
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 
Folldal til Våler 

 

1. Bibliotekrom 

Førsteinntrykk i bibliotekrommet 
Inngangsparti 
 
Veldig fin inngangsparti med sittegruppe og 
tilgang til offentlige dokumenter. 
Bra med sittegruppe og reisebøker. 
Utrolig at Våler bibliotek har sååå romslig 
areal og eget gallerirom! Fantastisk! 
 

Husblindhet/ la bibliotekbrillene ligge 
 
Bare et moment jeg ser for meg som kan 
forandres: reolene deler relativt stort område 
i soner, det virker litt kaotisk og uryddig.  
Muligheten er til stedet: det er mange lange 
vegger som kan brukes for vegghyller og 
unødvendige reoler fjernes eller brukes der 
det er plass for dem.  
 

Overraskelser 
Utrolig flott møteplass i sentrum av 
biblioteket  samt gallerirom  
 



 

 

 

Funksjonalitet for lånerne 
Brukervennlighet/ å finne fram (eks. 
kategorisering) 
 
Bra organisert voksen litteratur, film og 
reisebøker. 
 

Møteplass 
Hvor skjer møtene mellom mennesker 
 
Møter mellom mennesker skjer overalt i 
biblioteket. 
 

2. Formidling 

Litteraturformidling  Samtale/formidling med ulike brukergrupper 

1:1 og 1:mange 

Litteraturformidling skjer over skranken, ved 

bokhyller ved spisebord. Biblioteket er god på 

formidling når låneren har tid. 

 

Ideer til tiltak/aktiviteter 

Bibliotekrom 
I biblioteket jeg besøkte 

 

Jeg kunne tenkt meg å flytte avdelingene: der 

det er voksen avdeling kunne bli 

ungdomsavdeling, der er det sittegruppe med 

offentlige dokumenter kunne vært 

barneavdeling siden døra til ungdomsskole 

åpnes for skoleelever ved lån. Da skaper det 

bedre oversikt over dem som er små og gir mer 

ro og visuell nytelse av galleriet for voksne 

lånere.  

 

I eget bibliotek 

 

Etter besøket har Folldal bibliotek kassert alt av 

musikk og overført det til kulturskolen, flyttet 

kaffeautomat nærmere publikums PC.  

Flyttet relativt godt etterspurt lydbøker der det 

var musikk og stilte reisebøker med språkkurs 

på den plassen hvor lydbøker var.   



 

 

 

Formidling 
 

I eget bibliotek 

 

Jeg vil takke Eva for mange fine opplevelser 

gjennom en arbeidsdag. Det var utrolig 

spennende å sammenligne mitt eget bibliotek 

med Våler bibliotek. Det er mye som skjer på 

en arbeidsdag hvor vi jobbet med besøkende, 

med bøker, med hverandre. Eva, du ga meg så 

mange positive impulser og støtte i min travle 

alene arbeidstilværelse!  

Tusen hjertelig takk!!! 

 

 


