
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 

 

Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv. 

1. Bibliotekrom 

Førsteinntrykk i bibliotekrommet 
 

Brumunddal: 

Et lokale som ikke er gammelt men heller ikke 

moderne. Romslig. Luft. Man er ikke så synlig 

for alle andre når man kommer inn. Går ikke 

rett på skranken. «Lange» avstander i 

bibliotekrommet. Høyt under taket. Mye 

basisfarger. Stort, kaldt, hardt, ikke mykt og 

intimt, men mange fine avgrensede områder. 

 

Moelv: 

Nytt og fint. Intimt, ikke så stort. Korte 

avstander. Mykt, lunt. To skranker: bibliotek og 

servicekontor. Men det er bibliotekfølelsen 

som dominerer. 

Inngangsparti 
 
Brumunddal:  
Formidlingen starter idet du kommer inn 
døra! Utstilte bøker+ info om arrangementer 
på venstre side og plakattavle på høyre side. 
 
Moelv: 

Skranke rett ved inngangen, ikke mulig å 
«lure» seg inn, men heller ikke ubehagelig. 
 
 
 
 

Husblindhet/ la bibliotekbrillene ligge 
 
Brumunddal: 
Hm, vanskelig å la bibliotekarbrillene ligge… 
 
 
 
 
 
 

Overraskelser 
Brumunddal: 
Strikkesykkel i barneavdelingen! 
Bok til alle-hylla veldig synlig og tilgjengelig 
på enden av en hylle. 
 



 

 

 

Moelv: 

Sitater på veggene. 
 
 
 
 

Funksjonalitet for lånerne 
 

Brumunddal: 
Litt avstander 
De har plass til store arrangementer. 
 
Moelv: 

Greit skille mellom voksen og barn da det er 4 

trinn opp til barne- og ungdomsavdelinga. 

Finnes en rullestolheis for den lille trappa.  

PCer plassert litt rundt omkring. 

Innbyr til å sette seg ned mange steder. 

Lett å flytte hyller med hjul for å rydde plass til 

arrangement. 

Brukervennlighet/ å finne fram (eks. 
kategorisering) 
 
Brumunddal: 
Veldig tydelig skilting. Dewey-forklarings-
plakat. Brumunddal har lite fronting men 
fulle hyller. Stort utvalg. Serendipitet. Ligger 
til rette for oppdagelsesferd. Fordel at man 
ikke i altfor stor grad kan «vurdere» hylla på 
mange meters avstand. 
 
Moelv: 

Litt vel høye hyller på fag for barn. 
Fint med kategorisering: bøker fra ulike 100-
grupper er satt i samme kategori. 
 

 

Møteplass 
 

Brumunddal: 
Eget prosjekt for kvinner med 
minoritetsbakgrunn. 
 

Hvor skjer møtene mellom mennesker 
 
Brumunddal: 
Aviskroken 
Gruppearbeidsplasser 
 
Moelv: 

Et eget rom hvor ungdommene kan spille wii, 
men de har en del problemer med det 
tekniske utstyret, kanskje fordi ungdommene 
kan stenge døra og slå seg løs…? 
 
 
 
 

2. Formidling 

Litteraturformidling 
 

Brumunddal: 

 Samtale/formidling med ulike brukergrupper 

1:1 og 1:mange 



 

 

 

Tralle med siste innleverte bøker står rundt 
omkring – fungerer også som formidling! 
 
Brumunddal og Moelv: 
Flatskjerm med korte bokpresentasjoner 
(bilde og tekst). Felles for begge bibliotekene. 
Ser «fresht» ut! 
 
Utstillingsmontrene er ulåst/åpne, så 
lånerene kan kikke på bøkene som er stilt ut. 

Brumunddal: 

Jeg var med på bokprat for 6. og 7. klasse på 

Kirkenær skole. De har hatt et spennende 

lesesirkelprosjekt i mange år. Biblioteket på 

Moelv «arver» fine plakater som elevene 

lager. 

Egen blogg for barne- og ungdomslitteratur. 

Lesetips for voksne ligger på hjemmesida. 



 

 

 

 Samtale/formidling blant hyllene 1:1 

Overhørt: bibliotekaren kommer med flere 

forslag, tilbyr seg å slå opp for å finne enda 

flere forslag. 

Formidlingssamtale 

Arrangementer 
 

 

Prøysenår 2014: vil være arrangement 

annenhver måned. Har hatt arrangement hver 

måned i år i forbindelse med 200-årsjubileum. 

Litt for hektisk. 

 Aktiv og levende formidling (eks debatt og 

bokbad) 

Brumunddal: 
Hovedvekt på litteratur men også debatt 
 

 

 Faste arrangement 

Brumunddal: 
Barnetime 
Bokkveld 
Lesesirkel 
 

Moelv: 

Lesesirkel 

Barnetime 

 

 Samarbeidspartnere 

Brumunddal: 
Mye samarbeid. Med ulike etater i 
kommunen. Næring, landbruk, kirkelig et-
eller-annet, service, bygdekvinnelag. 
 

 

Mottagelse av lånere 
 

Brumunddal: 
Har såpass mange lånere at de er på grensen 
til å kunne ta i bruk selvbetjeningsautomat. 
Men de vil ikke ofre den personlige 
kontakten de får i skranken. 

 Møte med mennesker 

Moelv: 

Alle som er innom ønskes god helg! (på en 

fredag) 

Uformelt i skranken. 



 

 

 

Trenger ikke lånekort. 

 

 

 

Ideer til tiltak/aktiviteter 

Bibliotekrom 
I biblioteket jeg besøkte 

 

 

 

I eget bibliotek 

 

 

 

Formidling 
I biblioteket jeg besøkte 

 

 

 

 

I eget bibliotek 

 

Sette fram hylle/tralle hvor lånerne kan bla i 

sist utlånte bøker. 

Skolebibliotek: lage hylle/sted hvor elevene 

kan stille ut bøker de vil anbefale for andre. 

Skjerm med skiftende bokomtaler. 

Gjenbruke det man har forberedt til bokprat i 

blogginnlegg el.l. 

Overraskelse i bibliotekrommet. 

 

 


