Boka jeg vil dele med deg
«Boka jeg vil dele med deg» er en samtale om bøker. Biblioteket inviterer to til fire gjester som
skal velge en bok som har betydd noe helt spesielt for dem og som de skal dele med publikum.
Vinteren og våren 2019 har «Boka jeg vil dele med deg» vært prøvd ut på fem ulike bibliotek på
Agder, med stor suksess.
Det å la lesere fortelle om sitt møte en bestemt bok, kan være spennende. Det kan by på
overraskelser og stimulere til leselyst. Gjesten velger fritt, uavhengig av utgivelsesår. Kanskje er det
hans eller hennes første store leseopplevelse, boka som ble veien inn i litteraturens verden. Eller det
kan være et skjellsettende møte med en bok senere i livet. Det er ikke nødvendigvis den aller beste
boka de har lest. Det skal være en bok som har etterlatt seg et særlig inntrykk, en bok som kanskje
har fått betydning for hans eller hennes liv.

Programleder Steinar Nielsen (t.v.) i samtale med Gunn Beate Boye og Henning Håkedal i Froland
bibliotek. Foto: Helga Byttingsmyr.

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek lanserte denne ideen for
bibliotekene på Agder. Konseptet er inspirert av NRK-programmet «Brennes bokhylle» og
videreutviklet for bibliotekene i samarbeid journalist Steinar Nielsen. Tiltaket er støttet av
Nasjonalbiblioteket.

Bibliotekene på Agder fikk tilbud om å benytte Steinar Nielsen som samtaleleder. Men bibliotekene
bestemte selv om de ville benytte seg av en ekstern samtaleleder eller bruke egne krefter. Det viktige
er at de gjestene som skal dele sin leseopplevelse, blir godt ivaretatt av en samtaleleder som har
rutine, som kan gi dem trygghet og som kan bidra til å forløse den gode historien.
To gjester på podiet samtidig
Det mest vanlige er å ha fire gjester, to gjester på podiet av gangen. Det settes av en halv time til en
samtale med to gjester, altså ca. 15 minutter pr. gjest. Hele arrangementet tar en drøy time. Det er
ikke noen markert pause mellom parene, bare et par minutters benstrekk mens man skifter
mikrofoner. Ett bibliotek valgte å invitere kun to gjester hver kveld, og man la i stedet opp til to
arrangementer. Det fungerer også fint, men noen gjester synes det er mindre sårbart å dele
opptreden med flere. Og husk at hver deltaker trekker «sitt publikum». Fire gjester kan trekke flere
tilhørere enn to.
Fast kjøreplan
Samtalelederen presenterer gjestene, deretter forteller gjesten om bokvalget sitt som er hemmelig
for publikum inntil samtalen finner sted. Samtalen starter med at gjesten forteller hvorfor hun eller
han valgte akkurat den boka. Var det den første leseopplevelsen? Var det noen som anbefalte boka?
Så er det naturlig å plassere boka i en historisk tidsakse og snakke litt om forfatteren. Deretter
forteller gjesten om boka. Der det er naturlig, kan man også henvende seg til og åpne for dialog med
publikum.
Det kan være lurt å spørre publikum hvor mange som har lest boka. Antall hender i været kan være
bestemmende for hvor mye tid man bør bruke å på å forklare hva slags bok det er. Samtidig vil det
alltid være noen i salen som ikke kjenner til boka. Gjesten må fortelle hva den handler om – uten å
røpe så mye av innholdet at man ødelegger spenningen for nye lesere.
I utgangspunktet snakker samtalelederen med en gjest av gangen. Men man kan også åpne for dialog
på tvers. Man kan ikke forutsette at den andre gjesten har lest parkameratens bok, men har de gjort
det, er det lettere å involvere den andre underveis i samtalen.
Hvem skal vi invitere?
Man inviterer gjester fra bibliotekets eget nedslagsfelt, folk som man tror har en historie å fortelle.
Det er ikke noen ulempe om gjesten er en person som publikum kjenner og har et forhold til eller en
person publikum er litt nysgjerrig på. Noen bibliotek har valgt kjente profiler i lokalsamfunnet, andre
har først og fremst tatt utgangspunkt i gjestens leseinteresse. I Grimstad valgte man lokale
listetopper til kommunevalget, slik at politikerne fikk anledning til å presentere seg gjennom sine
bokvalg.
Det er lurt å tenke på balanse når det gjelder kjønn og alder. Kanskje vil man også ta hensyn til
geografi eller sørge for at ulike grupper i lokalsamfunnet er representert. Det er fint hvis det er bøker
av både kvinnelige og mannlige forfattere som presenteres.
Hvordan få gjester til å stille?
Det å få gjestelisten på plass er en jobb som må gjøres og det kan ta tid. I de fleste tilfeller er det
naturlig at samtalelederen og biblioteket sammen «spiller ball» om mulige gjester og setter opp en
liste over kandidater. Så må noen ta jobben med å ringe rundt. De aller fleste synes det er hyggelig å
bli spurt, og noen slår til med det samme. Andre vil ha betenkningstid, og noen vegrer seg. Noen vil
gjerne, men kan ikke på den aktuelle dato. Av og til må man gå flere runder for å ende opp med en

