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Blogginnlegg fra «Biblioteket i samfunnet» 

Modul 1 i Lederutviklingsprogram for bibliotekledere i Troms og Finnmark.  

Emnet tar opp bibliotekets rolle i samfunnet og bibliotekarprofesjonens samfunnsoppdrag. Det tar 

også opp utvikling av nye tjenestetilbud til publikum og lederens rolle og oppgaver.  

Et av arbeidskravene denne høsten var å skrive ett individuelt blogginnlegg over et oppgitt emne: 

«Du skal skrive et blogginnlegg der du begrunner og forklarer bibliotekets betydning i kommunene 

(legitimerer bruken av knappe ressurser på det lokale biblioteket). Innlegget kan være rettet til 

allmenheten – innbyggerne i kommunen, også de som ikke bruker biblioteket, eller du kan velge en 

mer avgrenset målgruppe, for eksempel de nyvalgte medlemmene av kommunestyret. Du velger selv 

hvilken gruppe du vil rette innlegget til». 

Her er noen av bidragene som studentene leverte inn: 

Trengs bibliotek når alle har Google? 

I Nordreisa holder biblioteket til på Halti, storstua ved Reisaelva, rett inn på gateplan, åpent 6 dager i 

uka. Kunnskap, læring, møteplass, opplevelser - fra vogge til grav. 

Nyfødte får gavekort fra Ole Bok, bibliotekets bokbamse. Kommer trillende med foreldre for å hente 

gaveboka, deres første møte med biblioteket. Barnet begynner i barnehagen og blir kjent med 

bokbussen, rullende bibliotek på hjul. Ole Bok sender ut flere gavebrev, inviterer til bamsefest og 

høytlesning på biblioteket hvor barn og foreldre mingler og koser seg. 

Så kommer skolealder med klassebesøk på biblioteket for å låne bøker, spille spill, forfattermøter, 

lesefestival, mm. Bokbussen forsyner elevene i Nordreisa med bøker. Barna her er i utlånstoppen i 

landet, låner nesten 19 bøker i året. 

Voksen og ønsker egentlig å flytte. Eller enda litt eldre, etablert med barn. Hvordan realiserer man 

drømmer, tar utdanning. Ta kontakt med Nord-Troms studiesenter! 

Hvor foregår undervisningen – campus? 

På biblioteket! 

Nordreisa bibliotek er studiebibliotek, har egne bibliotektjenester og tilbud til studenter. Bl.a. får du 

tilgang til biblioteket 24/7 dersom du skriver kontrakt, får deg nøkkelkort. 

Koster dette noe? 

Nei, det er gratis! 

Er det populært å bruke studiebiblioteket? 

Ja, sist semester var det 80 aktive studenter. 

Du blir eldre, får mere tid til deg selv. Biblioteket har arrangement med forfattere du ikke visste 

fantes. Foredrag om «den glemte krigshistorien» til Nord-Troms og Finnmark. Da må du være tidlig 

ute, her blir det fort fullt. Innimellom er det familielørdag på Halti med masse spennende, kreative 

aktiviteter. 
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Bibliotek er så mye mer enn Google. Bibliotek er sosial møteplass. Du er velkommen alene, eller i 

gruppe. Du kan vandre rundt, la deg friste. Bibliotekarene er til for å hjelpe og veilede deg. Også når 

du ikke får til å google. Det er ikke alle som får til det på egenhånd. 

Det skjer så mye på biblioteket. 

Bibliotek er en genial oppfinnelse! 

Biblioteket sin betydning og rolle i vår kommune 

Biblioteket er en plass for mangfoldet og en plass for alle. Bibliotekets målgruppe er hele 

befolkningen og vi prøver så godt vi klarer å ha noe for alle. 

