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Mål for prosjektet
Prosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene skal:
• være et modellprosjekt for effektmåling og evaluering av Bibliotekplanens
område synliggjøring av bibliotek.
• Evaluere bruken av partnerskapsavtaler i realiseringen av Bibliotekplan Vestfold
Ved å:
• Løpende evaluere tiltakene knyttet til merkevarebygging/markedsføring i
Vestfoldbibliotekene
• Bruke resultatene til forbedret innsats med merkevarebyggingen i perioden fram
til 2014
• Utvikle modell for systematisk evaluering/effektmåling
• Bygge kompetanse i alle bibliotekene og i fylkesbiblioteket på markedsføring,
effektmåling, evalueringsmetodikk, partnerskap
• Gi god lærings- og overføringsverdi: blogg, erfaringskonferanse og
evalueringsrapport
• Evaluere samarbeidsavtaler som verktøy for å realisere bibliotekplantiltak

Prosjektet skal om mulig dokumentere den effekten synliggjøringsarbeidet har hatt
i Vestfoldbibliotekene. Vestfold fylkesbibliotek koordinerer markedsføringsarbeidet
i Vestfoldbibliotekene, og vi ønsker å vite mer om denne innsatsen har effekt og
hvordan effekten kan måles.Modellen vil omfatte enkle målinger og evalueringer
og mer omfattende undersøkelser og dybdeintervjuer. Høgskolen i Vestfold er
samarbeidspartner og er ansvarlig instans for evalueringstiltakene og
analysearbeidet.

Ref #1a7f36cb Prosjektvarighet: Treårig

Søknadsbeløp: 162 000 Dato sendt: 19.09.2013

Statusrapport
Prosjekt- og utviklingsmidler for 2014

Side 1 av 5



Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Treårig
Fra dato

01-01-2012
Til dato

31-12-2014

Statusrapport
Framdriften har pr september 2013 gått i henhold til oppsatt plan. Alle
evalueringstiltak i 2. prosjektår er gjennomført og analysearbeidet er i gang ved
Høgskolen i Vestfold som presenterer rapport for året innen 1.12.13.
Evalueringene og målingene som gjøres i prosjektet vil inngå i "modellen" for
evaluering. Dette som en form for eksempelsamling til bruk for andre bibliotek.

Evalueringstiltak gjennomført i 2013:
Interne evalueringer knyttet til bibliotekkampanjene – bibliotekene vurderer selv
kampanjene som tiltak i merkevarearbeidet. Gjelder Bibliotekdagene i uke 7,
Verdens bokdag og Lesekampanjen juni-aug.Tilbakemeldingene nyttes aktivt i
planlegging av neste års kampanjer.
Eksterne evalueringer knyttet til kampanjene – publikum / deltakere besvarer
enkle spørsmål knyttet til merkevaren, Er gjennomført ved enkelte arrangementer
og i et utvalg bibliotek. Det stilles bl.a. spørsmål om hvilke markedsføringstiltak
man har merket seg. Avisomtaler / annonser kommer høyest på lista.
Pilotstudium med fokusgruppeintervjuer - om bibliotek generelt,
Vestfoldbibliotekene, forventninger og erfaringer. 5 ulike grupper intervjuet i
mai/juni. Spredning i alder med 8.klassinger som de yngste.
Spørreundersøkelse om bibliotekbruk og bibliotekkjennskap i Vestfold -
gjennomført av Opinion Perduco juni. 700 telefonintervjuer, representativt utvalg.
Rapport presenteres for bibliotekmiljøet i Vestfold oktober, offentliggjøres deretter
nasjonalt. På spørsmål om respondentene har hørt om Vestfoldbibliotekene,
svarer 42% bekreftende. 22% sier at de har deltatt på arrangementer i regi av
Vestfoldbibliotekene. Undersøkelsen gir forøvrig god kunnskap om innbyggernes
oppfatning og bruk av bibliotekene, hvilke forventninger de har, hva som skal til for
å bruke biblioteket oftere osv. Dette er viktig kunnskap for styrking av merkevaren,
og også bibliotekutviklingen generelt.
Evaluering av samarbeidsavtaler for gjennomføring av bibliotekplantiltak - inngår
også i prosjektet. Biblioteklederne har vurdert bruken av avtaler som et verktøy.
Tilbakemeldingene er meget positive. Enighet om at avtalene sikrer en
systematisk og strukturert jobbing. Nye avtaler er inngått med samtlige bibliotek
for perioden 2013-2014.

Kompetansetiltak:
Dialogmøte om merkevarebygging i januar. Gjesteforteleser fra Norrbotten
länsbibliotek. Målgruppe alle bibliotekmedarbeidere. Deltakerne jobbet også med
forventninger til Vestfoldbibliotekene og en tiltaksliste.
Løpende dialog og prosjektmøter med Høgskolen i Vestfold.
Intern prosess i fylkesbiblioteket om å jobbe med flere merkevarer samtidig:
Vestfoldbibliotekene, Litteraturuka, Litteraturhus

Statistikk: Besøk, utlån, antall arrangementer og deltakelse på arrangementer
måles spesielt i prosjektperioden. Baseres på innrapporterte NB-tall.. 2012-tall
viser stor økning i antall arrangementer/utstillinger samt i antall deltakere på disse
i fht 2010 og 2011. 24.000 deltok på bibliotekarrangementer i 2012, en økning på
7.800. For 2012 ble ikke målet nådd om økning i totalt besøkstall i Vestfold, men vi
ser økning særlig i de små bibliotekene. I forhold til lesekampanjen hver sommer,
skal vi også se på utlån av barnelitteratur, og besøkstallet i sommerperioden.

