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BIBLIOTEKROM 
Førsteinntrykk i bibliotekrommet 
Når det gjelder det absolutt første inntrykket man får av et lokale, nemlig hvor det faktisk ligger, ble 
følelsen av at Grue folkebibliotek rett og slett er litt gjemt i kjelleren, på baksiden av Grue Sparebank, den 
mest gjeldende – selv om det hjelper veldig at det er befinner seg midt i sentrum. Når det er sagt, er det et 
lyst og trivelig lokale man trer inn i når man avlegger Grue folkebibliotek en visitt. En litt lang ”entre” er 
det som møter en umiddelbart, med store oppslagstavler og hyller med infoskriv. Man spaserer videre rett 
mot en stasjon for selvbetjent utlån. Den står rett i forkant av en ryddig skranke, som det befinner seg 
minimum en, maksimum tre blide og hjelpsomme sjeler bak. 
 

     
 

Fra skranken vider rommet seg utover til høyre og videre innover. Å legge fra seg bibliotekbrillene i et 
bibliotek er lettere tenkt enn gjort, men selv om man hadde vært blank i hodet som første gangs 
besøkende her, hadde man ved hjelp av skiltingen funnet fram til henholdsvis skjønn- og faglitteratur for 
voksne, tilsvarende for barn og ungdom, tidsskrifter, DVD’er og lydbøker. Det som utmerket seg, og var 
litt overraskende, var at det hang en stor flatskjerm fra taket i barneavdelingen (foreløpig svart, men med 
formidlingspotensiale like om hjørnet). En annen overraskelse jeg likte veldig godt, var bokstøttene med 
innfelte sitater som dukker opp når man tar opp boka. 
 

 



 

Funksjonalitet for lånerne 
På Grue folkebibliotek kan man være helt selvhjelpende om man vil. På et egnet sted midt i lokalet er det 
plassert en søke-PC for publikum, som på egenhånd kan finne frem til bøkene de vil ha. Som nevnt har de 
også selvbetjent utlån, selv om utlånet som oftest går via damene bak skranken. Jeg blir fortalt at det er 
mest stas for de yngre å bruke selvbetjeningssystemet, men at det er fint å ha en slik stasjon på plass. Jeg 
er enig! 
 

        

 

Når det gjelder kategorisering, har Grue gjort en innsats i barneavdelingen. Her er alle bøkene inndelt i 14 
tematiske kategorier, og 4 alderskategorier, synliggjort med hhv. figurklistremerker og fargekoder på 
bokryggene. Hva de ulike klistremerkene og fargekodene står for, står opplyst på plansjer et par steder 
oppå hyllene. Grue har også egen hylle for krim og spenningslitteratur for voksne. Se for øvrig hva jeg har 
å si om kategorisering under ”Ideer til tiltak/aktiviteter” avslutningsvis. 
 

 

 
Et eksepsjonelt tilbud Grue folkebibliotek har til sine lånere, er Grue Mikrobibliotek. Dette befinner seg 
ved gamle Kirkenær stasjon, og er en oppusset avisbod innredet som et mini-bibliotek. Hit kan lånere ved 
Grue folkebibliotek komme hvis behovet for lesestoff melder seg, når som helst på døgnet – det eneste 
som trengs for å få adgang, er en nøkkel til 20,- som fås kjøpt på biblioteket. Pga. manglende varme er 



dette kun et tilbud på sommerstid. Selv om dette var et prosjekt som fikk støtte i 2013, blir det 
sannsynligvis et tilbud kommende sommer også. Selve besøkstallet ved Mikrobiblioteket har ikke nådd 
astronomiske høyder, men hele konseptet har blitt en kuriositet og satt Grue på ”bibliotek-kartet”. Ikke 
minst er det humørfylt og søtt! 
 

 
 

Møteplass 
Stedet hvor mennesker møtes på Grue folkebibliotek, synes å være vis-a-vis skranken, hvor det i 
tilknytning til tidsskrift-hylla står noen stoler og bord. Der satt det noen (riktignok de samme) hele 
ettermiddagen og kvelden under første dag av mitt besøk. I tillegg finnes en stilig sofagruppe midt 
mellom barn- og voksenavdelingen, som ikke blir like mye brukt. Kanskje er det i nærheten av skranken, 
hvor det er mest bevegelse, at det i størst grad føles greit å samtale – dette er i alle fall noe jeg kjenner 
igjen fra eget bibliotek. 

 
FORMIDLING 
Litteraturformidling 
Når det gjelder formidling, er det ved Grue folkebibliotek, som på andre mindre bibliotek, slik at de 
ansatte i stor grad kjenner sine lånere og har en følelse på hvilke bøker som kan passe. Jeg tenker at det 
ikke akkurat kommer av seg sjøl det heller - det er super service, som må opparbeides gjennom å være 
oppmerksom og interessert.  Blant typiske spørsmål man kan stille til låner som ønsker hjelp, nevnes ”Hva 
liker du å lese om?”, ”Hvilke forfattere liker du?”, ”Liker du en spesiell sjanger?”. Ellers nevnes 
bokelskere.no som en ressurs som ofte brukes for å finne bøker til lånere. 
 
Klassebesøk til biblioteket skjer sporadisk, og når det kommer klasser, pleier bibliotekaren å legge frem en 
del passende titler. 
 
Ellers vil jeg skryte av Facebook-siden til Grue, som krydres av innlegg som føles både friske og up-to-
date, og ikke minst informative. 
 

Arrangementer 
Under Litteraturfestivalen i Grue, som arrangeres hver høst, avholdes det minst et arrangement på 
biblioteket; i år var det forfatterbesøk av Britt Karin Larsen. Biblioteksjef Trude er med i festivalens styre, 
noe som inngår i hennes stilling. 
 