Kjernetilbudet som er utlån av bøker er et gratis tilbud som vi hegner godt om og som er en viktig 

oppgave for biblioteket. Men samtidig er biblioteket så mye mer enn bare bøker. Biblioteket er også 

en møteplass, et sted å hvor en kan søke kunnskap, et sted hvor en kan få være i fred, men også et 

sted hvor en kan treffe andre. 

Biblioteket låner ut er fysiske bøker, men også digitale bøker - en stor digital samling som er nasjonal. 

Biblioteket samarbeider med ulike virksomheter i kommunen vår. Et viktig og prioritert tiltak er 

samarbeide med skolene og barnehagene for å styrke leseferdighet, stimulere til leselyst og 

leseglede. Dem er kjempe gode på å bruke biblioteket vårt. Det er på grunn av deres engasjement og 

bruk at vi har så gode utlånstall for barn. Bokkofferter er utarbeid i samarbeid med PPT, og 

Voksenopplæringa ser nytta i bibliotektilbudet for sine voksne elever. Biblioteket jobber også iherdig 

for å gi et godt tilbud til studenter i kommunen – en egen tjeneste er utviklet, kalt 

studiebibliotektjenesten, tilpasset studenter som bor langt borte fra utdanningsinstitusjon. 

Utover året har biblioteket forskjellige arrangement, alt i fra forfatterbesøk, bokbingo til strikkekafe. I 

fjor hadde vi 46 arrangementer, i tillegg kom de månedlige besøk fra skoler og barnehager. Og snart 

er det oppstart av et nytt tilbud: Internettkafe for seniorer. 

Biblioteket er en ikke-kommersiell møteplass hvor kunnskap, læring og formidling står sentralt. En 

institusjon som er viktig å ta vare på i vår hektiske hverdag. 

Betydningen av formidling av samisk litteratur 

Når det gjelder formidling av samisk litteratur til våre brukere er dette veldig viktig for å kunne være 

med på å øke bruken av samisk litteratur. Biblioteket har en veldig begrenset avdeling av samisk 

litteratur, dette pga. at det dessverre ikke utgis så mye bøker på samisk i løpet av et år. Men vi ved 

Alta bibliotek kjøper stort sett inn alt av samisk litteratur som utgis. Dette er en policy som vi har, 

enkelt tilfeller så velger vi også å kjøpe inn flere eksemplarer. 

Det høres veldig stort og fint ut at vi kjøper inn alt som utgis, nesten. 

Men så er det dessverre en kjensgjerning at bøker, kanskje spesielt samiske bøker som havner ut på 

hyllene er død litteratur. Høres brutalt ut, men det er faktisk slik. 

Det er dødt materiale, dersom vi ikke får formidlet denne litteraturen ut til våre besøkende. Det er 

flere måter vi kan formidle dette på f.eks. gjennom fronteksponering i utstillinger, synligjøre samisk 

språk gjennom merking og ikke minst gjennom aktivt formidling ved forfatterbesøk og 

dramatisering/eventyrstunder. 

Men når det kommer til punktet med forfatterbesøk så er det et kostnadsspørsmål, vi ved Alta 

bibliotek satser tungt på det samiske innholdet. Men det er nå en gang så, at det samiske biblioteket 
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er en liten del av Alta bibliotek. Så da vil det være begrenset av samiske forfatterbesøk sett i forhold 

til andre forfatterbesøk. 

Derfor er det viktig at våre bevilgende myndigheter setter av øremerkede midler som bør gå til 

samisk litteratur og kulturarrangementer i offentlige bibliotek. Dette var en ordning som var oppe og 

gikk for 4 år siden, og som hadde stor betydning for vår satsning på samisk litteratur. 

Så dette bør gripes fatt i nå. 

Det er høst og neste års budsjettarbeid er allerede godt i gang i kommunen.  

Det er mange formål som trenger penger, og pengesekken er dessverre for liten til å imøtekomme 

alle gode ønsker. Jeg vil likevel være freidig nok til å be dere som politikere å satse på folkebiblioteket 

for neste år. Biblioteket er nemlig svaret på mange av framtidas utfordringer! 

