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Bibliotekets 
hjørne:

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteratur- 
og kultursto�  til glede for Finnmarkens lesere.

Hilsen Ruth  
– Ingvild Tørresvold (2020) 
Hverdag midt i klimakatastrofen. Mange 
flykter fra hetebølgen, men Ruth blir 
værende i byen. Hun har alltid vært litt 
utenfor, men nå får 
hun en venninne som 
trenger henne. På sitt 
vis går livet videre, 
selv om temperaturen 
og dødsfallene stiger. 
Som klimadystopi er 
Hilsen Ruth svært 
realistisk. Boken er 
unik og varm, selv 
med det dystre 
bakteppet. Liker du 
bøker med litt spesielle hovedpersoner, 
som Eleanor Oliphant har det helt fint, Britt 
Marie var her, eller En mann ved navn Ove? 
Hilsen Ruth er mørkere og mer dvelende, 
men hovedpersonen like fascinerende. 
3: God helse og god livskvalitet, 6: Rent 
vann og gode sanitærforhold, 11: Bære-
kraftige byer og lokalsamfunn, 13: Stoppe 
klimaendringene, 15: Livet på land 
Omtalt av Mona Fonnes, bibliotekar Troms 
og Finnmark fylkesbibliotek Vadsø

Mellom nord og natt  
– Gøhril Gabrielsen (2021)
Mellom nord og natt av Gøhril Gabrielsen 
er en klaustrofobisk roman om relasjonen 
mellom mor og datter. Hun tar utgangs-
punkt i den finlands-
svenske lyrikeren 
Edith Södergran født 
1892 i St. Petersburg 
og hennes ensomme 
oppvekst. Moren 
Helena prøver å bøte 
på det ved å ta til seg 
den foreldreløse 
Singa. I vår egen tid 
flettes jeg-personen 
og hennes datter Lus 
skjebner inn i Edith og Helenas. Kapitlene 
veksler mellom de to historiene, og 
parallelt styres de  sakte mot en spennings-
topp. Språket er vakkert og poetisk, litt 
gammelmodig på en god måte, skogen 
lukter ikke, den anger. En roman som peker 
på ulikhetene mellom klasser, muligheter 
og forventinger. 
10: Mindre ulikhet, 4: God utdanning 
Omtalt av Hanne Arnrup-Øien,  
bibliotekar Lebesby

Sannhet: En kort historie om løgn, idioti 
& fake news – Tom Phillips (2021) 
Morsom og underholdende om løgner, 
feilinformasjon og svindel. I denne fornøye-
lige boken kan vi lese om løgn, svindel, og 
falske nyheter i et 
historisk perspektiv. 
Phillips krydrer boken 
med anekdoter og 
historier som viser oss 
at selv om begrepet 
fake news er nytt, er 
fenomenet gammelt. 
For eksempel blir 
selveste Benjamin 
Franklin avslørt som et 
troll. Phillips skriver 
muntlig og vittig, og boken er tanke- 
vekkende. Sannhet minner litt om Bill 
Brysons bøker, men er hakket mer lettbeint.  
4: God utdanning, 16: Fred, rettferdighet og 
velfungerende institusjoner 
Omtalt av Mona Fonnes, bibliotekar Troms 
og Finnmark fylkesbibliotek Vadsø

1. september gikk 
Nasjonal bibliotekdag 
av stabelen, en dag 
som markeres av 
bibliotek i alle landets 
fylker på ulike kreative 
måter både i og utenfor 
bibliotekene.
linda Marie Tindholm
Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Nasjonal bibliotekdag initieres av Norsk 
bibliotekforening og tanken er å vise 
fram bibliotekenes rolle i samfunnet.

Hvert år velges et tema for Nasjonal 
bibliotekdag, og årets tema har vært FNs 
bærekraftsmål som ser miljø, økonomi 
og sosial utvikling i sammenheng. Bibli-
otekene befinner seg i skjæringspunktet 
mellom kultur, utdanning og livslang 
læring, folkehelse og sosialt arbeid. Bi-
bliotekenes arbeid er synlig i alle hoved-
målene, spesielt når det gjelder offentlig 
tilgang til informasjon, tilgang til tekno-
logi og livslang læring. Biblioteket som 
et åpent og tilgjengelig tilbud for alle i 
samfunnet har en unik mulighet til å nå 
ut til hele befolkningen med kunnskap. 
Og på den måten oppfylle flere av bære-
kraftmålene bare med å gjøre jobben 
sin. Bibliotekene er også gjenbrukssta-
sjoner, ikke hundre bøker for hundre 
personer, men én bok for hundre perso-
ner.

