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Velkommen! Ansatte på Finnmark fylkesbibliotek viser sin kjærlighet for bibliotek. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Bak fra venstre: Sunniva Knutsen, Sonja Siltala, Mads 
Munkvold, Evy Andersen, Anne Thuv og Reija Lång. Foran fra venstre: Rønnaug Ryssdal, Veronicha Angell Bergli, Helena Maliniemi, Heikki Knutsen og Jorun Jakola. foto: Sonja Siltala

Bibliotekene i Finnmark 
åpner nå forsiktig opp igjen 
etter å ha vært korona-
stengt siden midten av 
mars. I mellomtiden er en ny 
tjeneste lansert, bibliotek-
enes digitale tilbud er for-
midlet og mange har opp-
daget hva man kan bruke 
lånekortet sitt til. Her er et 
lite innblikk på hvordan 
korona har påvirket  
bibliotekene i Finnmark.

Sunniva KnutSen
Assisterende fylkesbiblioteksjef

Alle bibliotekene i Finnmark ble stengt 
da koronapandemien og smitteverntil-
takene spredte seg i hele Norge. Biblio-
tekarene ble beordret til hjemmeskole, 

hjemmekontor, inn i beredskapsteam i 
kommunene eller pålagt strenge ret-
ningslinjer for å være på jobb. Fjernlån 
mellom bibliotek ble stengt og alle bibli-
otekets tjenester ble plutselig utilgjen-
gelig. 

Det digitale tilbudet gjennom biblio-
tekene er større enn mange vet. I impo-
nerende fart ble det i hele Norge jobbet 
med å vise fram hva bibliotekene tilbyr 
digitalt. Nye nettsteder ble opprettet, et 
eksempel er www.karanteket.no, som 
Nordland fylkesbibliotek og Meieriet bi-
bliotek (i Vestvågøy kommune) satte 
opp, der alle bibliotekenes digitale res-
surser er samlet. Her er info om bibliote-
kenes tilbud på e-medier, oversikt over 
smittefrie arrangement (tilgjengelig via 
internett) og nesten alt kan brukes fra 
hvor som helst i landet.

Felles møter 
Alle bibliotekene i Finnmark var plutse-
lig i en uvant situasjon, med stengt bi-
bliotek på uviss tid og ingen lånerne å 
betjene. Det var de enkelte kommune 
som bestemte at deres bibliotek skulle 
stenge, og alle kommunene gjorde det. 
Gjennom koronatiden har det vært flere 
møter med bibliotekene i Finnmark på 
nett. Det har vært nyttig å møtes og ut-
veksle nytt og drøfte utfordringer i den-
ne spesielle situasjonen.

På det første møtet ble det enighet om 
følge felles anbefalinger om å stenge ut-
lån, etter FHis retningslinjer og usikker-

heten rundt om bøker var mulige smit-
tekilder. 

Bibliotekene fikk tidlig tilbakemeldin-
ger om at mange ønsket å låne bøker fra 
bibliotekene, selv om bibliotekene var 
stengt. På møtene har bibliotekarene 
diskutert, inspirert og støttet hverandre 
og funnet lokale løsninger for å tilby og 
formidle bibliotekets tjenester til sine 
innbyggere. 

Det aller første biblioteksjefsmøtet for 
alle kommunene i Troms og Finnmark 
ble også gjennomført digitalt. I stedet 
for en todagers konferanse i Tromsø, ble 
det gjennomført «gruppeformøter» for å 
diskutere saker og et heldagsmøte på 
Teams. Det fungerte også! 

Nå vet flere hva man kan  
bruke lånekortet sitt til! 
Bibliotekene har kommunisert med 
brukerne og informert gjennom mange 
kanaler. Særlig Facebook har vært viktig 
med oppdatert informasjon og formid-
ling av tilbud og tjenester. 

Alle bibliotek tilbyr et nasjonalt låne-
kort som gir tilgang til en rekke gode tje-
nester; e-bøker på BookBites, filmer på 
Filmbib.no, og selveste Nasjonalbibliote-
ket har åpnet tilgang til alle sine ressurser! 

Økt bruk av e-bøker
Alle bibliotekene i Finnmark har brukt 
Facebook for å kommunisere med sine 
lånere. Bibliotekene har oppfordret til å 
laste ned Bookbites og lese/høre e-bø-

ker. Vi ser at utlånstallene har gått kraf-
tig opp etter at koronakrisen gjorde seg 
gjeldende. I løpet av de 29 dagene i fe-
bruar hadde vi et samlet utlånstall på 
860. I løpet av de første 29 dagene av 
mars var tallet 1478. Dette har gått noe 
ned igjen etter hvert som krisen har sta-
bilisert seg og samfunnet gradvis åpner 
opp, men vi håper dere vil fortsette å be-
nytte seg av tilbudet vårt på BookBites!

Bibliotekenes egen «take 
away» – en suksess! 
Alle bibliotek har en innlogging for lånere, 
der man kan bestille det en vil låne, for-
nye lånene sine og mer. Denne tjenesten 
har eksistert lenge, men er nå revitalisert 
og tilpasset en «take away»-løsning. Du 
logger inn, bestiller det du skal ha, biblio-
tekaren finner det fram og sender en SMS 
når bestillingen er klar til å hentes. 

Når lånerne ikke kan komme inn på 
biblioteket – gjør bibliotekarene det de 
kan for å få litteraturen ut til folket! Først 
ut i Finnmark var Sør-Varanger biblio-
tek, som til og med kjørte bøker hjem til 
folk i hele kommunen! 

Alt blir bra!
Bibliotekene åpner og bibliotekarene 
gleder seg til å møte igjen innbyggerne 
på biblioteket. Utlånte bøker kan leveres 
igjen og det er jo fint å gå mellom hyllene 
og lete etter nye leseopplevelser. Husk og 
vask hendene, fortsett å bestill takeaway 
og les/hør e-bøker i BookBites! 

Bibliotekene ønsker nå 
alle velkommen igjen 
– foreløpig litt mer begrenset enn før 

Bibliotekets 
hjørne:

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteratur- 
og kulturstoff  til glede for Finnmarkens lesere.