I vår kommune så er det svært mange som pendler ut av kommunen. I tillegg får kommunen hvert år 

nye innflyttere. Dette gjør det svært viktig å ha åpne og uavhengige lavterskel-møteplasser på tvers 

av yrke, alder og bakgrunn. Biblioteket er en slik møteplass.  

 I informasjonssamfunnet trenger man noen som veileder til kunnskap og god 

informasjonskompetanse. Det hjelper ikke med all verdens informasjon gjennom internett, hvis man 

ikke kan omsette dette til kunnskap. Vi ser også at flere voksne tar videreutdanning, og disse har 

behov for lokal studieveiledning knytta til blant annet studielitteratur. Alt dette kan folkebiblioteket 

bidra til! 

Å ha gode leseferdigheter er svært viktig og er nøkkelen til nesten alt. Vi trenger derfor alle gode 

krefter som kan dra i samme retning for å bedre leseferdighetene hos barn og unge. Folkebiblioteket 

som er uavhengig skolens krav til elevene kan ha en svært viktig rolle her.  

Bolyst er et viktig stikkord for at man skal ønske å bo i kommunen. Da er et bredt kulturliv viktig der 

biblioteket også bidrar. Alle skal finne litteratur som utvikler og inspirerer, og folkebiblioteket skal ha 

en aktiv formidling av litteratur og andre kulturuttrykk. 

Som jeg viser her så er folkebiblioteket en viktig del av framtidas samfunnsutvikling i kommunen. 

Men skal vi få til alt dette så trenger vi mer ressurser. Dagens ressurser er alt for små for å realisere 

bibliotekets potensiale og for å ha et utviklende arbeidsmiljø. Og igjen får man et verdifullt tilskudd til 

bygda, der min påstand er at det vil gi tifold tilbake av investeringene. 

Kjære nyvalgte medlemmer av kommunestyret 

Klaus på 85 år bor på sykehjemmet, har nedsatt syn og hender som ikke lenger klarer å holde en bok 

selv, men fortsatt elsker han litteratur. Ukentlig får han besøk av leseombudet, som formidler 

historier lånt med fra folkebiblioteket. Derfor kan Klaus fortsette å drømme seg bort i bøkenes 

verden. 

Lille Mia på fire år har enda ikke lært å lese selv. Men hver gang bibliotekaren leser høyt for henne og 

de andre i barnehagen, mens de følger med på bokas bilder på storskjerm i folkebiblioteket, tennes 

lysten til og håpet om å kunne lese selv snart. 

Adrian på 16 år trodde at han hatet bøker. Men etter leseprosjektet klassen hadde på 

folkebiblioteket i fjor, har han endelig sett hvor mange forskjellige bokskatter som finnes der. 

Tegneserieromanene, som bibliotekaren tipset han om, har tent leselysten hans på nytt. 
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Lise på 13 år er sjenert, men elsker å lære noter, lytte til musikk og spille piano. Før turte hun ikke å 

spille foran andre. Men på folkebiblioteket har hun fått lov til å spille litt hver tirsdag på eldrekaféen 

der. De gamle blir glad uansett hva hun spiller. Derfor har hun blitt mer frimodig, og kanskje tør hun 

snart å spille foran klassen sin? 

Ja, kjære politikere. Folkebiblioteket favner om og vil det beste for alle her i kommunen. Her finner 

lokalbefolkningen leselyst og opprettholder lesegleden. De oppdager sine styrker, har en arena for å 

vise dem fram og blir trygg på hvem de er. Gjennom å satse på folkebiblioteket satser dere direkte på 

innbyggerne deres, gir dem mulighet til mer kunnskap og til å bli engasjerte deltagere i 

lokalsamfunnet. Husk derfor at økte midler til folkebiblioteket er økte muligheter for alle her i 

kommunen. 

 


