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Kunnskap i en ny tid 
│ Hva må til for å bli fremtidens unnværlige kulturinstitusjoner som fortsatt borger 

for kunnskap og kvalitet? Som skaper tillit i en tid med «fake news»  

│ Hvordan ivareta demokratiet og ytringsfriheten i et samfunn av «samrøre» på så 
mange områder? Hvordan opprettholde en felles offentlighet i en tid med 
fragmenterte nyhetskanaler – eller enda verre – utan felles mediekanaler 

│ Hvorfor bibliotek?  

│ Hvordan drive kunnskap og kulturledelse i en tid med turbulens på så mange 
samfunnsområder? 

│ Hvordan lede under en byggeprosess og tenke framtidig formidling og 
publikumsutvikling? 

│ Hva er ledelse? 

 







Like air and drinking water, being digital will be noticed only by its absence, not its presence 
 

Nicholas Negroponte 





Human beings have hope built in. If they weren’t hopeful they would have died out a long time ago. My contribution to the Future 
Library shows I’m betting on the fact that there will still be people in 100 years. 

Human beings have hope built in. If they weren’t 
hopeful they would have died out a long time ago.  
 
My contribution to the Future Library shows I’m betting 
on the fact that there will still be people in 100 years. 

Margaret Atwood 

http://www.katiepaterson.org/futurelibrary/
http://www.katiepaterson.org/futurelibrary/


 

 
En glasskjerm kan jo ikke gi uttrykk for stemmen, 
tonefallet, hastigheten eller optimismen til en person, den 
gir oss rett og slett bare informasjonen. 
 
Vi går inn i en monoton tidsalder som gjør oss 
inntrykkshemmende og vi innser det ikke selv engang. 
 
 
 
 

«Unge har mer fritid - men savner samvær» SSB2012 





12. september 2017 kl. 09:06 Nedgang valgdeltakelse 
 Alle landets 426 kommuner er nå ferdige med å telle stemmer. Og 
tallene viser at det har vært en liten nedgang i valgdeltakelsen i år. 
77,6 prosent av landets stemmeberettigede har avgitt stemme, og det 
er en nedgang på 0,6 prosentpoeng. (NRK.NO)  
 

https://www.nrk.no/nyheter/1.13685452


Trøndr er navnet på appen som ble lansert tirsdag formiddag. De fire 
gründerne ønsker det skal være en sosial app der man faktisk kan 
møte hverandre. Ikke på en digital vegg, men i virkeligheten 
(Adressa august 2014) 



Hvorfor bibliotek?  
• Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv 

• Det er en arena for kunnskap og inspirasjon 

• Det gir oss mennesker tilgang til opplevelser og fortellinger –  
og det gir oss åpne rom hvor vi kan møtes for å utveksle våre 
tanker og meninger 

• Vi handler ikke om noe, vi er til for noen 

 



Hvorfor Kulturrådet?  
 

 

Norges ledende fagmiljø for kunst og kultur  

 



Noen erfaringer  
│ The mastermind?  

│ Fleksibel & nysgjerrig  

│ Bruker i sentrum  

│ Kompetansekartlegg 

│ Fra generalist til spesialist 

│ KIMP KML (!) 

│ Det er lov å gjøre feil  

│ Kritikk er ikke farlig! 
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