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Bibliotekets 
hjørne:

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

Sonetsjka  
av Ljudmila Ulitskaja
Ljudmila Ulitskaja er en prisbelønnet 
russisk forfatter. Sonetsjka er en gripende 
fortelling fra mellomkrigstidens Sovjet-
unionen. En bok om hvordan anner- 
ledeshet og godhet påvirker menneskelige 
relasjoner. 
Tilfeldigheter 
– hvor kan det 
føre et men-
neske? Den 
handler om 
ensomhet og om 
lengselen etter 
tilhørighet. Hva 
er et menneske 
villig til å tåle? 
Knapphet på mat 
og mangel varer 
og andre nødven-
digheter i samfunnet, hvordan er det mulig 
å mestre livet i en så utfordrende hverdag? 
Ulitskaja klarer å gi oss et innblikk i denne 
tidens samfunn og samtidig vise kulturens 
og kunstens plass på tross av stor fattig-
dom og arme kår. 
Skrevet av Marion Dahl Olaussen,  
Vadsø bibliotek

De som er elsket 
av Victoria Hislop 
Dette er en murstein av en bok. Tittelen er 
lite beskrivende for handlingen i boka, og 
de som har lest Hislops bok Øya og likte 
den, vil ikke bli 
skuffet av denne. 
Forfatteren klarer 
nok en gang å 
fenge leseren 
umiddelbart i 
denne fortellin-
gen. Vi er tilbake i 
Hellas og boka 
beskriver livet i 
Hellas før og 
etter krigen og 
borgerkrigen i 
landet. Her får vi 
lese om hvordan denne tiden påvirket 
grekernes live og samfunn. Det var 
særdeles brutalt. Regjeringens politikk, 
enkeltmenneskets politiske engasjement 
og valg setter varige spor og får katastro-
fale følger for hele samfunnet og de 
familiene vi følger i boka. Dette er en bok 
man vil huske!
Skrevet av Marion Dahl Olaussen,  
Vadsø bibliotek

Skår 
av Tommi Kinnunen 
I Skår skildrer den finske forfatteren, 
Tommi Kinnunen, tre søskens tøffe og 
brutale hverdag. 
Gjennom sin 
poetiske og 
lyriske framstil-
ling klarer han å 
få fram alle livets 
brutaliteter. Det 
er lett å bli 
bergtatt når han 
på mesterlig vis 
klarer å levende-
gjøre stemninger, 
farger og lukter i 
søsknenes svært 
utfordrende liv for oss lesere. Anbefales!
Skrevet av Marion Dahl Olaussen,  
Vadsø bibliotek

Oftere og oftere får 
biblioteket spørsmål 
om vi kan strømme 
arrangementene 
våre. Særlig er det 
lokalhistorie som 
vekker stor interesse.

Hilde Melhuus lorentzen
Vadsø bibliotek

Vadsø bibliotek har et veldig godt samar-
beid med Vadsø historielag og vi er også 
aktivt med i Kvenfestivalen. Covid-19 har 
gjort at dette med strømming av arrange-
menter fra bibliotek har blitt vanlig og 
noe som publikum nesten regner med 
skjer. Vi i Vadsø fant ut at vi ikke ville 
være noe dårligere enn andre og bestem-
te oss for at vi, i tillegg til å ta imot strøm-
mer fra andre bibliotek, også ville strøm-
me selv. Alle kan ikke komme til Vadsø, 
men vi kan nå ut til hele Norge med våre 
arrangementer via andre bibliotek, eller 
direkte hjem til folk i stua. Vi startet så 
smått med egne strømminger i fjor.

Strømmet flere foredrag
Vi kjøpte inn et nytt konferansekamera 

og hadde allerede et bra miksebord med 
digital utgang. Det første arrangementet 
vi skulle strømme var et seminar om 
forfatteren og mannen Hans Kristian 
Eriksen fra Senja og Kiberg. Det ble 
strømmet flere foredrag og en samtale 
via Facebook. Den gikk ut til private og 
til ett bibliotek i sanntid. Hovedutfor-
dringen for oss med dette arrangemen-
tet var begrensningen med bare å ha ett 
kamera. Vi hadde ingen mulighet til å gå 
over til et klart bilde av powerpointen 
samtidig med at foredragsholderen er i 
fokus, men vi skiftet fra det ene til det 
andre så godt vi kunne med det utstyret 
vi hadde.

Gode tilbakemeldinger
Publikum og Senja bibliotek, som viste 
hele seminaret til sine brukere, var veldig 
fornøyde med opplegget. Kommentar 
fra Facebook: «Veldig fint dere strømmet 
det. Spennende å bli bedre kjent med 
historikeren, forfatteren og ikke minst 
«den glade vandrer» i Komagværdalen, 
Hans Kristian Eriksen.»