At dagen faller sammen med avslut-
ningen av Sommerles, en nasjonal lese-
kampanje for barn og unge, har gjort at 
flere bibliotek har brukt dagen til å mar-
kere begge deler, og nådd ut til flere!

Slik har noen av bibliotekene i Troms og 
Finnmark hatt Nasjonal bibliotekdag:
Berlevåg har fokusert på bærekraftsmål 
7 «ren energi for alle» i sin bokutstilling. 
Dette passer godt med hvordan Berle-
våg bruker grønn vindkraft for å skape 
grønn hydrogen og ammoniakk. 

I Lyngen var 3. trinn fra Eidebakken 

skole på besøk og fikk lære om bære-
kraftsmål 15 «livet på land», med fokus 
på insekter. Biblioteket har også lagt ut 
nydelige dekorerte steiner malt av Wen-
dy de Vires. Steinene er plassert rundt 
om i nærområdet. En fin måte å skape 
nysgjerrighet hos innbyggerne på. Alle 
som besøkte biblioteket kunne ta med 
seg hjem en kassert bok til ode og eie, el-
ler rett og slett låne en bok. Det treffer 
bærekraftsmål 12 «ansvarlig forbruk og 
produksjon». 

Kjøllefjord markerte med «værsågod-
dag» hvor folk ga bort og byttet ting. 

I Sørreisa ble markering av dagen slått 
sammen med avslutning av lesekam-
panjen og feira med å samle 70 unger fra 
1.–4. klasse til Sommerlesfest. Det var 
konkurranser, trekning av premier, litt 
godt å spise og utdeling av diplom og 
premier. Bokutstilling med bærekraft 
som tema og utdeling av flotte bokmer-
ker til alle som var innom. 

I Nordkapp hadde biblioteket inviter-
te alle besøkende til å delta på quiz hvor 
de kunne vinne en spennende forun-
dringspakke. 

Hammerfest bibliotek inviterte låner-
ne til å lage og stille ut egne dikt ved å 
bruke «kjøleskapspoesi» Ord for ord leg-
ges sammen til man har skapt et dikt.   

Bok og kulturbussen i Sør-Troms har 
samarbeidet med Kvæfjord, Ibestad og 

Tjeldsund bibliotek og markert dagen på 
Sommerlesfestene. Elever og lærere fikk 
lære om det digitale Bærekraftbibliote-
ket, og bærekraftsmål 13, «stoppe klima-
endringene», ble knyttet opp mot årets 
sommerlesfortelling. Bussen har i til-
legg besøkt flere av skolene i regionen, 
hatt til sammen seks arrangementer og 
nådd over 360 elever. 

Dette er bare et lite utvalg av alt biblio-
tekene har fått til. Vi oppfordrer til å gå 
inn på bibliotekenes Facebooksider, 
hvor mange har laget poster med bilder 
fra sin markering. Dette viser at vi har 
mange dyktige og utrolig kreative kolle-
gaer i hele fylket. 

Bibliotekene har 
hatt bursdag!

skape nysgjerrighet: Biblioteket i Lyngen har lagt ut nydelige dekorerte steiner malt 
av Wendy de Vires. Steinene er plassert rundt om i nærområdet. En fin måte å skape 
nysgjerrighet hos innbyggerne på. 

«ren energi for alle»: Berlevåg har 
fokusert på bærekraftsmål 7 «ren energi 
for alle» i sin bokutstilling. Dette passer 
godt med hvordan Berlevåg bruker grønn 
vindkraft for å skape grønn hydrogen og 
ammoniakk.

«værsågoddag»: Kjøllefjord markerte 
med «værsågoddag» hvor folk ga bort og 
byttet ting.


