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Mål for prosjektet
Måler er å introdusere ungdom for aktuelle bøker og stimulere til lesning gjennom
en spennende spill-app

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal formidle aktuelle bøker for ungdom, og stimulere til lesning
gjennom spill-app’en «Just read it». Spillet skal være enkelt å delta i. Man laster
ned en app for iOS eller Android på smarttelefoner, mobiltelefoner eller nettbrett,
og så er man i gang. Det skal være et leselyst-prosjekt med bruk av gamification.
Det må være store premier som er attraktive, og et spennende spill hvor man
stadig får nye oppgaver. I spillet skal deltakerne lete virtuelt i landets bibliotek etter
bøker for å fylle opp sine kunnskap- og fantasibarometer på app’en. Det blir en
virtuell skattejakt, hvor målet er å finne de gode leseopplevelsene som er gjemt.
Spillet skal gå over en begrenset periode, for eksempel i sommerferien. Da kan
det markedsføres blant annet gjennom alle sommerles-kampanjene som er rundt i
fylket. Det må være dagspremier, ukespremier og hovedpremie, for å holde
interessen oppe i hele spillperioden. Spillerne kan dele nyheten på Facebook når
de vinner trofeer. Ideen til spillet kom etter at vi så hvor populær Utørst-app’en til
Tine var blant ungdom sommeren 2013. Mer informasjon om Utørst:
http://www.tine.no/om-tine/aktuelt-og-media/nyheter/slukk-t%C3%B8rsten-med-tine-i-sommer
Det skal også være mulig å dele leseopplevelser på en enkel måte a la på Good
reads, hvor man kan gi stjerner på de bøkene man har lest. Oppgavene må
introdusere ungdom for bøker. Korte resymeer, utdrag fra spennende avsnitt osv.
Fylkesbiblioteket i Akershus har prosjektet Bibliotekspillet.no gående høsten 2013.
Dette er et stort og spennende prosjekt, mange involverte bibliotek og mange
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involverte ungdommer. Vi ønsker å ta med oss denne viktige erfaringen inn i neste
prosjekt «Just read it», og sammenligne de to prosjektene. «Just read it» skal
være enda enklere å delta i, ingen registrering før spilleren eventuelt bestemmer
seg for å delta i konkurransen om premiene. Der Bibliotekspillet stimulerer de
allerede lesende ungdommene, kan «Just read it» kanskje nå de som ikke leser?
Hvordan jobber man best for å få ungdom til å bli opptatt av litteratur? Hva er
likheter og ulikheter i de to metodene? Hvem når vi, og hvor mange? Hva oppnår
vi?

Vi trenger noen med kompetanse til å utvikle app’en, og vil ta kontakt med Norges
informasjonstekniske høyskole (NITH) for å finne en samarbeidspartner for
prosjektet. De har en utdanning for mobil apputvikling og en egen spillbibliotekar.
Vi håper å engasjere studenter der, til arbeidet med utviklingen av app’en. De må
også ha ansvaret for support under spillperioden. Fylkesbiblioteket vil i samarbeid
med folkebibliotek i Akershus være med i en arbeidsgruppe sammen med utvikler,
for å sikre den litterære formidlingen. Denne arbeidsgruppa vil også delta med
markedsføringen av spillet gjennom sine bibliotek. Vi vil også forsøke å få til et
samarbeid med portalen Ubok.no, som har erfaring med nettformidling til ungdom.
Målgruppe for spillet er ungdom. Ungdomsgruppa er viktig å jobbe med og vi vil
stimulere til leselyst der hvor ungdom befinner seg. Vi har med interesse lest
Kulturdepartementets strategi for økt leselyst hos barn. Viktige mål her er: Å styrke
litteraturformidling for barn og unge. Å øke leseengasjementet i hele samfunnet.
Vårt prosjekt vil være en spennende og nytenkende måte å bidra til disse mål.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Toårig
Fra dato

01-01-2014
Til dato

31-12-2015

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Knytte til oss utviklere, planlegge, lage arbeidsgruppe 01-01-2014 01-09-2014

Lage spillet/appen. Utprøving 01-09-2014 01-06-2015

Evaluering, rapport 01-09-2014 01-10-2014

Markedsføringsplan, utvikling av markedsføringsmateriell 01-09-2014 01-05-2015

Skaffe premier 01-09-2014 01-05-2015

Spillperioden 20-06-2015 30-08-2015

Support under spillperioden og behandling av data 01-06-2015 15-09-2015

Evaluering, rapport 01-12-2015 31-12-2015

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Norges informasjonstekniske
høyskole (NITH) v/ biblioteket
Schweigaardsgate 14
0185
Oslo

nei NITH er den eneste høgskolen i Norge som har spesialisert
seg på bachelor- og masterutdanning innen IT. Alle studenter
skal ut i ett eller flere prosjekter i bedrift i løpet av studiet. De
tilbyr blant annet utdanning innen mobil apputvikling,
spillprogrammering og spilldesign. Vi ønsker å knytte til oss
en eller flere studenter til utvikling av spill-app'en.

Prosjektsekretariatet i Akershus
c/o Fylkesbiblioteket i Akershus,
Postboks 85
2027
Kjeller

nei Prosjektsekretariatet i Akershus består av 6 medlemmer fra
folke-, videregående skole- og fylkesbibliotek i Akershus.
Sekretariatet er oppnevnt av Biblioteksjefskollegiet i Akershus
og Fylkesbiblioteket i Akershus. De begynte sitt arbeid i 2012.
Mandat for sekretariatet ble vedtatt på biblioteksjefmøte
24.08.2012. Sekretariatet vil sammen med barne- og
ungdomsbibliotekarer fra folkebibliotekene i fylket jobbe i en
arbeidsgruppe med utviklingen av det litterære innholdet i
spillet.
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 200 000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Utvikling/support lønn og andre utgifter 200 000 300 000

PR-kampanje 10 000 40 000

Premier 10 000 30 000

Egeninnsats bibliotekene 150 000 225 000

Totale utgifter 370 000 595 000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 200 000 300 000

Egeninnsats bibliotekene 150 000 225 000

Andre inntekter, sponsorer 20 000 70 000

Totale inntekter 370 000 595 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse
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