«Boka jeg vil dele med deg»
Arrangement i perioden januar – april i 2019, støttet av
Retrobibliotekprosjektet.
Som sluttarrangement for RETROBIBLIOTEKET har vi utarbeidet et program som er bygget
på ideen bak NRK-programmet «Brenners bokhylle». Biblioteket inviterer publikum til å
møte to eller fire gjester som velger hver sin bok som de vil dele med tilhørerne. Gjestene
intervjues av en programleder.
Gjestene velger en bok «som har betydd noe spesielt for dem og som kanskje har påvirket deres liv».
Valg av bok er uavhengig av tradisjonelle målekriterier for litteratur, og det kan være en ny eller
gammel utgivelse. Kanskje den første store leseopplevelsen eller et skjellsettende møte med en
spesiell bok senere i livet.
Programmet kan gjennomføres på forskjellig måte. Gjestene kan intervjues enkeltvis eller to
sammen. En samtale med to gjester vil vare i rundt en halv time. Man kan også velge to sekvenser
med to gjester i hver, med en kort pause mellom. Pausen må være kort, så ikke arrangementet faller
fra hverandre. I hovedsak snakker hvert intervjuobjekt om sin egen valgte bok, men der det faller
naturlig, kan også begge trekkes inn i samtalen underveis.
Vi har inngått en avtale med journalist Steinar Nielsen om et tilbud som bibliotekene kan benytte seg
av.
Grunnen til at vi har valgt Steinar Nielsen er at han har er en profesjonell intervjuer med den unike
evnen til å la personen som forteller, og boka, være i sentrum av oppmerksomheten. Vi synes også
det er en fordel at han kan tilby individuell veiledning og hjelp til gjennomføring av arrangementet,
både i forkant og etterkant. Det at han ikke er så kjent, gjør at personene som velges ut til å fortelle
vil være hovedpersonene og trekkplasteret. En slik modell kan forholdsvis enkelt benyttes flere
ganger, med overkommelig bruk av ressurser og kostnader. Dette er viktige momenter for bibliotek
med begrensede økonomiske midler, og bidrar til å kunne ivareta prinsippet om at bibliotekenes
tilbud skal være gratis og tilgjengelig for alle.
Steinar Nielsen tilbyr:
1. Help til å velge gjester. Hjelp til markedsføring og promotering. Steinar hjelper til med å velge
gjester – i samråd med biblioteket, og han gjør avtale med dem. Gjestene er hjemmehørende i
eller har tilknytning til bibliotekets nedslagsområde. Det bør være en god balanse i forhold til
kjønn, alder og sosial tilhørighet. Steinar kan gi råd om markedsføring og promotering, for
eksempel gjennom bruk av sosiale medier og gjennom bruk av lokale medier. Han kan for
eksempel bistå med å skrive pressemelding og/eller kontakte lokale medier med tanke på prøve
å oppnå forhåndsomtale eller dekning av programmet.
2. Gjennomføring. Steinar er programleder, han har forhåndssamtaler med gjestene og
gjennomfører intervjuene i biblioteket. Bokvalgene er ukjent for publikum på forhånd, men
Steinar og «parkameraten» kjenner valgene slik at de kan forberede seg. Intervjuobjektene
reflekterer rundt bokvalget sitt og må kunne formidle dette på en måte som har
underholdningsverdi og vekker interesse og leselyst hos publikum. Fordelen ved å bruke en
journalist med erfaring til å lede samtalen, er at journalisten har trening i å stille spørsmål som

får intervjuobjektet til å åpne seg. Steinar kan bistå med råd om teknisk gjennomføring av møtet,
som plassering av aktørene i forhold til publikum, sikring av gode lydforhold og regi. Steinar kan
bidra til evaluering av arrangementet i ettertid, for – sammen med biblioteket – å notere hva
som virket positivt og hva som kan forbedres.

Vi har avtalt med Steinar Nielsen en fast pris på de ulike variantene. Hvert bibliotek avgjør selv om de
vil engasjere Steinar Nielsen og inngår i så fall selv en avtale direkte med ham. Det er også fullt mulig
å skreddersy en kombinasjon av hele eller deler av dette tilbudet.
Priser:
1. Hjelp til utvelgelse av gjester og markedsføring/promotering: 2.800 kroner
2. Gjennomføring av program med to gjester:
4.000 kroner
3. Gjennomføring av program med fire gjester:
6.000 kroner

Benytter du deg av hele pakken, med fire gjester, koster det altså 8.800 kroner. Med to gjester koster
det 6.800 kroner.
Velger du å gjennomføre programmet med egen programleder, men ønsker hjelp til utvelgelse av
gjester og råd om markedsføring, kan du velge bare det.
«Retrobiblioteket» gir økonomisk støtte til hvert bibliotek som har meldt seg for gjennomføringen av
avslutningsarrangement med inntil kr. 15.000,-. For at bibliotekene skal få samme tilbud uavhengig
av reiseavstand – dekker prosjektet reisekostnadene til Steinar Nielsen.
Det vi trenger av dokumentasjon er et regnskap som viser faktiske utgifter i forbindelse med
arrangementet. Regnskapet/oversikten over faktiske utgifter, sendes til Anne Mari Graver på AAbk.
Pengene vil så bli overført til biblioteket.
Etter gjennomført program, vil vi – basert på de erfaringen vi gjør – utarbeide en manual for
gjennomføring av konseptet til bruk for bibliotek som på eget initiativ vil gjennomføre liknende
arrangementer senere.

STEINAR NIELSEN er journalist og har erfaring fra dagspresse, radio og TV, ikke minst fra NRK
Sørlandet, hvor han også har vært distriktsredaktør. Han har de senere år arbeidet med innholdsog publiseringsstrategi for NRK. Han bor i Tvedestrand og arbeider nå selvstendig som rådgiver,
programleder, debattleder og konferansier.

