
Fra A til V

Folkebibliotek i Troms og Finnmark



Alta bibliotek holder til midt i Alta 
City, like ved kjøpesenter, kirke, 
studenthus og svømmehall. 
Biblioteket hadde i 2019 nesten 
400 arrangementer, og ble i fjor 
høst invitert til å skrive artikkel i 
Altaboka om å være arrangør. Alta 
er vertskap for Finnlitt hver andre 
festival. Biblioteket har babytreff 
og helsekafé i samarbeid med 
Frisklivssentralen, og får besøk fra 
Vitensenteret en gang i måneden.

Alta bibliotek

Fakta



Alta bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Alta

Antall innbyggere: 20 789

Årsverk: 7



Balsfjord folkebibliotek er et sjarmerende 
sted i kommunesenteret Storsteinnes. 
Biblioteket samarbeider med Storsteinnes 
skole, voksenopplæringa, flyktningetjenesten 
og med bedriften Sandbukt som driver 
arbeidsforberedende trening. Bibliotekets 
beliggenhet tiltrekker seg mennesker, 
nesten som en slags drop-in. Barna kommer 
ofte innom mens mor og far er på kafeer og 
butikker like ved.

Balsfjord 
folkebibliotek



Balsfjord folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Storsteinnes 

Antall innbyggere: 5 559

Årsverk: 1



Bardu folkebibliotek ligger i 
kommunehuset i sentrum av Setermoen 
og har felles skranke med informasjon og 
sekretariat. Biblioteket samarbeider med 
skoler om lesekampanjer, og har 
foreldrebibliotek i noen barnehager med 
bokkasser som foreldrene kan velge fra. 
Det er utlån av skøyter i samarbeid med 
Folkehelse. Biblioteket er en del av det 
regionale biblioteksamarbeidet i Midt-
Troms og server desentraliserte studenter.

Bardu folkebibliotek



Bardu folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Setermoen

Antall innbyggere: 4 005

Årsverk: 1



Berlevåg folkebibliotek skaper leseglede og 
tilknytning til biblioteket fra barnehagealder. 
Her er det barnehagebesøk 1-2 ganger i uka, 
og et samarbeid med skolen. Interesserte i 
alle aldre finner både PlayStation, skjermer 
og brettspill. Småbarn kan leke seg med 
lekeklosser når foreldrene trenger tid til å se 
igjennom bibliotekets utvalg.

Berlevåg folkebibliotek



Berlevåg folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Berlevåg

Antall innbyggere: 957

Årsverk: 0,66



Bok- og kulturbussen startet i 2001. 
Målgruppen er barnehager og skoler, men 
bussen er åpen for alle. Bibliotekbussen 
besøker fem kommuner i Sør-Troms og 
samarbeider med folkebibliotekene og 
organisasjoner lokalt. Bibliotekbussen er 
tilpasset lokalbefolkningen som har 
utfordringer med å komme seg til og fra 
bibliotek og tilbyr også kulturelle 
arrangement. Bussen har bredt samisk tilbud 
og et nært samarbeid med Várdobáiki samisk 
senter om samiske arrangement.

Bok- og kulturbussen 
i Sør-Troms



Båtsfjord bibliotek holder for tida på 
med kassering, forberedelser og 
møter for å planlegge bygging av 
nytt bibliotek. Biblioteket forbereder 
seg til Sommerles, og samarbeider 
med skolebibliotekene, hvor 
biblioteksjef Wenche også jobber. 
Sjøl sier hun at det beste med 
biblioteket er de fantastiske lånerne 
og fokuset på barn, bøker og 
leseglede.

Båtsfjord bibliotek



Båtsfjord bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Båtsfjord

Antall innbyggere: 2 221

Årsverk: 0,5



Deanu Girjerádju, Tana bibliotek, er et 
bibliotek som tenker service. Biblioteksjef 
Ragnhild har 40 års bibliotekarerfaring, og 
er fremdeles opptatt av å våge å tenke 
nytt for å utvide bibliotektilbudet. I tillegg 
til å låne ut medier har de ansvaret for et 
stort utstyrslager. Man trenger bare 
lånekort for å ta med seg alt fra skiutstyr 
til barnestoler eller lavvo. Frivilligsentralen 
og biblioteket har startet en leseombuds-
ordning. Frivillige leser for eldre og syke 
som ikke kan lese selv.

