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Bibliotekets
hjørne:

Finnmarken

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

Emma & Isak – skattejakt og skurkestreker
av Helene Nagelhus
Emma & Isak er Nagelhus' debutroman, med
illustrasjoner av Jens A. Larsen Aas.
Det er fint å kunne lese hverdagsfortellinger
for barn. Bøker som
handler om vennskap,
skole og fritidsaktiviteter. Denne historien
følger tvillingene
Emma og Isak gjennom
ett år og deres
hverdagsopplevelser i
skogen, på fjellet, på
gården og i bygda.
Tvillingene er 9 år
og bor på gården
Eiktun sammen med foreldrene sine, lillebroren
på 2 år, og bestemor i nabohuset. Emma er glad
i fotball og har to kaniner, mens Isak ønsker seg
veldig en hund. Men siden mamma er redd
hunder, blir det nok ingen gårdshund på Eiktun.
Livet på gården er fullt av opplevelser og
hverdagsgleder. Det er alltid et nytt prosjekt på
gang. De vikarierer i mammas kafé, de redder
en revunge, de bygger taubane med onkel Knut
og de avslører noe ordentlig ulovlig.
Emma & Isak er en sjarmerende og gjenkjennelig, men også spennende historie hvor det
skinner igjennom at vi her har å gjøre med en
forfatter med stor fortellerglede! Sommeren er
fin tid for høytlesning og dette er en hyggelig
bok å lese sammen! Husk at også høytlesning
teller som lesing på Sommerles.
Eleanor & Park av Rainbow Rowell
Den første forelskelsen, den vi aldri glemmer. Den
som har så lett for å bli en klisjé, blir det ikke i
Eleanor & Park. De møtes første gang på
skolebussen. Det er ikke
kjærlighet ved første
blikk, snarere tvert imot.
Park har lite til overs for
den rødhåra jenta med
de sære klærne som
setter seg i setet hans.
Etterhvert oppdager
Park at Eleanor
smugleser tegneseriene
sammen med han på
bussen. Fra tegneserier
glir det over i musikk, og
ja, søt musikk oppstår.
Det er likevel ikke uproblematisk. Park vil ha alt av
Eleanor, også det hun ikke vil dele... Slutten er
åpen og gir rom for egne tolkninger.
Eleanor & Park er en sterk ungdomsroman
om det å holde ut, også når det er uutholdelig.
Kan gjerne leses med soundtracket til boka i
bakgrunnen. Anbefales unge lesere i alle aldre!
Kvinnen i vinduet av A. J. Finn
Kan du se ut, kan noen se inn! En velbrukt
setting i mange krimromaner, uten at den
forgår i A.J Finns roman Kvinnen i vinduet.
Anna Fox bor i et hus i Harlem, NY. Hun lider av
agorafobi, og har ikke
vært ute av huset på 10
måneder annet
gjennom nikon-linsen
på kamera. En dag
flytter det en ny familie
inn i over gaten. Hun
ser noe i nabohuset.
Eller gjør hun det? Hun
lever et liv dynket i
alkohol og tunge
medisiner. Ingen tror
henne, og hun mister
troen på seg selv.
Romanen overrasker, tar uventa vendinger og
holder deg godt fanget, uten å være den mest
originale. Alt i alt en god leseropplevelse.

pris: Lebesby kommune fikk Bibliotekprisen i Finnmark 2017, for sin nytekning og revitalisering av bibliotekvirksomhete.

Hjertet sier
bank, bank
Biblioteket i Kjøllefjord har
gått inn for å bli en mer
sentral del av lokalsamfunnet.
Hanne Krin Arnrup-Øien
bibliotekssjef i Lebesby

I fjor vår var det klart for innflytting i
det nye rådhuset i Kjøllefjord, og i hjertet av rådhuset ligger biblioteket. Det
var et ønske om å få biblioteket til å bli
en mer sentral del av lokalsamfunnet et bankende hjerte fullt av liv. Med
målrettet innsats, spesielt blant barn
og unge vil jeg si at en har lyktes med
det, mye takket være makerspace.

Lager folkeverksted
Biblioteket som kunnskapsarena er
ikke lenger bare bøker i tradisjonell
forstand, kunnskap kan tilegnes på
mange ulike sett. Derfor valgte man å

satse på makerspace som en del av
kommunens bibliotektilbud. Makerspace, eller folkeverksted som mange
har valgt å kalle det, er et verksted
hvor en i fellesskap kan skape, lære,
utforske og dele i skjæringspunktet
mellom vitenskap, kunst og teknologi.
Håndverk møter teknologi, kunst finner veien inn i nye former, og som det
står på veggen vår: Kan du tenke det,
kan du bygge det!

Med skolen på lag
Men et rom fullt av utstyr skaper ikke
liv av seg selv, derfor har det vært bra å
ha skolen med som samarbeidspartner. Skolen er med i satsingen realfagskommune, så veien fra klasserom
til makerspace har vært kort.
Noe av det vi har holdt på med det
siste året er koding av små roboter,
lagd romfigurer, 3D-printing av nøkkelhanker, kjemiforsøk og hatt krimteknisk skrivelaboratorium. Det er ty-

delig at det er et rom barn og unge trives med å være i.

Mer enn bare bøker,
men bøker også
For å skape et levende bibliotek har vi,
i likhet med andre, valgt å fokusere på
ulike arrangementer. Også arrangementer som en kanskje ikke vanligvis
forbinder med bibliotek.
Før jul bidro sambygdinger til realiseringen av Pepperkakebygda, og Plutselig
sirkus gjorde stor suksess med drop-in
sirkus for alle som ville lære å sjonglere.
Vi har likevel ikke glemt av bøkene.
De prøver vi også å formidle på en utradisjonell måte. Se for deg et verdenskart, hvor små roboter blir sendt rundt,
og til sist havner i Frankrike. På kartet
ser ungene en tegning av Eiffeltårnet,
som blir byttet ut med VR-briller hvor
de kan se nøyere på byggverket, før de
får høre om Fuglemannen* Pierre som
prøvde å fly ned fra Eiffeltårnet.