Resten av året står Bibliotekets venner for en del arrangementer, da gjerne forfatterbesøk. Dette er noe 
venneforeningen tar seg av uten medvirkning fra de ansatte på biblioteket, men bibliotekets lokaler stilles 
til disposisjon. Alle er velkommen på disse arrangementene. 
 
Andre aktører som Grue folkebibliotek kan sies å samarbeide med er Grue Husflidslag, som ofte har 
utstillinger i biblioteket, og Rotary, som leier ut kiosken som Mikrobiblioteket holder til i. 
 

Mottagelse av lånere 
Hva kan man si – det blir ikke mye bedre enn hva damene ved Grue folkebibliotek varter opp med av 
vennlighet og hjelpsomhet rettet mot lånerne. 
 

    

 
IDEER TIL TILTAK/AKTIVITETER 
Bibliotekrom 
Først og fremst: Grue folkebibliotek ønsker å flytte til et annet lokale, noe som mest sannsynlig kommer 
til å bli en realitet innen rimelig tid. I mellomtiden planlegger de å holde stengt en periode i februar for å 
ommøblere i nåværende lokale. Derfor var konkrete innspill fra nye øyne på hva de kunne gjøre velkomne, 
og her er mine: 
- Det virker hensiktsmessig å flytte barneavdelingen dit voksen fag er nå: Rommet er en ”utstikker” fra 
selve det store bibliotekrommet, og er lyst og har vinduer – potensialet er til stede for å lage et fint 
oppholdssted for de yngre her. I tilfelle kan fagbøkene bare flyttes videre innover. 
- Ungdomsbokhylla er veldig liten og litt bortgjemt – hva med å utvide samlingen litt, og evt legge den dit 
barneavdelingen er nå? Så er det noe som observeres ganske kjapt når man kommer inn – kanskje blir 
flere ungdommer, som jeg blir fortalt at på nåværende tidspunkt uteblir, fristet til å låne? 
- Inngangsområdet kan med fordel åpnes opp mer ved at tidsskrift-hyllene tas vekk. Det trenger ikke 
nødvendigvis være noe annet bibliotekstoff der i stedet – hva med å henge opp bilder eller gjøre det til et 
sted å stille ut f.eks. Husflidslagets arbeider?  
- Apropos tidsskrifter: Kanskje flere trekkes gjennom lokalet hvis disse flyttes bak i lokalet – kanskje blir 
også noen fristet til å låne eldre utgaver av magasiner og ukeblader hvis de står i nærheten av de nye. 
- Legge til rette for lokallitteratursamling 
- Hjul på hyllene 
 
Husk for øvrig det Mette Milling sa på kick-off: Innredning starter ikke med det du vil ha, men hva man 
skal gjøre og oppleve på stedet, og hvordan best imøtekomme det. 
 



Formidling 
Kjør på med egne arrangementer, inviter foredragsholdere og forfattere! Slik kan folk trekkes til 
biblioteket, som ikke vanligvis/ut av det blå finner ut at de skal stikke innom, og ikke minst er det noe 
spennende som skjer for de faste lånerne. Og hva med å stille som bokpratere ved neste arrangement i 
regi av Bibliotekets venner?  
 
Bokprat og bibliotekbesøk for klasser er selvfølgelig gull. Bibliotekopplæring, i tillegg til både faglig og 
personlig utvikling er små, store ord i denne sammenheng, og beskriver en vinn-vinn-situasjon for både 
skole og bibliotek. En fast avtale med skolen er en forutsetning for å få det til – og mye blir nok lagt til 
rette for det hvis flytting til nytt lokale (rett ved skolen) går i orden. Grue folkebibliotek på sin side er 
virkelig både innstilt på, og pådrivere for et slikt samarbeid. Det viktigste er å ikke gi opp! ☺ 
 
Når det gjelder kategorisering: Det virket litt rotete med alle klistremerkene og kategoriene i 
barneavdelingen – min oppfatning når det gjelder heftig tematisk kategorisering, er at det bidrar til 
mindre rom for tolkning av selve innholdet i bøkene, når de blir ”tvunget” inn i et eller flere segment. 
Dette burde være et tankekors for alle biblioteker ift. deres funksjon i samfunnet som et ikke-dømmende 
sted hvor informasjon og innhold skal kunne strømme. Samtidig skal låneren orientere seg i denne 
strømmen – den gylne middelvei, med noen kategorier slik at lånerne lett finner fram (eks. krim), men 
ikke for mange, slik at litteraturen blir lenket i bås, synes for meg å være det ideelle.  
 

Inspirasjon til eget bibliotek 
På nyåret skal vi gå til anskaffelse av nye, fine skilt i hele lokalet – der er vi helt åpenbart bakpå, og dette 
blir en prioritet. Skal ikke se bort fra at det dukker opp bokstøtter med innfelte sitater i hyllene på Os 
bibliotek, heller, som en fiffig, morsom detalj. 
 
En stor skjerm med rullerende info er også en aktuell investering – et slikt tiltak er jo et typisk eksempel på 
noe som sorterer direkte under både bibliotekrom og formidling – hvis den plasseres riktig, tror jeg den 
føles både praktisk, innovativ og informativ for besøkende på biblioteket, og også for ansatte. 
 
Et prosjekt som det Grue har gjort med Mikrobibioteket, vekker oppmerksomhet også utover 
kommunegrensa. Å få til noe utenom det vanlige på denne måten, som samtidig er høyst bibliotek-
orientert OG morsomt for lånerne, er virkelig en kilde til generell inspirasjon. Ellers må jeg få si at det også 
inspirerer på generell basis å få komme til et så hyggelig sted, med så hyggelige ansatte, som det Grue 
folkebibliotek kunne by på. 
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