Deanu girjerádju –
Tana bibliotek



Deanu girjerádju/ Tana bibliotek – Kjappe 
fakta.
Kommunesenter: Tana bru

Antall innbyggere: 2 918

Årsverk: 1,37



Dyrøy er et lyst og fint bibliotek i 
Nordavindshagen i Brøstadbotn 
kommunesenter. Biblioteket er en del av 
det regionale biblioteksamarbeidet i Midt-
Troms og server desentraliserte studenter. 
Biblioteket har utlånsautomat, kjører ut 
bøker der det trengs, og samarbeider 
blant annet med Kulturkontoret og Dyrøy 
historielag. Det er lekekrok og X-box på 
biblioteket og barn og unge er ofte innom.

Dyrøy folkebibliotek



Dyrøy folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Brøstadbotn

Antall innbyggere: 1 083

Årsverk: 0,6



Kåfjord bibliotek består av tre enheter, og et lite 
bibliotek på Olderdalen skole. Hovedbiblioteket er 
sentralt plassert i Olderdalen og har flerspråklig 
tilbud. Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms 
eies av Kåfjord kommune, og har kjøreruter hver 
uke. Kåfjord samarbeider med samisk språksenter, 
Ungdomskontakten, Samisk bibliotektjeneste og 
Halti kvenkultursenter. Gjennom Tingoteket er det 
utlån av utstyr som skøyter og frisbeegolf. 
Biblioteket server desentraliserte studenter ved 
Nord-Troms studiesenter, og deltar i det regionale 
biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.

Gáivuona girjeradju –
Kåfjord bibliotek –
Kaivuonon biblioteekki



Gáivuona girjeradju –Kåfjord bibliotek –
Kaivuonon biblioteekki – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Olderdalen

Antall innbyggere: 2 071

Årsverk: 1,2



Gamvik folkebibliotek er et lite og koselig 
bibliotek lokalisert på Mehamn skole. 
Biblioteket er en viktig møteplass for barn 
og har en hobbykrok med utstyr for 
kreative prosjekter. I biblioteket finnes PC 
og iPad, og sofaer hvor barna kan lese 
bøker eller være på mobilen. Innimellom er 
det strikketreff og andre små arrangement 
for lånerne.

Gamvik bibliotek



Gamvik folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Mehamn

Antall innbyggere: 1 132

Årsverk: 0,5



Gratangen folkebibliotek ligger i 
Gratangsbotn skole og er et 
kombinasjonsbibliotek. Biblioteket har et 
moderne lokale som er lyst og fargerikt 
med fantastisk utsikt over fjorden. Med 
sofaer, tv og kaffemaskin, blir biblioteket en 
møteplass. I avdelingen for unge er det 
sakkosekker og tavler. Biblioteket ønsker 
samarbeid med tjenester som båtmuseet 
og eldresenteret i kommunen. Biblioteket 
deltar i det regionale biblioteksamarbeidet 
i Sør-Troms: SøT-bibliotekan.

Gratangen bibliotek



Gratangen bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Årstein

Antall innbyggere: 1 091

Årsverk: 0,5



For Kautokeino bibliotek er det en selvfølge å fremme det 

samiske språk, med skilt i biblioteket på samisk, og samisk 

innhold på sosiale medier. Biblioteket deltar på samisk 

språkuke hver høst, og jobber også med animasjon og 

apputvikling. Biblioteket samarbeider med skolen og 

barnehager i kommunen. Biblioteket har også en 

utstyrssentral, hvor de låner ut blant annet sykler og ski. 

Guovdageainnu 
álbmotgirjerájus –
Kautokeino 
folkebibliotek



Guovdageainnu álbmotgirjerájus -
Kautokeino folkebibliotek – Kjappe fakta.
Kommunesenter: Kautokeino 

Antall innbyggere: 2 910

Årsverk: 1



Hammerfest folkebibliotek holder til midt i 
sentrum, og er i planleggingsstadiet av å 
åpne kombinasjonsbibliotek i filialen på 
Kvalsund. Om kort tid får de RFID-system 
og meråpent bibliotek. Biblioteket 
samarbeider med Røde Kors, arrangerer 
språkkafé og har noe samarbeid med 
ungdomsklubben.