Erfaringskonferanse 2014 - prosjektets sluttkonferanse er satt til 18. - 19.11.14.
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Planlegging starter oktober -13, i samarbeid med fylkesbibliotekene i Østfold,
Aust-Agder og Vest-Agder. Alle fylkesbibliotekene har jobbet med
merkevareprosjekter. Vi mener det er behov for en nasjonal konferanse om
temaet, og ønsker å løfte prosjektets erfaringskonferanse opp til en nasjonal
konferanse med ulike innfallsvinkler på synliggjøring. Konferansen inngår i
budsjett for 3. prosjektår. Vi tillater oss å søke om egen prosjektstøtte i tillegg.
Dette sendes som særskilt søknad.

Oppdatering av prosjektblogg:
http://merkevarevestfoldbibliotekene.wordpress.com/

Framdrift 2014:
Evalueringstiltakene videreføres for å se mulige tendenser. Det vil si at vi for 3.
prosjektår gjennomfører flg:
Interne evalueringer knyttet til kampanjer - bibliotekene evaluerer dette året
Bibliotekdagene og Lesekampanjen. Verdens bokdag utgår som kampanje i hht
tidligere evalueringer fra bibliotekene.
Eksterne evalueringer knyttet til de samme kampanjene- Publikum svarer på enkle
spørreundersøkelser. Enkelte arrangementer og bibliotek velges ut for
gjennomføring.
Muligheten for ett nytt evalueringstiltak vil bli vurdert med mulig knytning til bruk
av Facebook i markedsføringsarbeidet
Avtale med Høgskolen i Vestfold videreføres.

Erfaringskonferanse planlegges og gjennomføres 18. - 19.11.2014. Konferansen
planlegges som en nasjonal konferanse og skal holdes i Tønsberg. Temaet er
synliggjøring, merkevarebygging, markedsføring, evaluering - kunnskap og
erfaringer.
Statistikk - oppfølging av rapporterte tall fortsetter. Det er ønskelig å gå mer i
dybden på hvilke indikatorer som er mest relevante i evalueringsarbeidet.
Sluttevaluering - rapport fra Høgskolen i Vestfold
Prosjektrapport og regnskap.
Søknadssum for 3. prosjektår 2014: kr 162.000 (dette også i henhold til
opprinnelig prosjektsøknad)
Oppdatert prosjektplan vedlegges.
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 162 000

Utgifter

Beskrivelse 1. prosjektår 2. prosjektår 3. prosjektår Totalt

Lønn ekstrahjelp - del av prosjektledelse, kompensasjon
referansegruppe

18 619 23 000 0 41 619

Matservering møter, referansegruppa 749 2 000 1 000 3 749

Samlepost Gaver foredragsholdere,
fokusgruppedeltakere og forbruksmateriell

202 4 067 0 4 269

Konferanser -
2012Endringsledelse
2014 Sluttkonferanse heves opp til nasjonal
temakonferanse

51 366 0 50 000 101 366

Opplæring, kurs
2012: Endringsledelse
For 2013 inngår i konsulenttjenester, 1 kurs måtte utgå

40 320 0 0 40 320

Diverse reiseutlegg, billetter i fbm kurs 826 6 204 0 7 030

Konsulenttjenester: 2012 Høgskolen i Vestfold -
evaluering,
2013: Høgskolen i Vestfold evaluering,
fokusgruppeintervjuer 1/2del
Opinion Perduco brukerundersøkelse. 2014: Høgskolen
i Vestfold evalueringstiltak, sluttrapport

74 850 421 797 100 000 596 647

Prosjektrapport 0 0 11 000 11 000

Kommentar:
Ubrukte prosjektmidler overføres slik:
2012: Ubrukte prosjektmidler kr 204431 på bundet fond
i prosjektet til bruk i 2013 i tillegg til NBs tildeling
2013: Evnt ubrukte prosjektmidler overføres til bruk i
prosjektet 2014

0 0 0 0

Totale utgifter 186 932 457 068 162 000 806 000

Inntekter

Beskrivelse 1. prosjektår 2. prosjektår 3. prosjektår Totalt

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 322 000 322 000 162 000 806 000

Kommentar: Kursinntekter 2012: Deltakeravgift
Endringsledelse for deltakere og samarbeidende
fylkesbibliotek kr 69364 betydde større andel ubrukte
fondsmidler som ble overført til 2013.

0 0 0 0

Totale inntekter 322 000 322 000 162 000 806 000
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Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Oppdatert prosjektplan, versjon 5
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