riktig miks av gjester. Gjestene bør kontaktes i god tid, minst et par måneder før arrangementet. De
trenger tid til å tenke på hvilken bok de skal velge, og de bør ha tid til å lese boka igjen hvis det er
lenge siden de leste den. Mange vil også lese parkameratens bokvalg. Og ikke minst – samtalelederen
må få tid til å forberede seg før arrangementet.
Hva slags bøker velges?
Gjesten står helt fritt i sitt valg av sjanger. De fleste velger skjønnlitteratur, men de kan også velge
sakprosa, biografier eller lyrikk. Det skal være en bok som har påvirket gjesten på en spesiell måte og
det kan jo variere. Valgene kan spenne fra litteraturens eldste klassikere til nyere utgivelser. Noen
velger en barnebok. Det kan være norsk eller utenlandsk litteratur. Boka som velges bør være
tilgjengelig på norsk.

«Boka jeg vil dele med deg» trakk mange til Arendal bibliotek. Foto: Arendal bibliotek
Praktisk gjennomføring.
Bibliotekene er forskjellige, noen har egen scene, amfi eller forelesningsrom. Andre er enklere
innredet. Alt som skal til er en sittegruppe med plass til programleder og to gjester, og plass til
publikum. Det er en fordel å bruke lydanlegg. Deltakerne bør ha personlige mikrofoner. Ikke alle er
fortrolige med å snakke i mikrofon, og håndholdt mikrofon kan bli distraherende. Det beste er
«mygg» som festes på klærne eller i hodebøyle. Deltakerne har som regel med seg sin bok, men det
er lurt om biblioteket har egne eksemplarer i reserve, ikke minst som tilbud til dem som vil låne
bøkene. Noen bibliotek setter opp egne bokhyller med de valgte bøkene og noen har en hylle der
publikum kan plassere sine bokfavoritter som de vil dele med andre. Ellers er det opp til biblioteket

hvor mye eller lite man vil gjøre i tillegg, for eksempel om man vil tilby noen form for servering. De
fleste har kanskje en kaffemaskin. Noen bibliotek har hatt salg av vin og mineralvann.
Informasjon og omtale
Det er viktig å gjøre arrangementet kjent. Plakater, løpesedler, omtale på egen hjemmeside og deling
i sosiale medier er en selvfølge. I tillegg kan man prøve å oppnå omtale i lokale medier.
Arrangementene på Agder fikk god medieomtale. Kanskje fordi det var et nytt tiltak, men også fordi
det ble jobbet mye med en informasjonsstrategi mot mediene. Det førte til omtale i NRKs regionale
radiosendinger, i regionalaviser og i alle de berørte lokalavisene.
Noen har erfart at avisene ikke alltid er like interessert i å gi plass til forhåndsomtale av de mange
arrangementene som bibliotekene har. Aviser lever av annonser og kan være tilbakeholdne med å ta
inn det de oppfatter som annonsering på redaksjonell plass. Men en god historie er de nesten alltid
åpne for. Gode bilder hjelper også, gjerne bilder som er litt mer enn et portrett. Her er noen
mediestrategiske tips:












Likelydende pressemeldinger som går til flere medier er ikke det redaksjonene liker best. Alle
medier konkurrerer om å ha egne historier. Gi heller en eksklusiv historie til det viktigste
mediet.
Regionale medier trenger en historie som har gyldighet for lesere i flere kommuner. De vil
lettere interessere seg for en historie om en turné som berører hele distriktet enn et
arrangement i ett lokalsamfunn.
Lokale medier vil gjerne ha noe mer enn en «redaksjonell annonsering» av et arrangement.
Kan du gi leserne et møte med en eller flere deltakere, er det mer interessant. Lokalaviser
liker «lokale helter», særlig hvis de har en historie å fortelle.
Mange lokalaviser har liten bemanning og en travel hverdag. Tilgang på et ferdigskrevet
faktaark hjelper. Og kontaktinformasjon til noen som kan levendegjøre historien. Tilby
skreddersøm.
Det kan være en lur strategi å kjøpe annonseplass i tillegg. Men det er ikke god presseskikk å
bruke det som argument for å få omtale. Redaksjoner vil være uavhengige og vil ikke
«kjøpes».
Alle medier er glade for tips, innspill og gode historier. Men til syvende og sist er det
redaksjonen som bestemmer om innholdet når opp i konkurransen om spalteplass. Din rolle
er å tilby. Redaktørens rolle er å prioritere det redaksjonelle innholdet.

Det kan også være lurt å ta bilder under arrangementet til bruk på bibliotekets nettside eller på
sosiale medier. Et bibliotek valgte å streame arrangementet på nettet. Ved publisering av bilder og
ikke minst streaming kan det være nødvendig å innhente godkjennelse fra de som avbildes. Det er
også fint å legge ut informasjon om de valgte bøkene etter arrangementet.

Omtale i Agderposten er vinklet på NRK-idéen, regional turne og en dose kjente personer.