Hammerfest 
bibliotek



Hammerfest bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Hammerfest

Antall innbyggere: 11 448

Årsverk: 7,1



Harstad bibliotek er samlokalisert med 
kulturhuset i byen og samarbeider med 
kulturlivet – fra små korpsgrupper til 
profesjonelle samarbeidspartnere som 
FINN – Festspillene i Nord Norge. 
Biblioteket har ansvar for fylkets 
musikksamling og har et eget artotek for 
kunst. Harstad er en ICORN kommune; 
fribykommune for musikere. Biblioteket 
deltar i det regionale biblioteksamarbeidet 
i Sør-Troms: SøT-bibliotekan.

Harstad bibliotek



Harstad bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Harstad

Antall innbyggere: 24 703

Årsverk: 9,3



Hasvik bibliotek lager artige konkurranser for barn og 

ungdom som påskebingo og Halloween-bingo. 

Lesekampanjene Sommerles og den lokale Adventles 

er viktige. Strikk og lytt er et nytt tilbud, som kanskje 

blir fast. Hasvik bibliotek samarbeider med skolen som 

sender ut bibliotekkonkurranser og annet til elevene. 

Det er nye sofaer i biblioteket og et spillskap med 

brettspill.

Hasvik bibliotek



Hasvik folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Breivikbotn 

Antall innbyggere: 1 005

Årsverk: 0,5



Ibestad folkebibliotek deltar i det regionale 
biblioteksamarbeidet i Sør-Troms: SøT-
bibliotekan. Biblioteket skal i gang med 
prosjektet Øyhopping, for å nå ut til mennesker 
de vanligvis ikke når:
• Hjem til hjemmesittere, hvor biblioteket 

leverer til lesere.
• Fergebiblioteket, et samarbeid med bok- og 

kulturbussen.
• Den digitale eldrebølgen, et samarbeid med 

aktivitetssenter og frivillighetstjeneste som 
gjør eldre tryggere på den digitale verden.

• Boksnacks på øret, produksjon av podkast til 
dem som liker å lytte til litteratur.

Ibestad folkebibliotek



Ibestad folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Hamnvik

Antall innbyggere: 1 361

Årsverk: 1



Karasjok bibliotek holder til sentralt i 
Sentrumsbygget, og viser fram og 
synliggjør nordsamisk litteratur. Mange 
voksne lånere kommer innom for å lese 
avisa og låne bøker. Lesekampanjen 
Sommerles er en del av tilbudet til barn og 
unge. Lokalbefolkninga bruker bibliotekets 
utstyrssentral for sommer- og vinterutstyr. 
Bildet er fra den fine barneavdelinga.

Kárášjoga girjerádju 
– Karasjok bibliotek



Kárášjoga girjerádju – Karasjok bibliotek
Kjappe fakta.
Kommunesenter: Karasjok

Antall innbyggere: 2 628

Årsverk: 5



Karlsøy folkebibliotek ligger i kommune-
huset på Hansnes, lett tilgjengelig og 
synlig. Biblioteket er en viktig møteplass, 
og tiltrekker seg også mennesker som 
vanligvis ikke er innom bibliotek. 
Biblioteket arrangerer frilufts-skole, låner 
ut friluftsutstyr, og har samarbeid med 
Ishavskystens friluftsråd og Barnas 
Turlag. Biblioteket samarbeider med 
kulturskolen, skole, barnehager og 
sykehjem, og skal ha gratis filmvisning, 
hvor de har paraplylisens for visning av 
film, fordi kommunen ikke har 
kinotilbud. For å nå innbyggerne, kjøper 
Karlsøy bokbusstjenester fra Tromsø 
bibliotek.

Karlsøy folkebibliotek



Karlsøy folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Hansnes

Antall innbyggere: 2 200

Årsverk: 1



Kvæfjord bibliotek deltar i det regionale 
biblioteksamarbeidet i Sør-Troms: SøT-
bibliotekan. Samarbeid og utvikling er 
viktige satsinger. Biblioteket gjør en særlig 
innsats for barnehager og skoler, og digital 
formidling har blitt en nøkkel i koronatiden. 
Kvæfjord jobber med ulike prosjekter som 
Folkebiblioteket er til for deg, Mylderhuset 
og SøT-saker til enhver smak.

Kvæfjord bibliotek



Kvæfjord bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Borkenes 

Antall innbyggere: 2 839

Årsverk: 1,6



Kvænangen bibliotek ligger i kommunehuset 
i Burfjord, mellom butikker, bank og 
turistinformasjon. Det er en hyggelig 
møteplass i gangavstand fra eldreboliger, 
skole og barnehage. Servicekontoret på 
Sørstraumen handel har bibliotektjenester for 
dem som bor langt unna hovedbiblioteket. 
Biblioteket server desentraliserte studenter 
ved Nord-Troms studiesenter, og deltar i det 
regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.

