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Bokåret

• Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner til å fremme leselyst i Norge 
i Bokåret. 

• Nasjonalbiblioteket fordeler midlene, som skal gå til bibliotek og 
andre institusjoner som formidler leseglede.

• 500 arrangement i 500 bibliotek



Søknad fra Trøndelag 
fylkesbibliotek 

• Forfatterturnéer med lesesirkler i forkant 

• Mål: Gode møter med litteratur gjennom opplevelse, deltakelse og 
samskaping.

• Vi vil velge forfattere som har skrevet bøker som har tema som egner seg å 
reflektere over og samtale om. Tema som belyser vår samtid, fortid, og livet 
slik det oppleves.

• Aktuelle forfattere: Levi Henriksen, Simon Stranger, Johan Mjønes, Nina 
Lykke m.fl.

• Hvilke bibliotek er med? Verran folkebibliotek , Skaun folkebibliotek, Indre 
Fosen bibliotek, Frøya bibliotek, Røros bibliotek, Snillfjord bibliotek, Ørland 
folkebibliotek, Bjugn folkebibliotek



Mer vi kan gjøre i Bokåret?

• Gjøre noe som er samlende  (Felles kalender, felles logo, felles leseaktiviteter)

• Flytte arrangement UT av bibliotekene for å møte de som vanligvis ikke bruker 
biblioteket (på eldresenter, idrettshaller, turisthytter, gatehjørner, 
kollektivtransporten osv.) 

• Samarbeide (med skoler, lag, foreninger, dks, ukm, nabokommuner osv) 

• Noen har egne festivaler andre kan henge seg på en lokal festival? 

• Rekruttere lokale kronikkskribenter

• Sommerles glir naturlig inn her 

• Lesersørvis 

• Shared reading

• Litteratur for inkludering og annet samarbeid med Litteraturhuset 



Arrangement og turneer 2018

Simon Stranger 
med «Kokotopia» i 
Namsos.

Ståle Gerhardsen 
med «Hva som 
helst» i Tydal.

Oddvar Brå og 
Thor Gotaas i 
Steinkjer



Turneer 2019 

• Turné for barnehage (Eliassen/Hodnefjeld), 1 uke i mars/april (tilbud 
sendes ut i november) 

• Turné voksen, 1 eller to uker i april 2019 (tilbud sendes ut i 
november) 

• Sommerlesfester (for 1.-7.klasse), uke 36 2019 (tilbud sendes ut i 
mars)

• Turné voksen, 1 eller to uker i september/oktober (tilbud sendes ut i 
juni)

• Turné, ungdom, 1 eller to uker i forbindelse med UKM (tilbud sendes 
ut i august) 



Hvor kan man skaffe penger til arrangement 
og prosjekt
• Nasjonalbiblioteket

• Fritt ord 

• Medlemsfondet, Norsk Forfattersentrum (15. februar, 15. mai, 15. 
august og 15. november)

• Kulturrådet

• DKS

• Fylkeskommunen

• Annet 




