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Bibliotekets
hjørne:

FREDAG 31. JANUAR 2020

Møtes vi på
biblioteket i år?

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

støtte: Fylkesbiblioteket skal fortsatt gjøre vårt for å støtte alle bibliotekene og bibliotekarene i Finnmark. 
Sunniva Knutsen
Fylkesbiblioteksjef

I alle kommunene i Finnmark er dørene
åpne på bibliotekene og bibliotekarene
er klare til å ønske gamle, og spesielt nye
brukere, velkommen til et nytt bibliotekår; 2020! Det er mye bra som ligger foran oss i 2020. Jeg ser spesielt fram til lesekampanjen Sommerles for alle barneskoleelever i sommerferien og litteraturfestivalen Finnlitt 2020 i Kirkenes i
oktober.

Finnmarksbibliotekene
er blitt mindre i 2020
Bokbussen som kjørte i Karasjok/Utsjok/
Porsanger kjører ikke lenger. Kvalsund
bibliotek er blitt en filial av Hammerfest
bibliotek. Og Bokbussen Tana/Nesseby
har fått ny kjørerute og en del nytt innhold. Ressurser kuttes, eller ressursene
skal strekkes enda lenger enn de gjorde
tidligere. Men oppgavene til Finnmarksbibliotekene er ikke blitt mindre: og jeg
ønsker at enda flere skal kjenne til hvilke
bra bibliotek som finnes!
Fylkesbiblioteket skal fortsatt gjøre
Koke bjørn
av Mikael Niemi
Gode gamle Læstadius – på
en måte jeg ikke har hørt om
han tidligere. Kunnskapsrik
deler Prosten av sin beskuelse
av verden, gjennom lesing,
erfaring og betraktninger.
Omgivelsene i Nord-Sverige
virker også kjente. Læstadius
hadde innflytelse, som til og
med har påvirket mitt liv, han
innførte både skolegang og
potet til Nord. Kunnskapsrik
er også forfatteren av denne
boken.

Finnmarken

vårt for å støtte alle bibliotekene og bibliotekarene i Finnmark.

Nyttårsønsker for
folkebibliotekene
Mitt ønske for året som kommer, er at
kommunenes satsning på bibliotek skal
komme flere til gode, rett og slett at
enda flere skal benytte seg av det fantastiske tilbudet som bibliotekene er i hver
kommune.
Hver kommune har et bibliotek, et rom
eller bygning, som er en uvanlig møteplass i lokalsamfunnet. Biblioteket er en
annerledes kommunal tjeneste, for den er
uavhengig av f.eks. alder, tilknytning eller
bakgrunn. Biblioteket er felles for alle i
kommunen. Alle kan gå til biblioteket,
hele livet. Alle har en grunn til å gå på biblioteket og ingen spør hvorfor du er der!
Det får meg til å lure på om alle virkelig vet
hva biblioteket har å tilby i sin kommune?

Følg ditt lokale bibliotek
på Facebook!
Det er på Facebook den mest oppdaterte
informasjonen kommer! Bibliotekenes
facebooksider har åpningstider, hvilke
BookBites:
Appenfor å få
tilgang til alle
e-bøkene i
bibliotekene
Utvalget i e-bøker
vokser for hver
måned, og vi har
også e-lydbøker
tilgjengelig. Husk
at vi har tatt i bruk
ny app for lån av
e-bøker! BookBites kan lastes ned
til Android og
iPhone/iPad. Ta
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arrangementer de skal ha, litt om hva du
kan låne eller annen aktuell informasjon akkurat nå (og det er om den nye ebokappen som vi bruker nå, Bookbites)!

De gode bibliotekarene
Det finnes mange fine bibliotek i Norge,
og et av de fineste er i Finnmark. Jeg er
stolt av å ha kontor på Vadsø bibliotek.
Utseende sier lite om kvaliteten på innholdet, om biblioteket er godt. Det som
derimot sier mye om kvaliteten på biblioteket, er jo de som jobber der. Det viktigste på biblioteket, er selvfølgelig bibliotekarene. Uten dem hadde det blitt
en stusselig kommunal tjeneste.
Bibliotekarer i Finnmark jobber for at
finnmarkinger skal ha tilgang til kunnskap og kultur og at finnmarkinger skal
lese. De formidler hva som finnes på og
mellom bokhyllene.

Nye aktiviteter?
Det er faktisk mulig at flere tar initiativ
til å fylle det lokale biblioteket med aktiviteter! For det kan mange flere gjøre.
Bibliotekarer har erfaring med å lage arrangement eller rammene rundt et ar-

kontakt med ditt
bibliotek, så
hjelper de deg
med å komme i
gang. Det finnes

også informasjon
på fylkesbibliotekets nettsider. Alt
er selvfølgelig
gratis.

rangement. Noen lag og forening har
oppdaget hvordan et arrangement blir
mer åpent, om det arrangeres på biblioteket. Det hadde vært kult om enda flere
gjorde det samme!
Jeg ønsker i alle fall at politikere i alle
kommuner i Finnmark skal gjøre et
stunt på biblioteket, møte innbyggerne
der, ta en time til å være tilgjengelig for
spørsmål eller oppdrag. Jeg er spent på
om de tar oppfordringen.

Møtes vi på biblioteket i år?
Mitt nyttårsforsett er å bruke mitt lokale
bibliotek som en ordentlig møteplass,
altså et sted for å møte noen. Til nå har
jeg stort sett bare gått dit for å låne eller
levere bøker. I år skal jeg virkelig avtale å
møte min beste venn på biblioteket! Der
skal vi drikke kaffe, finne et sted å snakke
mens ungene finner bøker de skal låne
eller spiller playstation. Vi skal snakke
om stort og smått. Kanskje skal vi til og
med gå på et arrangement, en konsert eller høre på en forfatter eller bibliotekar?
Ta en tur til ditt lokale bibliotek du
også, sjekk ut tilbudet som er der og hils
bibliotekaren fra meg!

Doktorens Datter
av Kirsten Bergh
Jeg koser meg mens jeg
leser denne tynne lille
boken, fra og om Vadsø
i gamle dager! Jeg er
bare halvveis i boken,
men stemningen og
fortellerstemmen er lun
og god. Det er mange
gode (og ganske lange)
beskrivelser av Vadsø
og innbyggerne i 1913.
Jeg kjenner meg igjen,
selv om alt er annerledes.