Kvænangen 
folkebibliotek 



Kvænangen folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Burfjord 

Antall innbyggere: 1 191

Årsverk: 0,5



Lavangen bibliotek er et 
kombinasjonsbibliotek som holder til i 
kommunens eneste grunnskole. 
Skolen har rundt 135 elever. Biblioteket 
har utlån av fritidsutstyr. "Leseglede for 
Lavangen" er et prosjekt med oppstart 
høsten 2021, med litteraturformidling 
til voksne. Lavangen bibliotek deltar i 
det regionale biblioteksamarbeidet i 
Sør-Troms: SøT-bibliotekan.

Loabága girjerádju –
Lavangen bibliotek



Lavangen bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Tennevoll 

Antall innbyggere: 1 034

Årsverk: 0,8



Lebesby bibliotek
Lebesby bibliotek er et kombinasjonsbibliotek 
som ligger i hjertet av Kjøllefjord i nye fine 
lokaler. Biblioteket har filial på Lebesby, og 
bok i butikk-tilbud på Kunes og Veidnes. 
Biblioteket jobber med barnebokbad for å øke 
leseglede hos barn og unge. Samarbeidet 
med bokhandel, skolen og resten av 
kulturavdelingen skaper gode og 
varierte tilbud på et lite sted. Biblioteket har 
egen makerspaceavdeling, og lever for sine 
lånere.



Lebesby bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Kjøllefjord 

Antall innbyggere: 1 290

Årsverk: 1,06



Longyearbyen folkebibliotek er verdens 
nordligste folkebibliotek. Her arrangeres 
Longyearbyen litteraturfestival hvert år i 
september. Biblioteket låner ut 
skredsikringsutstyr som søkestang og 
spade, men også spillutstyr som Nintendo 
Switch. Biblioteket samarbeider med 
Spitsbergen Makerspace, Longyearbyen 
spillforening, Svalbard Kirke, med 
barnehager, skoler og ungdomsklubb.

Longyearbyen 
folkebibliotek



Longyearbyen folkebibliotek – Kjappe fakta.

Antall innbyggere: 2368

Årsverk: 2



Loppa folkebibliotek er et hyggelig og 
moderne folkebibliotek i kommunesenteret 
Øksfjord, med tre filialer i nærbutikkene 
Nusvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. Filialene 
kan kun nås ved å ta båt. Loppa samarbeider 
med Frisklivssentralen, og har utlån av 
turutstyr til innbyggerne i kommunen. Her er 
det strikkekaféer og lesestunder for 
barnehagen og biblioteket forbereder seg nå 
til Sommerles.

Loppa bibliotek



Loppa folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Øksfjord 

Antall innbyggere: 888

Årsverk: 1,5



Lyngen folkebibliotek feirer sin 185 årsdag i 2023. 
Biblioteket har litteratursti med fire dikt av Arvid 
Hanssen på norsk og engelsk. Diktene ble hengt 
opp da biblioteket stengte under pandemien, så 
turister, turgåere og andre kan oppleve litteratur 
også på utsida av biblioteket. Lyngslesehesten er 
bibliotekets egen lesekampanje. Biblioteket 
markedsfører seg ved å legge ut malte steiner 
med biblioteknavnet på forskjellige turmål i 
kommunen. Biblioteket server desentraliserte 
studenter ved Nord-Troms studiesenter, og 
deltar i det regionale biblioteksamarbeidet i 
Nord-Troms.

Lyngen folkebibliotek



Lyngen folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Lyngseidet 

Antall innbyggere: 2 794

Årsverk: 1,6



Målselv 
folkebibliotek

Målselv bibliotek består av et 
kombinasjonsbibliotek i Istindportalen i 
Heggelia, en filial i Øverbygd i 
Helsehuset Holt og Høgtun bibliotek. 
Biblioteket gir bibliotektilbud til 
forsvaret, er en del av det regionale 
biblioteksamarbeidet i Midt-Troms og 
server desentraliserte studenter.



