
 

Delerunde fra bibliotekene i Troms 

 

Her finner dere notatene vi tok under runden. Vi har nok ikke fått med oss alt, men håper at det er 

noenlunde riktig. Meld fra hvis noe er riv ruskende galt. 

 

Ingvild – Ibestad:  

- samarbeid med skolen – får nå ungdomskolen på besøk – full pakke med bokprat, omvisning, opera 

og omvisning etc. 

- prosjekt Lokalhistorisk sus – lokalhistorisk kafe – samarbeid med Sør-Troms museum og 

historielaget. Vise alt historisk materiale gjennom hyllevandring, digitalisering og omvisning –

formidling ved det lokale museet 

  

Anne – Lavangen: 

- Digital veiledning for voksne – kommunen har fått penger til prosjekt. Har ikke fått til 

grupper, men driver med en til en-veiledning. 

- Har etter initiativ fra en frivillig fått midler fra Bufdir til møterom for ungdom på biblioteket – 

gaming. Har startet opp med samskaping. 

  

Liv Karin – Kvæfjord: 

- Arrangerer markedsbibliotek. Vellykket, gikk tom for materiell 

- Høstles – egen lesekampanje 

- På vent: Podkasten Har du hørt? Hvor de skal intervjue lokalbefolkningen om hva de liker 

med biblioteket? 

- Myldrehuset er satt på vent til neste år, venter på intern prosjektleder. 

Stine og Mona – Tromsø bibliotek 

- Tok imot sin sjuende Fribyforfatter i år. Urigur fra Usbekistan. Han skal åpne fylkestinget i 

desember i år 

- Litterær tirsdag. Formidling ut av biblioteket og inne i bibliotek. Shared Reading konsepet 

brukes.  

- Sommerbokbussen kjører på sommeren med midler fra NB. Viderefører dette prosjektet. 

Man kan også bestille et besøk av bussen i Tromsø 

- Selvbetjent bibliotek. Startfasen på prosjekt med hvordan selvbetjent bibliotek og 

utformingen av rommet.    

- Bibliotekplanprosessen er litt på vent, jobber med saken. Ny planstrategi til neste år og nytt 

kommunestyre. 

 

Stein – Salangen 



- Utstyrsbanken – mye besøk 

- Biblioteket - møteplass for en gruppe med ukrainske flykninger – (10 ukrainere i Salangen) 

- Kodeklubben har møter hver uke 

Andrine – Karlsøy 

- Har begynt med ettermiddagsåpent på onsdager (har arbeidstid 11-19). Må se an hvordan 

det utvikler seg og om folk kommer. 

- Jobber med å markedsføre bibliotekets digitale tjenester – har fått to nye Bookbitesbrukere 

etter besøk på eldrehjemmet. 

- Utfordring med å få ut informasjon til lånerne – få bruker/kjenner til hjemmesiden til 

biblioteket. Får ikke opprette egen facebook-side, men må be om å få lagt ut saker på 

kommunens sider. 

Åse – Sørreisa 

- Samhandler med frivillighetssentralen og kulturskolen 

- Kommunen har mange ukrainske flyktninger. Har i den anledning utvidet åpningstid 

- Utfordrende med 80% stilling. Skal skrive en politisk sak om dette. En utfordring med at det 

er masse unger der på ettermiddagstid, det har gjort at voksne trekker seg ut. 

- Har arrangement for alle aldersgrupper 

  

Hege – Balsfjord 

- Har mye besøk av barn – arrangerer forskjellige verksted – mye jobb. Har fått litt midler til 

materiell fra Bufdir. 

- Problematisk med stor gjennomtrekk i det administrative nivået over biblioteket. 

- Ser ut som om lokalene er sikra framover. 

  

Tor – Harstad 

- Formidlingsprosjekt for eldre og pårørende – litteraturdepot – promotering av 

nettbiblioteket til NB og NRK. Skal besøke to institusjoner for å informere. Samarbeid med 

leseombudene. 

- Kulturkafe 

- Ytringsfrihet på nett (Fritt ord-midler) hvor de skal prøve å oppdra folk til å oppføre seg i 

kommentarfeltene. Samarbeid med Festspillene. 

