselsbibliotek, med LSB som sentral organisator og leverandør av bøker, fagleg kompetanse og praktisk hjelp 
for å nå ut til målgruppene I tillegg har 18 fylkesbibliotek gjennom avtalar med LSB tatt på seg rolla som regional utviklingsaktør i Bokfor å nå ut til målgruppene. I tillegg har 18 fylkesbibliotek gjennom avtalar med LSB tatt på seg rolla som regional utviklingsaktør i Bok 
til alle-arbeidet. Alle partane forpliktar seg til samarbeid for å gje eit godt boktilbod og drive omfattande formidling ovafor t.d. 
minoritetsspråklege, dyslektikarar, leseuvande, folk med ADHD og alle andre som slit med å lese.

LSB har utvikla eit system med rettleiing og råd for korleis biblioteka kan formidle bøker til alle grupper lesesvake. LSB gir biblioteka 
bøker tilpassa svake lesarar, og biblioteka formidlar tilbodet til ulike lokale kontaktpunkt for målgruppene, som t.d. vaksenopplæring, 
frivilligheitssentralar og frivillige organisasjonar. Språklege minoritetar er ei sentral målgruppe for Bok til alle. LSB driv systematisk 
utviklingsarbeid for at biblioteka skal nå desse, både ved å ha eit utval bøker tilpassa ulike norskkunnskapar og ikkje minst ved 
formidling av tilbodet i lokalsamfunnet. Bok til alle-bibliotek samarbeider med t.d. vaksenopplæring, flyktningekonsulentar, asylmottak og 
lokale organisasjonar for minoritetsspråklege Læring og kunnskapsdeling mellom biblioteka skjer via LSB som nasjonallokale organisasjonar for minoritetsspråklege.  Læring og kunnskapsdeling mellom biblioteka skjer via LSB som nasjonal 
nettverksorganisator. Denne typen samarbeid er ein nøkkel for å auke leseevna mellom den tredjedelen av vaksne som les dårleg, og 
arbeidet bør styrkast både kvalitativt og kvantitativt. Det trengst både fleire Bok til alle-bibliotek og ein større innsats for å styrke det 
lokale samarbeidet med kontaktpunkt for dei ulike målgruppene.

Bok til alle-nettverket formidlar bøker som er lette å lese for alle slags målgrupper. Breidda i arbeidet gjer at dette også eit godt verktøy 
for at lyd- og punktbøkene til NLB skal bli betre integrert i tilbodet til folkebiblioteka.

I takt med opptrappingsplanen for fengselsbibliotek er LSB i ferd med å inkludere alle fengselsbibliotek i Bok til alle-nettverket i løpet av 
2010. Slik vil fengselsbiblioteka få eit tilpassa boktilbod og leseombod som formidlar litteratur til den store delen innsette som slit med å g p g
lese.”

LESER SØKER BOK – BØKER UTAN HINDRING