Målselv bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter:  Moen

Antall innbyggere: 6 640

Årsverk: 2,84



Måsøy folkebibliotek viser at også et lite 
bibliotek kan satse! I 2015 flyttet biblioteket 
inn i nye lokaler sentralt i kommunesenteret 
Havøysund. Måsøy er aktiv på arrangements-
fronten, med strikkekafé, overnatting i 
biblioteket for barn, den kulturelle 
spaserstokk, og jubileums-markeringer. 
Kommunen har nylig opprettet en ny 
bibliotekstilling, og det var mange søkere 
som ville jobbe i Havøysund. Som de selv sier: 
«Vi har det ikke kjedelig på biblioteket her i 
havgapet!»

Måsøy bibliotek



Måsøy folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Havøysund

Antall innbyggere: 1 225

Årsverk: 1



Nordkapp bibliotek er Norges 
nordligste bibliotek. Folkebiblioteket er 
et kombinasjonsbibliotek med lokaler 
på Honningsvåg skole, og mange ulike 
aktiviteter, som datahjelp, veiledning i 
akademisk skriving og lesebingo for de 
minste. Biblioteket samarbeider med 
kinoen, kulturskolen og 
Nordkappmuseet.

Nordkapp bibliotek



Nordkapp bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Honningsvåg

Antall innbyggere: 3 162

Årsverk: 0,8



Nordreisa folkebibliotek har en flott beliggenhet, med 

funksjonelle lokaler i Halti-bygget på Storslett. 

Biblioteket lager Lesefestival med forfatterbesøk i 

samarbeid med grunnskolene i kommunen og har en 

internasjonal dameklubb i samarbeid med Røde Kors: 

Et lavterskeltilbud for voksne damer som driver med 

strikking, sying og annet håndverksarbeid. Biblioteket 

server desentraliserte studenter ved Nord-Troms 

studiesenter, og deltar i det regionale 

biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.

Nordreisa bibliotek



Nordreisa bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Storslett 

Antall innbyggere: 4 861

Årsverk: 2



Porsanger bibliotek er på Rådhuset i Lakselv. 
Alle hyller og skilt i biblioteket er på språkene 
norsk, kvensk og samisk. Biblioteket lager 
spennende formidlingsstunder for barnehage-
og skolebarn, også digitalt, hvor de bruker 
kostymer og malte bakgrunner av forskjellige 
slag. Kor, lag og foreninger bruker deres 
lokaler til aktiviteter utenom åpningstid. De 
samarbeider med grunnskolene, 
barnehagene, helsestasjonen og Samisk 
språksenter.

Porsanger bibliotek –
Porsáŋggu girjerádju –
Porsangin biblioteekki



Porsanger bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Lakselv 

Antall innbyggere:  3 998

Årsverk: 2,5



Salangen bibliotek er et 
kombinasjonsbibliotek, lokalisert i 
kulturhuset i Sjøvegan. Hver uke er det 
faste besøk av skoleklasser. Seks 
studieplasser bygd under bibliotekrom-
prosjektet har vært til nytte for studentene 
under pandemien, siden det er begrenset 
tilgang til studiestedene. Biblioteket har 
3D-printere som blir brukt av Kodeklubben, 
og driver utstyrsbank for barn og unge.

Salangen bibliotek



Salangen bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Sjøvegan

Antall innbyggere: 2 146

Årsverk: 0,85



Senja bibliotek er et resultat av 
sammenslåingen av fire kommuner, derfor 
har biblioteket fem avdelinger. 
Hovedbiblioteket er på Finnsnes. Senja 
bibliotek har studiebibliotek i samarbeid 
med Studiesenteret og UB Tromsø, tilgang 
til Newtonrom med Skaperverksted og 
deltar i det regionale biblioteksamarbeidet 
i Midt-Troms. Biblioteket har et godt 
formidlingstilbud for småbarnsforeldre og 
lager blant annet korte filmer om 
høytlesning til foreldremøter.

Senja bibliotek



Senja bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Finnsnes 

Antall innbyggere: 14 851

Årsverk: 5,35



Skjervøy bibliotek er ett av de seks 
bibliotekene som samarbeider i Nord-
Troms, og server desentraliserte studenter 
ved Nord-Troms studiesenter. Biblioteket 
har lesekampanjen Ole bok, og bok-
kofferter i samarbeid med PPT og 
tannklinikken. De arrangerer lesefestival 
sammen med Nordreisa. Skjervøy bibliotek 
er samlokalisert med kulturhuset og kinoen, 
og kulturskolen like ved. I samarbeid med 
frivillighetssentralen har biblioteket 
internettkafé.

