


Finnmark internasjonale litteraturfestival 
arrangeres hvert andre år og veksler på å 
være i vertsbyene Alta og Kirkenes.

I år skal festivalen være i Kirkenes, fra 27. -30. 
oktober, og lages i tett samarbeid med Sør-
Varanger bibliotek. Temaet er UNDERVEIS.

Fylkesbiblioteket er hovedarrangør av 
festivalen, men søker ekstern støtte til 
finansiering og har mange 
samarbeidspartnere.



Finnlitt er et av fylkesbibliotekets store formidlingstiltak i høst. 

Finnlitt er for bibliotekene. 
Hele fylket skal merke at det er litteraturfestival! 

Festivalen har fått 100 000 kr fra 
Kulturrådet for å gi forfattere 
strømmehonorar. 

Programmet lanseres 
i midten av juni.



Vi har bestemt oss for å 
strømme ei rekke arrangement 
eksklusivt til dere i bibliotekene.

Med Sør-Varangers 
strømmekompetanse i bunn er 
vi sikret gode digitale visninger.

Suksessen avhenger av at 
mange nok ønsker å vise 
arrangementene i sitt bibliotek. 

Bilde fra strømming av Finnlitt Underveis i fjor.



Arrangementene vil være 
tilgjengelige i minst ett døgn fra 
visningstidspunktet, så det blir 
lettere å planlegge for dere.

Du får ei unik mulighet til å øve 
på å skape gode fysiske rammer 
rundt ei digital visning.

Bilde fra strømming av Finnlitt Underveis i fjor.



Du kan kombinere visning av 
Finnlitt med andre faste 
arrangement i ditt bibliotek, som 
Strikk & lytt eller barnehagebesøk.

Historielag, skoler, barnehager, 
lesesirkler eller andre kan inviteres 
på visning eller til samarbeid om 
ramma rundt.

Eller kanskje du vil invitere en lokal 
forfatter til samtale om innholdet?

Foto: Privat



Vil du ta i mot et strømma arrangement?

• Ditt bibliotek kan få viktig arrangørkompetanse og 
formidlingskompetanse ved å være med på Finnlitt.

• Vil ditt bibliotek motta ett eller flere arrangement i perioden 
28. oktober til 30. oktober?

• Påmelding innen 20. juni til Ida: ida.sagberg@tffk.no

mailto:ida.sagberg@tffk.no


Festivalen har også fått støtte fra Barents-
sekretariatet til et norsk-russisk webinar 
for bibliotekarer.

I høst, før festivalen, blir det digital norsk-
russisk workshop i shared reading med 5 
deltakere fra hvert land.

Erfaringene fra workshopen blir tema på 
webinaret onsdag 27. oktober i tillegg til 
annet faglig innhold. 

Mer info kommer, vi gleder oss! Biblioteket i Murmansk. 
Foto: Finnmark fylkesbibliotek



For noen av dere er det kanskje aktuelt å reise til festivalen?
Men Finnlitt skjer også i Kirkenes…



Vi trenger deg! Og det er mye å 
lære ved å delta på festivalen som 
arbeidende bibliotekar.

I Sør-Varanger får du se et av 
fylkets beste strømmebibliotek i 
aksjon.

Sunniva Knutsen og Dagfinn Gjerde i Kirkenes. 
Foto: Finnmark fylkesbibliotek



Du får møte gode 
bibliotekarkollegaer på et 
etterlengta sosialt treffpunkt fullt av 
kulturelle opplevelser, og du bidrar 
til festivalstemninga.

Bilde 1: Stine Ballovarre fra Alta bibliotek promoterer 
festivalen i 2016. Foto: Alta bibliotek. 
Bilde 2: Jørgen Betten, Kari Sørbø Jonsson, Hilde Lorentzen 
med flere på Samfundshuset i Kirkenes 2016. 
Foto: Finnmark fylkesbibliotek.



Du kan bokbade en kjent forfatter 
eller være samtaleleder for en 
interessant litterær bokprat.

Kanskje har du selv et tema du 
brenner for å formidle?

Laila Stien og Rønnaug Ryssdal på scenen. 
Foto: Finnmark fylkesbibliotek



Å lede en forfattersamtale lar deg 
teste egne formidlingsevner.

Kanskje reiser du hjem full av 
inspirasjon til lokale bokbad, og 
med nye forfatterbekjente i 
kontaktnettverket?

Ann Britt Svane intervjuer forfattere. 
Foto: Finnmark fylkesbibliotek



Du kan også gjøre praktiske 
oppgaver, som å kontrollere 
billetter og registrere deltakere for 
arrangementer. 

Det gir mye nyttig erfaring til 
egne arrangement.

Bilde 1: Festivalmapper ordnes. Bilde 2: Smittevernansvarlig 
Kari Lund Johnsen og billettansvarlig Jorun Jakola har kontroll i 
døra. Foto: Finnmark fylkesbibliotek



Kanskje vil du hente forfattere og 
deltakere på flyplassen og hjelpe 
dem med å finne fram i Kirkenes?

Det kan gi deg større litterært 
nettverk og du blir kjent med 
festivalbyen Kirkenes.

Jørn Lier Horst signerer bøker.
Foto: Sonja Siltala



Du får delta på spennende 
litteraturarrangement med 
kvensk, samisk, russisk, finsk og 
norsk innhold.

Festivalpass med adgang til alle 
arrangementer, med forbehold 
om ledig plass. 

Åpninga av festivalen i 2016 med Samovarteateret. 
Foto: Finnmark fylkesbibliotek



Ta kontakt med 
festivalkoordinator Ida 
Zachariassen Sagberg og fortell 
hva du vil gjøre på Finnlitt. 

Vi ser på festivalens behov og 
det du kan bidra med, og kan 
dekke reise og opphold til noen 
av de som ønsker å delta.





Litt info om B&U-forum
• Kompetansehevende digitalt møtepunkt for bibliotekansatte som 

jobber med barn og ungdom. 

• 6 møter i året, alltid på en tirsdag. 

• Du kan delta på ett møte, eller alle. 

• Referat og ressurser fra møtene skal være nyttige og 
kompetansehevende.

• Tema: Formidlingsmetoder, kompetanseutvikling og erfaringer fra 
bibliotekhverdagen med barn og ungdom.  

• Fylkesbiblioteket løfter fram ressurser og kunnskap fra gruppa. 

• Vi tar imot nye deltakere. Ta kontakt med Ida for møteplan/påmelding.



Gruppearbeid formidling

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6

Alta Berlevåg Bok- og kulturbussen Båtsfjord Gamvik Balsfjord

Deanu/Tana Gratangen Ibestad Karasjok Hasvik Bardu

Dyrøy Hammerfest Kåfjord Karlsøy Lyngen Kautokeino

Harstad Kvæfjord Loppa Måsøy Målselv Kvænangen

Lavangen Lebesby Porsanger Nordreisa Nesseby Skjervøy

Nordkapp Tromsø Salangen Senja Tjeldsund Sørreisa

Storfjord Vardø Longyearbyen Sør-Varanger Vadsø


