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Bibliotekets
hjørne:

Finnmarken

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

Nærmere kommer vi ikke
av Monika Steinholm
Finnsnes i Troms. Varmeste sommeren
noensinne. Motorsykkelgutten som ikke
kan svømme møter
verdens kjekkeste
skater. Onklene
som forbereder den
aller første Gay
Pride Paraden i
byen med en
befolkning på 4500.
17 år gamle Jens
har reist fra Tromsø
for å komme bort
fra Niklas, bestevennen som han er
forelsket i. Mens onkel Torstein synger
viser ikledd paljettjakken og onkel Phil
sager ned trær, blir Jens kjent med verdens
fineste gutt, Edor. Edor har Beate, men vil
helst bare sitte bak Jens på sykkelen. En
humoristisk og bittersøt ungdomsroman
om forelskelse og kjærlighet som er
forvirrende, helt for jævlig og ufattelig
herlig, alt på en gang.
Inghill + Carla = sant
av Ingeborg Arvola
Inghill er ei hestegal jente fra Tromsø.
Hennes største kjærlighet er New Forestponnien Carla. Like
før de skal reise til
Kiruna og trene
sprang, skjer
katastrofen: Carla
blir halt. Samtidig
skjer det mye annet
i Inghills liv. Hun får
vanskelige, voksne
ting å forholde seg
til. Dette er en
spennende
ungdomsroman med høyt tempo. Den går
inn i karakterene og forteller mye om
hvordan det er å være tenåring når
voksenlivet kommer nærmere med
stormskritt. Med et poetisk, ettertenksomt
språk fortelles Inghills ferd gjennom
katastrofene og fram til noe som ligner
lysning og håp. Dette er Ingeborg Arvolas
tredje bok om Inghill og Carla. En hestetrilogi for alle hesteelskere, men også for alle
bokelskere. Fortelling for mellomtrinnet.
Syndebukk av Lee Child
Dette er den første boka om Jack Reacher
– eks militærpoliti, nå frilansarbeider for
rettferdighet. Bøkene om Jack Reacher
er relativt ukompliserte saker. Han er
en tøff kar som
ordner opp i
problemer han
kommer over. Som
oftest løser han
problemene med
knyttnever eller
pistoler, men også
ved hjelp av sin skarpe hjerne. I denne
boka kommer han til en småby i sørstatene
for å se stedet hvor bluesartisten Blind
Blake døde. Kort tid etter sin ankomst blir
han arrestert og anklaget for et mord han
ikke vet noe om. Man aner raskt konturene
av en større konspirasjon der både sheriff
og andre autoritetspersoner kan være
involvert. Jack må bevise at han ikke har
vært involvert, og hjelpe til med å finne de
skyldige. Boka er en skikkelig pageturner
fylt med action. Den er altså perfekt hvis
man trenger litt lett underholdning uten
for mange dype tanker og følelser.

arrangementer: Hos lokale folkebibliotek i Finnmark har det de siste årene vært en stor økning i antall arrangement som har variert fra høytlesning for barn, kodekurs, spillkvelder, språkkafé, samfunnsdebatter og forfattermøter. 
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Levende bibliotek
Bibliotek blir ofte omtalt som bokhus eller
bygg med en samling bøker. Bibliotekene
er blitt mye mer enn det, selv om de absolutt er litterære hus. Utlånet av bøker totalt
sett i Norge har de siste årene ligget jevnt
på ca. 3,5 bøker per innbygger.
Mads Munkvold

Finnmark fylkesbibliotek

Utlånet av barnebøker har
hatt en jevn økning. I Finnmark har det vært en økning
utlån av barnebøker per barn
på nesten 4 % det siste året.
Det er positivt både fordi
barn kan se gleden i å lese, og
det gir barn lesekompetanse.
Her i fylket har den nasjonale lesekampanjen Sommerles hatt innvirkning på
utlånene. Finnmark har vært
med på Sommerles siden
2014, og i år er det Finnmark
som har ansvaret og hovedtema er herfra. I 2018 ble det
blant barn og unge i fylket
lest 1,6 million boksider i løpet av sommeren. Så langt i
år har 1337 barn registrert seg,
og erfaring viser at flere vil
komme til etter hvert. Så rekorden fra fjoråret kan ryke.
Økning barnebøker per barn
(Båtsfjord-2,54-7,13.
Hasvik
1,96-2,44. Alta hatt jevn økning siden 2015 fra 4,61-5,15).

Samfunnsutvikler
Bibliotek er mer en bokhus.
På landsbasis har det vært en
økning i antall besøk de siste

tre årene. Det samsvarer med
ny revidert biblioteklov som
kom i 2013 som sier at bibliotek i større grad skal være en
arena for kultur. Bare fra 2013
til 2017 har det vært en økning i besøk på over 12 % i pr.
innbygger nasjonalt. Bibliotekene er ikke kun utlånsstasjoner av bøker, film og musikk, men også en arena for
debatter, kultur og lokalt engasjement.
Hos lokale folkebibliotek i
Finnmark har det de siste
årene vært en stor økning i
antall arrangement som har
variert fra høytlesning for
barn, kodekurs, spillkvelder,
språkkafé, samfunnsdebatter og forfattermøter. Fra
2016 har det vært en økning
på 35 % av arrangement totalt
hos folkebibliotek i Finnmark. I 2018 var det hele 970
arrangement.
For barn og unge har det siden 2016 vært en økning av
arrangement på 30 %, og totalt var det i 2018 336 i Finnmark. I 2019 er det også nasjonalt Bokår som gir en rekke inspirerende og spennende arrangement i bibliotekene.

Ny rolle: Bibliotek er ikke lenger rommet der det skal være stille. Det
er rommet for kunnskap, deltakelse, samtaler, lek, skapning og inspirasjon.


Økning besøk per innbygger (Porsanger jevn økning.
2,6 i 2012. I 2018 var det 3,6)
Økning barnearrangement
totalt (Alta høyeste arrangement-tall generelt og høyest
for barn og 80 for barn i 2018.
Lebesby en liten kommune
men hadde 25 barnearrangement i 2018. Vadsø hadde 40
mens Porsanger hadde nesten 60 – en stor økning over
de siste årene)

Bibliotekarens nye rolle
Bibliotekarer og ansatte i bibliotek gjør en stor jobb for
barn, for leseglede og for lokalsamfunn. De veileder, organiserer og tilrettelegger. I
tillegg utfører de en samfunnsjobb ved å styrke inte-
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greringsmuligheter,
lesekompetanse, kulturell og lokal forståelse samt inspirere
til befolkningens egen utfoldelse.
Bibliotek er ikke lenger
rommet der det skal være
stille. Det er rommet for
kunnskap, deltakelse, samtaler, lek, skapning og inspirasjon. Bibliotekarbeid er en
viktig jobb spesielt i distriktssamfunn med få lavterskel
kulturarenaer, som Finnmark har flere av. Nasjonalt
og i Finnmark ser vi at bibliotekene er populære, det skapes mer liv, det lånes og leses
mer, spesielt blant de unge.
Bibliotekene er viktige
samfunnsinstitusjoner som
er der for deg og meg.