Fikk mye mer erfaring
Dette gjorde at han som var ansvarlig for 
strømmingen hos oss ble spurt av Troms 
og Finnmark fylkesbibliotek om han 
kunne hjelpe til med strømmingen av 
arrangementer til andre bibliotek i fyl-
ket fra Finnlitt i Kirkenes høsten 2021. 
Det gjorde at vi fikk mye mer erfaring 

enn vi hadde fra før og kunne være enda 
litt mer avanserte den neste gangen vi 
skulle strømme. 

Fotballmiljøet i Vadsø
Det neste arrangementet vi bestemte 
oss for å strømme var om Fotballmiljøet 
i Vadsø i 60- til 80-årene. Vadsø historie-
lag fikk mange forespørsler fra folk 
rundt om i hele landet når det gjaldt ak-
kurat dette arrangementet. Denne gan-
gen fikk vi låne et videokamera fra fyl-
kesbiblioteket som vi brukte i tillegg til 
vårt eget. Det var fem personer som 
skulle samtale om fotball. I tillegg var 
det en liten straffesparkkonkurranse på 
slutten. Vi har bare fire mikrofoner, så 
det ble litt utfordringer med lyden. Mik-
sebordet vårt er heller ikke optimalt når 
man skal regulere lyden fortløpende. I 
tillegg skulle det vises et sportsrevy-
innslag fra NRK midt i arrangementet. 
Vi måtte lage et pausebilde. Det gikk og 
ble veldig bra. 

Egen YouTube-kanal
Denne gangen opprettet vi også vår 
egen YouTube-kanal, da det blir bedre 
kvalitet på YouTube enn på Facebook. 
Opptaket gikk fra oss og ut til hele ver-
den i sanntid og har siden ligget på vår 
YouTube-kanal. I skrivende stund har 
opptaket blitt sett 591 ganger. Til oss å 
være betyr det at det har vært veldig po-
pulært. 

Strømming på 
Vadsø bibliotek

Fotballmiljøet i Vadsø i 60- til 80-årene: Torbjørn Ittelin samtaler med Arne Pedersen (Polarstjernen), Magnus Mækelæ 
(Norild), Lille Korbi (Turn) og Einar Niemi (Golnes). Foto: Hilde melHuus lorentzen 
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Sør-Varanger bibliotek viser vei:

Det er mye som har 
skjedd i bibliotek-
verden de siste årene. 

Harald Sørensen
Enhetsleder kultur og fritid Sør-Varanger kommune

Fra 2014 skulle ikke bare biblioteket 
være en utlånssentral. Den nye biblio-
tekloven fremhever folkebibliotekene 
som en uavhengig møteplass for offent-
lig samtale og debatt. Da koronaen kom 
og møteplassene ble stengt, gav det bi-
blioteket nye muligheter. Hvordan ska-
pe arenaer uten at man kunne møtes fy-
sisk?

Allerede høsten 2019 startet Sør-Va-
ranger bibliotek med videopptak av 
foredrag og arrangement. Foranlednin-
gen var det forestående 75 års frigjø-
ringsmarkeringen av Øst-Finnmark og 
ønsket om å dokumentere historier opp-
levd av tidsvitner fra andre verdenskrig. 
En viktig samarbeidspartner for å få 
dette til var Sør-Varanger Historielag. 
Foreningen har vært og er en viktig 
medspiller i bibliotekets arbeid.

Nedstengning- hva nå?
Da landet stengte ned 12 mars 2020 og 
alle ble sendt hjem ble det utfordrende 
for hele kommunen. Hvordan opprett-
holde tjenestetilbudet uten at man kun-
ne møtes? 

En del av svaret på dette var korona-
prosjektet SVKsammen, et samarbeids-
prosjekt mellom kommunen, Sør-Va-
ranger utvikling og Barentssekretaria-
tet. Et av tiltakene var å streame fore-
drag.  Godt hjulpet av kommunens pro-
sjektkoordinator Bård Ramberg, it-av-
delingen og nysgjerrige bibliotekansatte 

