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BIBLIOTEKARVANDRING	I	FOLLDAL	

Den 18. og 19. november var jeg så heldig å kunne besøke Folldal bibliotek. Folldal er en 

liten kommune med ca. 1 700 innbyggere. Kommunen ligger i en sidedal og har ingen 

naturlig tilknytning til nabokommunene. Men biblioteket er med på samarbeidet mellom 

kommunene i nordfylket.  Dette er et samarbeid som ser ut til å fungere godt, og er en fordel 

for små bibliotek med lite faglig miljø. 

Folldal gruver er grunnen til at mange bosatte seg her i 

sin tid. Nå er det kun en turistattraksjon.  Det er mange 

overnattingsmuligheter i forhold til innbyggertall. Og i 

tillegg til gruva er det nok mange som kommer for å 

nyte den fine naturen. Motellet jeg lå på bar preg av at 

det var besøkt av fiskere. Jeg var litt spent på hvordan 

biblioteket forholdt seg til å ligge i en turistkommune. Det ble løst på en elegant måte ved at 

Marina tar ferie på tidspunkt som gjør det mulig å yte service både for skolen og besøkende 

om sommeren. Med tanke på at hun har en assistent som kun jobber 5 % så må selvfølgelig 

biblioteket holde stengt litt av sommeren, men jeg er imponert over servicen biblioteket yter. 

 

 

 

Ut fra at det kun er litt over ett årsverk på biblioteket har de 

gode åpningstider. De har valgt å holde langåpent på fredager.  
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BELIGGENHET 

Biblioteket er lokalisert i et flerbrukshus i forbindelse med en 

skole. Da det er skole i samme bygning, er det litt utenfor sentrum. Dermed blir det ikke et 

sted som du stikker innom. Det er heller ikke så lett å se fra veien at det ligger et bibliotek der.  

BIBLIOTEKROM 

Når en kommer inn hoveddøra kommer inn i en stor inngangshall. Her kunne 

det med noen grep vist mye tydeligere at her ligger et bibliotek. 

Når du kommer inn på biblioteket ser du rett på skranken.  Noe som er en absolutt fordel. Det 

blir naturlig at du ser låneren når den kommer inn.  

Biblioteket er delt i to rom. Barneavdelingen er fysisk skilt fra resten av biblioteket. Og det 

har et åpent og luftig preg. Her er det ingen høye og overfylte hyller, og det er alltid mer 

innbydende. 

FUNKSJONALITET 

Voksenavdelingen er delt inn i skjønn og fag.  

Det er ikke kategorisert. Men lokallitteratur er samlet på egen hylle. 

Leseløver, Lesehester og andre barnebokserier står samlet. Det samme gjelder fagbøker i serier. 

Dette gjør det enkelt når det kommer skoleklasser. Det er også satt opp bøker som bibliotekaren 

anbefaler på egen hylle. 

MØTEPLASS 

Dette er et lite og personlig bibliotek. Alle kjenner hverandre. Og ettersom alle trinn er samlet 

under samme tak, blir elevene godt kjent med bibliotekaren.  
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Jeg var der på mandag og tirsdag hvor biblioteket kun var åpent på dagtid. 

Men på en liten plass som Folldal, vil det naturlig oppstå et møte mellom 

lånerne. De var i ferd med å få veinavn, og det oppsto et møte over permen 

som var lagt ut på biblioteket.  

 

Og det er mulig å kjøpe seg en kopp kaffe og sette seg ned. Her er det kanskje litt kaotisk med 

ledninger! 

FORMIDLING 

Det er god plass for å samle klasser og andre grupper.  Ved enkle grep kan biblioteket gjøres 

om for å ha større arrangementer.  

Biblioteket har egen Facebookside. 

Det er enkelt å samle klassene når de er på besøk.  

Selv om du er alene på jobb er det enkelt å gå ut i hyllene å hjelpe lånerne og hjelpe dem i 

valg av litteratur. I skranken går det greit å ha en til en samtale. Men det kan være litt 

vanskelig å være fullstendig diskre dersom det sitter andre på publikumsmaskinene. 

ARRANGEMENTER 

Folldal bibliotek er en del av samarbeidet mellom kommunene i nordfylket. Jeg ser et 

samarbeid er viktig for små bibliotek.  

De har Sommerles for barn om sommeren. Og de har nå startet Vinterles for voksne lånere. 

De har hatt en kickoff med Liv Gade. I Folldal hadde hun flere foredrag for forskjellige 

brukergrupper. Og bibliotekarene i bibliotekene skal reise rundt og anbefale bøker i dette 

prosjektet. 

IDEER TIL TILTAK/ AKTIVITETER 

BESØKSBIBLIOTEKET 

Billedbokkassene var plassert i samme område som publikumsmaskinene. Det kunne vært en 

fordel å flytte en av dem. I andre enden er det en aviskrok som muligens hadde vært bedre å 

ha i nærheten av publikumsmaskinene. 



4 
 

Bedre skilting. Det kunne med fordel vært mer skilting som viser hvor du finner bøkene du er 

ute etter. Og ettersom barn og voksen er fysisk skilt kan dette enkelt bli tydeliggjort.  

Biblioteket kunne enkelt skilt krim og annen skjønnlitteratur. Og kategorisering av fag er 

alltid mer publikumsvennlig. 

Folldal bibliotek har god plass i hyllene og kunne med fordel frontet bøkene der.  

Barne- og ungdomsbøker som ikke er i serie står blandet på hylla. Det kunne vært en ide og 

skille ut ungdomsbøkene.  

EGET BIBLIOTEK 

Vi kunne med fordel satt opp skilt som viser hvor de enkelte avdelingene er. Dette blir 

spesielt viktig da biblioteket ligger i to etasjer. Det hender at vi opplever lånere som ikke har 

tenkt på at vi har voksen skjønn og krim oppe.  

Skranken vår er plassert sånn at det ikke er naturlig å se lånerne når de kommer inn samme 

hvilken inngang de bruker. Hadde det vært praktisk mulig, burde vi flyttet skranken.  

Noen av oss er veldig flinke til å bruke veiledningsskranken oppe. Men vi skulle lagt inn i 

rutinen at en sitter på den. Det blir enklere for de som er i andre etasje å få hjelp. 

GENERELLE TANKER ETTER BESØKET 

Jeg ble virkelig tatt godt imot på Folldal bibliotek og det er interessant å se hvordan 

hverdagen er på andre bibliotek. Men jeg ser at det kunne vært mer matnyttig og vært på et 

bibliotek som er større eller like stort som vårt eget. Når det er sagt, så var det interessant å se 

hvor mye det kommer ut av samarbeidet mellom bibliotekene i nord. 

 

 

 

 

 

 


