
1.BIBLIOTEKROM 

FØRSTEINNTRYKK I BIBLIOTEKROMMET 

Et ganske vanlig, «standard» lokale, ligger i underetasjen på skolen og har vinduer bare på en 

side. Gir allikevel ikke et mørkt inntrykk, fargerike stoler frisker opp. 

Det første du ser er dørene til toalettet og to hyller med videofilm for barn og voksne. 

Videohyllene er plassert rett innenfor skrankeområdet. 

 

 

-INNGANGSPARTI 

Inngangsdøra er tung, rett innenfor er det en oppslagstavle med plakater og informasjon om 

lokale arrangementer. Skranken ligger rett innenfor. 

-OVERRASKELSER 

Den største overraskelsen er nok «kjøkkenavdelingen». De ansatte har ekstremt ryddige 

arbeidsplasser! 

 



FUNKSJONALITET FOR LÅNERNE 

Alt ligger på ett plan i biblioteket, ingen løping i trapper og ingen heis som kan stoppe. 

Det er dårligst plass med en gang du kommer inn, mellom vegg og skranke. Ellers er det god 

plass mellom de fleste hyller, det er stor plass i barneavdelingen. 

 

-BRUKERVENNLIGHET 

Veldig lite skilting og hyllemerking, nesten ingen merking av bøkene(dewey og krim finnes). 

Det er ingen aldersmerking på barnebøkene og lite kategorisering. Det er fargemerking på en 

del av ungdomsbøkene, men ingen tydelig forklaring på merkingen. 

Det er litt trangt i noen hyller, dette gjelder både for barn og voksen. 

 

 

 

 



-MØTEPLASS 

Det er flere sitteplasser rundt omkring, både sofa og stoler. Flere arbeidsplasser og 4 

publikumspc’er. Et eget rom med tidsskrifter og aviser, dette rommet brukes også som 

spiserom. Møtene mellom menneskene skjer i skrankeområdet, mellom hyllene og ellers 

rundt omkring i biblioteket. 

 

2.FORMIDLING 

Det er faste klassebesøk på biblioteket hver uke. Høytlesning for småtrinnet, 1. og 2. klasse 

sammen og 3. og 4. klasse sammen. De ansatte har hver sin gruppe. Etter lesestunden er det 

boklån. 7.klasse har fast boklån hver uke og regelmessige runder med bokprat. 

Folk spør i skranken, de ansatte er tilgjengelige hele tiden, de kjenner lånerne sine og 

anbefaler passende bøker. Folk snakker sammen mellom hyllene og anbefaler bøker til 

hverandre. 

Biblioteket har ca. 4 arrangementer i året, forfatterbesøk med lokale og langveisfarende 

forfattere. Forfatterbesøk i samarbeid med skolen legges til biblioteket. 

Bibliotekene i Nord-Østerdal har hatt et godt og omfattende samarbeid i mange år. De 

samarbeider bl.a. om forfatterbesøk, og denne høsten startet prosjekt Vinterles -

www.vinterles.no     www.vinterles.blogspot.no 

 Et leseprosjekt for voksne med Liv Gade som åpningsinspirator. Lesetips kan du finne på 

bloggen www.kortreistelesetips.blogspot.no 

I forbindelse med Vinterles skal alle biblioteksjefene kurses i formidling og deretter ut på 

formidlingsturne. 

Biblioteket samarbeider også med biblioteket på Røros. 

Biblioteket prioriterer klassebesøk og prosjekter, med begrensede budsjettressurser har 

biblioteket valgt å satse der de er gode. 



I møte med mennesker er damene på biblioteket hjelpsomme, hyggelige og 

imøtekommende. Ved små bibliotek kjenner de ansatte lånerne sine og kan yte en «ekstra 

service» - « vi tror du vil like denne boka « 

3.IDEER TIL TILTAK/AKTIVITETER 

- BIBLIOTEKROM 

Jeg ville flyttet filmene lenger inn i lokalet, lånerne finner alltids fram til filmene.  

Kan denne plassen brukes til noe overraskende for lånerne? Det er ikke så mye å få gjort med 

plasseringen av dørene til toalettene, men dørene kan jo brukes som utstillingsplass. Lag en 

collage med forsider fra billedbøker med et aktuelt tema? 

Ungdomsavdelingen kan flyttes, hyllene kan kanskje stilles opp på andre måter, de fleste har 

hjul. Tidsskrifter/aviser kan flyttes ut fra» rommet sitt», det føltes litt privat der inne. Kan 

dette rommet brukes til noe annet? 

Referanseavdelingen kan brukes annerledes, bøkene kan settes sammen med de andre 

fagbøkene. Kanskje kan lokalsamlingen flyttes hit? 

Murveggen ved publikumspc’ene trenger en ny farge?  

 

 

Når det gjelder hylleplassering i biblioteket må vi tenke på hva som «selger seg sjøl», hva vil 

lånerne alltid klare å finne fram til, hva kan plasseres lengst inn i lokalet, hvilke fristelser skal 

vi utsette lånerne for på veien. Kan biblioteket deles opp i ulike soner med ulike funksjoner? 

Det som er logisk for oss er ikke nødvendigvis det for lånerne. 

 

 

 



KASSERING 

Kassering er en viktig del av samlingsutviklingen, det er store variasjoner når det gjelder 

praksisen rundt om kring i bibliotekene. Når er ei bok en klassiker? Skal vi ha store 

bokmagasin hvor det gamle og klassiske står? Hvor mange hyllevarmere skal vi ha stående? 

De ansatte kjenner lånerne sine og vet hva som går og hva som står godt i ro på hylla. 

Jeg ville kassert både på barn, ungdom og voksen, fag og skjønn. Det vil gi mer plass til å stille 

ut forsidene, og innimellom ha tomme hyller til utstilling. 

 

 

SKILTING/MERKING 

De fleste bibliotek har en jobb å gjøre når det gjelder skilting/merking. Vi er veldig gode på 

merking på mikronivå – deweynr. på bokryggen med opp til 10 siffer! Men før låneren 

kommer til rett hylle og rett bok er skilting/merking ofte dårlig, mangelfull og av og til helt 

fraværende. 

Aldersmerking av barnebøker kan være en god pekepinn og hjelp for både barn og foreldre. 

Dette gjelder også billedbøkene, ikke alle passer for de minste og noen av dem bør leses 

sammen med voksne. 

Slik jeg ser det er kategorisering bra, men vi må bli flinkere til å fortelle lånerne våre hva vi 

har ment og tenkt med kategoriseringen. Det er ikke alltid like enkelt å finne fram til rett 

hylle. 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMIDLING 

Som nevnt satser Os bibliotek på klassebesøk og formidling. Biblioteket har flere 

arrangementer årlig og har stor nytte av samarbeidet i Nord-Østerdal. 

Hos oss sør i fylket kan vi kanskje samarbeide bedre om forfatterbesøk og arrangementer. 

Vi er flinke i den daglige formidlingen til barn og voksne, dette er noe vi kan gjøre mye mer 

av – faste boktips/bokprat og flere arrangementer utenom åpningstid. 

 

 

 