laget man en plan for streaming av lo-
kalhistoriske foredrag. Ansvaret for 
streamingen var naturlig å legge til bi-
blioteket. Sentral i prosessen var også 
eldrerådets leder, Karstein Kristiansen. 
Hans tanke var å finne et tilbud som 
kunne engasjere de eldre siden korona-
tiltakene forhindret dem i å møtes. I lø-
pet av våren 2020 ble det streamet 12 
foredrag med ulike tema som eksempel-
vis Internatliv på skoler, Husflidstradi-
sjoner i Finnmark, Partisaner i Finn-
mark og Nyttevekster i Sør-Varanger. I 
tillegg ble det satt opp et eget produk-
sjonsteam som kunne strømme 1. mai 
og 17. mai markeringen, et kjærkom-
ment tilbud i et nedstengt Norge. En 
opptelling nå, snart 2 år etter nedsteng-
ningen, viser at vi til sammen har hatt 35 
livesendinger. Sendingene har stadig 
blitt mer komplekse og produksjonene 
større. Vi har blant annet streamet litte-
raturfestivaler, samefestivaler og UKM-
mønstringer.

Samarbeid
Erfaringer tilsier at det er i nedgangs og 
«krisetider» at innovasjon og utvikling 
skjer. Suksessfaktorer for at vi fikk dette 
til var det gode samarbeidet på tvers av 
virksomhetene i kommunen. I tillegg 
måtte vi i større grad enn tidligere sam-
arbeide med eksterne aktører. Spesielt 
gjaldt dette tekniske ressurser som 
streaming, produksjon av sendinger og 
markedsføring. Utfordringen med fi-
nansiering ble løst ved at man fikk til-
delt friske midler. Fylkesbiblioteket 
støttet prosjektet til innkjøp av utstyr. I 
tillegg ble det tilført betydelige midler 
fra helseprosjektet «Aktivitetstiltak for 
å motvirke ensomhet». Prosjektet er fi-
nansiert av Statsforvalteren og det er 
Utviklingssenteret for sykehjem og 
hjemmetjenester (USHT) som har ledet 

prosjektet. Målet er å tilby beboere ved 
sykehjem og omsorgsboliger digital del-
takelse i lokale kulturarrangement. 
Midlene har gått til innkjøp av tv-skjer-
mer på sykehjemmene, produksjonsut-
styr, og lønnsressurser til kompetanse-
heving knyttet til filmopptak og 
streaming. Dette gjorde det mulig for 
frikjøp av ansatte. Likevel, streaming-
prosjektet har medført mer ressursbruk 
for personalet. Dette har ikke vi fått til 
uten engasjerte og driftige bibliotekarer 

som ikke har vært redd for å ta i et ekstra 
tak, både på offentlige fridager og ellers.

Norsk-russisk bibliotektjeneste
Koronaepidemien har naturlig nok fått 
konsekvenser for vårt norsk-russiske 
samarbeid. Da landet stengte ned ble 
også grensen til Russland lukket og 
samarbeidet med våre russiske kolleger 
måtte finne andre former.  Sør-Varanger 
bibliotek har en av landets største sam-
linger av russisk litteratur og tilbyr utlån 
av disse i Finnmark. I tillegg møtes rus-
siske og norske bibliotekarer jevnlig på 
konferanser, møter og festivaler. Takket 
være kompetansehevingen vi har fått 
innenfor streaming og videoproduksjon 
har vi klart å fortsette vårt samarbeid 
med vår russiske nabo. Et godt eksem-
pel på det er filmfestivalen «Northern 
Character» som vi, til tross for korona, 
har kunne delta på med eget studio på 
Sør-Varanger bibliotek. I tillegg kan det 
nevnes at mange i Russland følger kom-
munens og bibliotekets Facebookside 
og har slik tilgang til streaminger som 
skjer på norsk side. 

Veien videre
I dag er det sjelden vi har foredrag uten at 
det streames til et større publikum. Vi 
har gjort streamingstjenesten til en fast 
driftsoppgave knytte til arrangements-
delen. Biblioteket får stadig forespørsler 
fra andre virksomheter i kommunen og 
også eksternt om å hjelpe til med pro-
duksjon og opptak av ulike eventer. Det-
te er vi tilbakeholdne med. Produksjon 
og streaming av arrangement er et eget 
fag og krever ressurser. Utfordringen vår 
framover er hvordan vi skal kunne opp-
rettholde et bra nivå på de streamingtje-
nestene vi allerede gjør uten at det går på 
bekostning av andre viktige bibliotek-
oppgaver. 

Foredragsholdere og skjerm: Historielaget er en viktig samarbeidspartner på arrangementssiden. Denne gangen med publikum til stede.   
 begge Foto: sør-Varanger bibliotek

17. mai: Sør-Varanger bibliotek har vært 
sterkt involvert i produksjon og streaming 
av 17. mai. Her Lisa Finnøy Ugelvik fra 2020. 

Åpen kulturarena


