
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Nord-Odal bibliotek som var i Stange bibliotek 4. og 6. 

november. 

1. Bibliotekrom 

Førsteinntrykk i bibliotekrommet: 
Hovedrommet preges av mye lys og luft. Dempet fargebruk på vegger og innredning gir en 

behagelig stemning på tross av stort volum. Lite bruk av kontraster og ”utfordringer”. Lang 

skranke plassert ved og i linje med inngangspartiet, med god plass for brukere og bibliotekarer. 

God avstand mellom hyllene og mye gulvplass forsterker det åpne inntrykket. Hjul på alle hyller 

gjør innredningens romlige plassering fleksibel. . Biblioteklokalet har mange små og større 

sittegrupper spredt omkring. I barneavdelingen finnes en lesebinge. Spennende eventyrrom for 

barn er avlåst og kun til organisert bruk. Vosenavdeling og barne- og ungdomsavdeling logisk 

avskilt. Egen avgrenset avdeling med samfunnsinformasjon og aviser med lenger åpningstid enn 

resten av biblioteket. Flere møte- og grupperom én etasje opp.  Forsamlingslokale med scene og 

lydanlegg tilgjengelig fra biblioteklokalet og gjennom egen inngang.  



 

 

 

Funksjonalitet for lånerne: 
Brukervennlighet/ å finne fram (eks. kategorisering): 
 

Lyst, åpent lokale med vennlig atmosfære. Det er god adgang til alle av bibliotekets fysiske 

samlinger. Hele mangfoldet av ulike informasjonsressurser finnes i ett og samme lokale. 

Bevisst og effektiv kassering og samlingspleie gir mye plass og luft i hyllene. Denne plassen blir 

til en viss grad benyttet til forsideeksponering, men kunne med fordel utnyttes i større grad. 

Oversiktelig bruk av skilting og emneord, men ikke noe oversiktskart Systemet for oppstilling 

av fagbøker for voksne kan muligens være vanskelig å overskue.  Biblioteket benytter en 

bokmerking som dominerer bokryggene og dekker mye informasjon. Man må derfor i stor 

grad aktivt trekke ut den enkelte bok for å finne ut ”hva mon dette kan være for en bok”, noe 

som nok kan være til hinder for serendipitet og legge demper på ”gressing” i samlingene.  

Biblioteket benytter en god del kategorisering både i voksenavdelingen og i barne- og 

ungdomsavdelingen. Dette er særlig velfundert og logisk gjennomført i hyllene med fagbøker 

for barn og unge. De mange sittemulighetene gir brukerne steder til hvile, studier og samtale. 

Møteplass: 
Hvor skjer møtene mellom mennesker: 
 

Publikum-bibliotekarer: 

 Møtene skjer i stor grad ved skranken. Ikke mye personale ute blant hyllene. Indirekte møter 

gjennom ”ansatte anbefaler hylla”. 

 

Publikum-publikum: 

Biblioteket er helt klart en viktig møteplass for barn og unge etter skoletid. Ellers brukes de 

mange sittegruppene aktivt til møter mellom mennesker - to og to, eller flere sammen, i 

samtale, eller arbeid og lekser. De åtte publikums-PCene, avisavdelingen, sjakkbordet og 

lesebingen er også aktive møteplasser. Sentralt plassert ”Jeg anbefaler”-hylle må også regnes 

som en møteplass mellom lesere.  

2. Formidling 

Litteraturformidling: 
Bibliotekets litteraturformidling er rettet mot 

definerte brukergrupper som barn (0 år – 

5.klasse), ungdom (opp til 10. klasse), 

innvandrere m.m. 

Kommunens 5. klasser og 8.klasser får ett 

organisert bibliotekbesøk i året med 

bokprat/forfatterbesøk. Hver 14. dag 

barnetime for barnehagebarn. 

 Samtale/formidling med ulike brukergrupper 

1:1 og 1:mange : 

   Se under ”Litteraturformidling”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Depotordning med bokkasser i kommunens 

barnehager. 

Bibliotekarer stiller sporadisk opp i 

foreldremøter i skole/barnehage. 

Ingen fast ordning for direkte formidling til 

voksne. 

Biblioteket har statiske hjemmesider. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samtale/formidling blant hyllene 1:1 : 

Ved tilfeldige møter mellom 

bibliotekar/bruker. 

Formidlingssamtale: 

Ved spørsmål fra bruker gis svar, ellers intet 

eget opplegg for formidlingssamtaler. 

Arrangementer: 
Biblioteket har et stort antall arrangementer i 

løpet av året. Noen av disse er faste hvert år. 

Mange av arrangementene avvikles i eget 

lokale tilknyttet biblioteket, noen også i selve 

bibliotekrommet. 

Det kan bli 2-3 arrangement i måneden høst 

og vinter. Noe færre vår og sommer. 

Mange av arrangementene er for et voksent 

publikum, men det arrangeres også 

samtalekvelder for ungdom med definerte 

tema.  

Bibliotekets Facebookside orienterer om 

arrangementer og ellers om ”alt som skjer”. 

 Aktiv og levende formidling (eks debatt og 

bokbad) 

 Faste arrangement: 

 Historielagets lansering av sin årbok. 

 Nordisk bibliotekuke (to arrr.) 

 Internasjonal uke. 

 Verdens bokdag. 

 Samarbeidspartnere: 

 Historielaget 

 Bygdekvinnelaget 

 Foreningen Norden 

 Mental helse 

 Kulturskolen 

 Kulturkontoret 

Mottagelse av lånere: 
Brukerne mottas på en hyggelig og uformell 

måte i skranken. Man behøver ikke ha med 

 Møte med mennesker 



 

 

 

lånekortet for å få låne. 

 