- Hatt quiz med livemusikk (over 60 deltakere) 

Melita – Tjeldsund 

- Lokalet har blitt halvert etter flytting – lite plass til arrangement 

- Arrangerer samisk språkkafe i samarbeid med Várdobaiki 

- Biblioteket har god støtte lokalt og brukes mye av innbyggerne i kommunen 

- Har behov for ekstra ressurs fordi det er mye å gjøre 

- Bokbusstjeneste for alle barnehager og skoler – turne med Stina Fagertun og Cathrine 

Pedersen til alle barnehagene i kommunen 

- Fikk 5000 til innkjøp av samiske bøker i forbindelse med Sommerles 

Kristin – Senja 



- Biblioteket er mye brukt etter pandemien 

- Hatt arrangement med over 100 i salen. Skal ha to arrangement til. Gjør opptak som kan 

vises i filialene. 

- Høytlesing med Nina Høgmo av tekster relatert til lokalhistorie 

https://www.senjabibliotek.no/lesestund-pa-senja-bibliotek/   

- Høytlesingsprosjekt for barnehagene 

- Studentprosjektet ruller og går, generere mye arbeid. 

 

Wenche – Skjervøy 

- Har fått en ny medarbeider på biblioteket 

- Arrangerer strikkekafe og internettkafe i samarbeid med Røde kors 

- Lesekampanje for voksne 

- Foredrag Roger Albrigtsen Krigsseilerne i nord 

- Kvenarrangement i november? 

- Hyllevandringsprosjekt – fått midler fra NB – foreløpig lagt på is 

Hilde – Kvænangen 

- Etablert en kommunegruppe - Kommunale etater – samarbeid mellom alle som arbeider 

barn og ungdom. Biblioteket inngår i denne. Hva kan vi gjøre sammen? Mye kan gjøres på 

biblioteket 

- Har liten plass i dagens lokale og det krymper stadig 

- Har fortsatt bare 50 % stilling 

Berit – Dyrøy 

- Har hatt Sommerles og frøbibliotek 

- Karrieresentret kommer for å informere om sine tjenester 

- Språkkafe for ukainere 

- Slektsforskningskurs 

- Arrangerer bokbad med lokal forfatter som har gitt ut bok om maling  

Hilde – Bardu 

- Digital veiledning, bruker materiell som allerede finnes 

- Bygdekvinnelaget arrangerer språkkafe for kvinner på biblioteket. Fikk så mange deltakere at 

de har flytta inn i kommunestyresalen. 

- Forskningsdagene – fullt hus i biblioteket – rockekonsert 

Rita – Målselv 

- Tilskudd fra Sametinget til filialen på Høgtun 

- Kulturbingen? 

- Kjøpt inn samiske bøker for 15-20.000 kroner, fått midler fra Sametinget 

- Målselv har fått samisk språksenter 

  

Margrethe – Nordreisa 

https://www.senjabibliotek.no/lesestund-pa-senja-bibliotek/


- Samskapingsprosjekt sammen med Røde kors og demensforeningen for hjemmeboende 

voksne 

- Populært formidlingsprosjekt til voksne med hyllevandring 

  

Arne – Kåfjord 

- Endelig på vei inn i nye lokaler – arbeidet i gang. Blir samlokalisert med Kulturskolen og 

KåfjordMeta 

- Har fått prosjektmidler til fergebibliotek fra NB. Utsatt på grunn av ubrukelig salong på ferge. 

Ny ferge i januar 

- Arrangement i forbindelese med Pverdensdagen for psykisk helse 

- Turne med Stina Fagertun og Cathrine Pedersen i Kåfjord 

- Tenker å arrangere trespråklig eventyrturne i januar/februar med bokbussen. Stina Fagertun 

og Cathrine Pedersen har kommet med tilbud – arrangement i alle Nord-Troms-kommuner 

- Skeivt kulturår – seminar 14. November 

Campus Nord-Troms, bibliotektjenesten her som skal utvikles. Prosjektet har fått nesten 4 mill til alle 

de seks folkebibliotekene fra Troms Holding. 
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