Skjervøy 
folkebibliotek



Skjervøy folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Skjervøy

Antall innbyggere: 2 927

Årsverk: 1,5



Storfjord folkebibliotek ligger i Storfjord 
rådhus på Hatteng. Det er bibliotekfilial i 
samfunnshuset i Skibotn (avbildet). 
Biblioteket server desentraliserte studenter 
ved Nord-Troms studiesenter, og deltar i 
det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-
Troms. Biblioteket låner også ut utstyr fra 
kommunens utstyrssentral.

Storfjord 
folkebibliotek



Storfjord folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Hatteng

Antall innbyggere: 1 829

Årsverk: 0,8



Sørreisa bibliotek deltar i det regionale 
biblioteksamarbeidet i Midt-Troms, og har nye 
lokaler fra februar 2021. Med nær tilknytning til 
skolen er det et godt samarbeid mellom 
folkebibliotek og skolebibliotek. Under 
Sommerles i 2020 var det stor deltakelse, hvor 
hele 75% av målgruppen deltok. Til tross for 
stengt bibliotek i fem og en halv måned i 2020 
steg utlånet til barn med 22% fra 2019 til 2020. 

Sørreisa 
folkebibliotek



Sørreisa folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter:  Sørreisa

Antall innbyggere: 3 464 

Årsverk: 0,85



Sør-Varanger bibliotek ligger i Kirkenes 
sentrum. Biblioteket har tre etasjer med 
galleri, studierom, spillrom, to scener og 
miniamfi i barneavdelingen. Biblioteket har 
store og små samarbeidsprosjekter med de 
russiske grensenaboene i Petsjenga og 
Murmansk, og en av Norges største 
samlinger russisk litteratur. Årlig har 
biblioteket ca. 50 000 besøkende og rundt 
150 arrangement for store og små. 
Biblioteket er vertskap for Finnmark 
Internasjonale Litteraturfestival i 2021.

Sør-Varanger 
bibliotek



Sør-Varanger bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Kirkenes 

Antall innbyggere: 10 158 

Årsverk: 4,3



Tjeldsund folkebibliotek ligger mellom 
Harstad og Narvik, og deltar i det regionale 
biblioteksamarbeidet i Sør-Troms: SøT-
bibliotekan. Med prosjektet "Bibliotekets 
hemmelige hage" tas lagerrommet i bruk. I 
barneavdelinga skal det settes opp et 
kunnskapens tre med grener fulle av 
ordtak, sitater fra forfattere, dikt, rim og 
regler. Biblioteket har samarbeid med 
helsestasjonen, hvor de deler ut 
barnebøker ved to- og fireårskontroll.

Tjeldsund 
folkebibliotek



Tjeldsund folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Evenskjer

Antall innbyggere: 4 216

Årsverk: 1



Tromsø bibliotek og byarkiv er et fint og synlig bygg 

som ligger midt i sentrum, i Rådhuskvartalet. De har 

prosjekter som Sommerbokbussen og Digital 

kompetanseheving for utsatte innbyggere. Biblioteket 

har jubileumsår i år og blir 150 år. Biblioteket 

samarbeider med Den kulturelle skolesekken, og med 

kultursektoren i kommunen. De har Barnebokbussen, 

og er det største biblioteket i fylket.

Tromsø bibliotek og 
byarkiv 



Tromsø bibliotek og byarkiv – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Tromsø

Antall innbyggere: 76 974

Årsverk: 23,5



Nesseby bibliotek har deltatt i prosjektet 
Bibliotek som samskaper, og hjelper gjerne 
andre bibliotek i gang med denne 
arbeidsmetoden. Biblioteksjef Jørgen er 
også sjef for bokbussen Tana-Nesseby. 
Bokbussen er internasjonal, fra Nesseby, 
Tana og Sør-Varanger til Utsjok i Finland. 
Bussen har godt utvalg i samisk litteratur 
og lokallitteratur, og samarbeider med 
språksenter og museum.

Unjárgga girjerájus –
Nesseby bibliotek. 
Deanu/Unjárgga Girjebusse
– Bokbussen Tana/Nesseby.



Unjárgga girjerájus - Nesseby bibliotek. –
Kjappe fakta.
Kommunesenter: Nesseby

Antall innbyggere: 926

Årsverk: 1



Vadsø bibliotek holder til i Strandgata 21 
sammen med Troms og Finnmark 
fylkesbibliotek. Biblioteket deltar aktivt i 
Vadsøs kulturliv, arrangerer utstillinger og 
arrangementer. Vadsø bibliotek har ansvar 
for utlån av Finmarksbibliotekets og 
finskavdelingens samlinger til sine lokale 
lånere, i tillegg til bibliotekavdelingen i 
Vadsø fengsel.

