
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandring fra Ringsaker til Tolga 

 

1. Bibliotekrom 

Førsteinntrykk i bibliotekrommet 
Inngangsparti 
 
Åpent inngangsparti. Man kan gå inn i 
biblioteket og forbi skranken til høyre eller 
inn og lese aviser til venstre. Det virker 
koselig og lunt innover i bibliotekrommet. 
Jeg får lyst til å gå først inn i barneavdelingen 
straks innafor døra . Alt er ryddig og 
ordentlig. Hele rommet innbyr til å sette seg 
ned og fordype seg i en bok. 
Husblindhet/ la bibliotekbrillene ligge 
  
Lett å vite hvor man skal gå når man kommer 
inn.  Jeg forsøkte å være bare meg og syntes 
det var spennende å bevege meg innover og 
oppdage.Det var utstilt bøker innimellom på 
uventede steder og det virket så frescht ! Nye 
spennende bøker.  
Overraskelser 
En fin bjørkestamme av keramikk  midt i 
inngangspartiet. Man får lyst å ta på den. 
(Den brukes også som stamme på 
sommerlestreet ! ) Bittesmåene-treet i 
barneavdelingen er neste overraskelse.  
Kjeempefint ! Må oppleves ! 



 

 

 

Funksjonalitet for lånerne 
Brukervennlighet/ å finne fram (eks. 
kategorisering) 
 
Hyllene er plassert slik at de lager mindre 
rom i det store rommet. Slik blir det litt 
labyrintisk, men biblioteket er jo ikke større 
enn at det er ganske lett å finne fram tror jeg.  
Det er tradisjonelt oppstilt og godt merket.  
 
Serier står oppå hyllene. Det gjør dem lett å 
finne.  
 
Krim står for seg og lengst inn – akkurat som 
melka i matbutikken.  Smart !  
 
Lettlestbøker i egen hylle og bøker med 
blokkbokstaver for seg like ved. Lett å lese – 
lett å finne.  

Møteplass 
Hvor skjer møtene mellom mennesker 
 
To små tøffe runde sittemøbler er veldig 
populære for ungdommene. Funksjonelle og 
koselige sitteplasser i barneavdelingen og 
mange kosedyr gjør nok at mange barne 
trives der. 
 
En stor fin solid sofa lenger inn er også en fin 
møteplass, 
 
Avis kroken er naturlig å møtes i. 

2. Formidling 

Litteraturformidling  Samtale/formidling med ulike brukergrupper 

1:1 og 1:mange 

Hun anbefaler / foreslår bøker ved skranken 

eller tar med lånerne ut i biblioteket.  

 

Hun er også skolebibliotekar og har 

skolebibliotek to dager i uka og leser for de 

små og har bokprat for de større.  Hun 

framstår som en veldig inspirerende og trygg 

person for barna. 

 



 

 

 

Lesestimulering har førsteprioritet i en 

ressursknapp stilling.   

 

Elevenes lånekort ligger i biblioteket. Når alle 

vil låne samme boka, tar hun klassens bunke 

og lar dem trekke et kort. Da er det den som 

får boka først.  

Arrangementer  Aktiv og levende formidling (eks debatt og 

bokbad) 

Biblioteket arrangerer vinterles nå i januar, for 

voksne. Et samarbeid mellom 

nordøsterdalsbibliotekene som de har lagt 

mye  arbeid i. Spennende!  Dra dit og se selv  !!  

Mottagelse av lånere  Møte med mennesker 

Dette er en liten kommune og Ellen Vibeke 

kjenner de aller fleste ved fornavn og prater 

med dem.  Det er hyggelig å komme til 

biblioteket. 

Ideer til tiltak/aktiviteter 

Bibliotekrom 
I biblioteket jeg besøkte 

Der er en stor hylle med utstilte bøker med en 

gang man kommer inn . Hvis denne hylla hadde 

vært litt lavere hadde den åpnet rommet litt og 

man hadde fått bedre oversikt. Og den vil 

likevel skjerme barneavdeling på andre sida. 

Kanskje  :  ) 

I eget bibliotek 

Inspirerende med så mange steder med utstilte 

bøker ! Bittesmåentreet var eventyrlig og 

veldig inspirerende ! 



 

 

 

Formidling 
I biblioteket jeg besøkte 

Bokmerkene inneholder åpningstider for jula 

og tips om nye arrangement. Ulike for voksne 

og barn.  God idè. 

 

Hun stiller ut bøker liggende på slutten av 

hyllene.  Effektiv kassering gir god plass.  

I eget bibliotek 

 

Det hadde vært fint å lage ting med barn – 

tegne, male, forme, spille? -  med 

utgangspunkt i litteratur.  

 

Kanskje vi kan finne enda flere måter på å få 

vist fram bøkene.  

 


