








• Arrangerer konserter og andre formidlingstiltak.
• Utreder nærmere samarbeid med Kino l Stavanger (i Kulturhuset), Filmarkivet.no og Den

kulturelle skolesekken med tanke på ny og utvidet formidling av pop og rock.
• Litteraturfestivalen Kapittel (Sølvberget) satser på populærkulturen - som uttrykk og

samfunnsfenomen -, og vil fokusere på sanglyrikken - i form av konserter, tekst-
verksteder, møte med artister/forfattere, bokutstillinger. Sanglyrikken er et forsømt
område faglig og fomidlingsmessig!

Utgangspunktet ved Stavanger bibliotek er derfor det beste. Det er derfor ønskelig med en
videre satsing med sikte på å bruke og integrere Musikk- og filmbiblioteket i den nasjonale
satsingen på dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie. Dersom Stavanger
bibliotek tildeles rollen som knutepunktinstitusjon for Sør-Vestlandet, utvides imidlertid
ansvarsområdet faglig og geografisk. Det må følges opp i form av statlige bevilgninger. Det
vil opplagt være behov for økte ressurser til:

• Innkjøp av lokale og regionale historiske samlinger, samt fortløpende innkjøp av nyere
pop- og rockmusikk.

• Formidlingstiltak i form av orienteringer og omvisninger (for eksempel klassebesøk),
utstillinger, tilbud på internett, møte med artister - gjerne kombinert med mini-konserter,
osv.

• Personell, til innkjøp, formidling, informasjon, registrering/katalogisering, dialog med og
oppfølging i forhold øvrige partnere innenfor et nasjonalt nettverk, osv.

4. Vurdering av alternativ:
Alternativ 3.3 i utredningen: Dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie, tar
hensyn til at formidlingen av populærmusikken må skje over hele landet. Formidlingen må
være knyttet til institusjoner som har musikkfaglig kompetanse og formidlingskompetanse.
Etter Fylkesrådmannens mening vil Stavanger bibliotek med sin satsing på musikkbiblioteket
være en slik formidlingsinstitusjon. Fylkeskommuen er gjennom samarbeidsavtalen om
bibliotektjenester i dag med på å finansiere regionale tjenester ved Stavanger bibliotek.
Fylkesrådmannen forutsetter at fylkeskommunens eventuelle deltakelse i finansieringen av en
eventuell framtidig knutepunktsinstitusjon ved Stavanger bibliotek skal inngå som en del av
nåværende samarbeidsavtale.

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune vil støtte alternativ 3.3 i utredningen "Dokumentasjon og
formidling av norsk pop- og rockhistorie" der målet er å etablere en nasjonal
nettverksorganisering med regionale knutepunktsinstitusjoner. Etter Rogaland
fylkeskommunes mening det naturlig at Stavanger bibliotek blir en slik regional
knutepunktinstitusj on. _

Liv Fredriksen
Fylkesrådmann  - _.--

Terje Fatland
fylkesdirektør
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