Vadsø bibliotek



Vadsø bibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Vadsø

Antall innbyggere: 5 788

Årsverk: 5,5



Vardø bibliotek ligger i første etasje av 
Vardø rådhus. Biblioteket ble modernisert 
og oppusset i forbindelse med bygging av 
flerbrukshuset og renovering av rådhuset. 
Vardø bibliotek skriver om seg selv at de er 
et felles skolebibliotek og folkebibliotek.

Vardø bibliotek



Vardø folkebibliotek – Kjappe fakta.

Kommunesenter: Vardø 

Antall innbyggere: 2 029

Årsverk: 0,2



Alta bibliotek: Stine Iren Ballovarre
Balsfjord folkebibliotek: June Åsheim
Bardu folkebibliotek: Biblioteket selv
Berlevåg bibliotek: Trond Efraimsen
Bok- og kulturbussen i Sør-Troms: Geir Nygård
Båtsfjord bibliotek: Wenche Vevik
Deanu girjeràdju/Tana bibliotek: Deanu girjeràdju/Tana bibliotek
Dyrøy folkebibliotek: Bibliotekets nettside.
Gamvik bibliotek: Kari Sørbø Jonsson
Gratangen bibliotek: Liss Myrås
Guovdageainnu álbmotgirjerájus - Kautokeino folkebibliotek: May Kristin Utsi Vars
Hammerfest bibliotek: Nanna Jensen
Harstad bibliotek: Line Rubach
Hasvik bibliotek: Ramona Isabell Wallin
Ibestad folkebibliotek: Ingvild Johansen
Kárášjoga bibliotehka - Karasjok bibliotek: Karasjok bibliotek
Karlsøy folkebibliotek: Bibliotekets nettsider
Kvæfjord bibliotek: Liv Kristin Hansen
Kvænangen folkebibliotek: Bibliotekets nettsider
Kåfjord bibliotek: Bokbussen – Lars Arvid Turunen og Olderdalen – Arne Steinnes 

Fotokreditering                  A til K



Foto kreditering                  L til V
Lavangen bibliotek: Rune Jensen (fra bibliotekets nettside)
Lebesby bibliotek: Hege Johansen
Longyearbyen folkebibliotek: Bibliotekets nettsider
Loppa bibliotek: Aleksander Sørensen
Lyngen folkebibliotek: Åse Hansen
Målselv folkebibliotek: Rita Kramvig
Måsøy bibliotek: Bibliotekets Facebook-side
Nordkapp bibliotek: Kommunens nettsider
Nordreisa bibliotek: Jørn Holm
Porsanger bibliotek: Ann-Britt Othelie Skog og Camilla Grøtta
Salangen bibliotek: Stien Markussen
Senja bibliotek: Arne-Harald Steilbu
Skjervøy folkebibliotek: Wenche Ratama
Storfjord folkebibliotek
Sørreisa folkebibliotek: Sigrid Stangnes 
Sør-Varanger bibliotek: Lisa Finnøy Ugelvik
Tjeldsund folkebibliotek: Melita Båfjord
Tromsø bibliotek og byarkiv: Mark Ledingham
Unjárgga girjerájus - Nesseby bibliotek. Deanu/Unjárgga Girjebusse - Bokbussen Tana/Nesseby. : Bokbussen
Vadsø bibliotek: Sissel Grønli Jakola
Vardø bibliotek: Vardø kommune



Om presentasjonen

Tekst og bilder vil bli brukt til å løfte fram bibliotekene i fylket fra fylkesbibliotekets Facebook-kanaler. 

Skulle det være feil eller mangler i tekstene, ber vi om at disse sendes oss på e-post, så retter vi før det 

deles på Facebook.

Cathrine Sophi Munthe-Kaas er førsteårsstudent ved OsloMet, og i heldigital studiepraksis hos oss på 

fylkesbiblioteket. Hun har lagd presentasjonen av bibliotekene i fylket gjennom samtaler på e-post og 

telefon. I de få tilfellene der Cathrine ikke har fått tak i dere, har vi brukt bilder fra bibliotekenes egne 

nettsider, og fylkesbiblioteket har bidratt med tekst.


