
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 
 

1. Bibliotekrom 

Førsteinntrykk i bibliotekrommet 
 

Inngangsparti 
Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en 
kommer inn. Infotavle til venstre ved 
inngangsdøra med opplysninger om 
arrangement, kurs osv. Ryddig!  
 
Mye lys, store vindusflater.  Åpent og luftig opp 
mot 2. etasje. Kafé og avis-/tidsskriftkrok. 

 
Husblindhet/ la bibliotekbrillene ligge 
Lokalet er så stort og lyst – og ryddig – at det 
nesten virker litt sterilt.  Men det sier en 
bibliotekar som er vant til trange, overfylte 
rom… Mer fargebruk i barneavelingen, og det 
er bra! 
 
Overraskelser 
Utsmykningen!  De fantastiske glassbitene 
som pryder åpningen opp mot 2. etasje. 
Luftigheten, høyden under taket. Det fine 
«bordet» i 2. etasje som går langs hele 
åpningen, der du både kan stå og se ned i 1. 
etasje og opp i «kuppelen». 
 



 

 

 

Funksjonalitet for lånerne 
Brukervennlighet/ å finne fram (eks. 
kategorisering) 
Svært ryddig både i hyllene og ellers i lokalet, 
noe som er til stor fordel for lånerne. 
Gjennomarbeidet og god skilting og merking. 
Utlånsautomatene var ute av drift, men det var 
sjelden særlig ventetid ved skranken, så det 
gikk greit. To skranker i bruk når det var behov. 
Lite kategorisering i voksenavdelingen. 
Kongsvinger bibliotek er kombinasjonsbibliotek 
med Sentrum videregående skole, så bøkene 
og et par av skolefagene er kategorisert for at 
elevene enkelt skal finne fram.  Ellers er krim 
og spenning skilt ut som egen kategori.  Mer 
kategorisering i barneavdelingen. 
 
 

Møteplass 
Hvor skjer møtene mellom mennesker 
Møtene skjer overalt i det store 
biblioteklokalet – i kafeen, avishjørnet, 
barneavdelingen, ved «bordet» som går rundt 
hele åpningen i 2. etasje, i sittegruppene, ved 
skranken. Barna ser ut til å stortrives i 
barneavdelingen, der ei brei trapp blir et 
naturlig amfi, som er særdeles godt egnet for 
lesestunder mm.  
 
Det er rimelig høyt støynivå når to eller tre 
skoleklasser/barnehager kommer samtidig.  
Akustikken er ikke den aller beste, og fordi alt 
er så åpent, er det få fredelige plasser å 
«gjemme» seg bort. 
 
Deler av lokalet ryddes enkelt og gir plass for 
ca. 100 stoler.  Dette brukes ved konserter og 
foredrag. 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Formidling 

Litteraturformidling  Samtale/formidling med ulike 

brukergrupper 1:1 og 1:mange 

 Mye av 1:1-formidlingen skjer over 
skranken ved at folk kommer og spør.  
Biblioteket er ellers aktive i forhold til 
formidling til forskjellige 
brukergrupper (1: mange).  Den første 
dagen jeg var på Kongsvinger, var jeg 
med en av de ansatte til Vennersberg 
skole, der vi besøkte 2. trinn.  
Lesekampanjen "Leseknappen" ble 
markedsført med høytlesning og 
samtale om lesing og bøker.  Stor stas 
og god respons. På kveldstid deltok jeg 
på bibliotekets lesesirkel for voksne, 
der 7 - 8 damer, deriblant 
biblioteksjefen, diskuterte Tore 
Renbergs bok "Vi ses i morgen".  
Meningene var delte, og diskusjonen 
bølget fram og tilbake. To gode 
eksempler på aktiv og vellykket 
formidling! 

 Litteratur formidles også gjennom 
utstillinger, bl.a. laget av elever fra 
videregående skole. 

 Biblioteket plasserer ut små 
bokhus/byttestasjoner i grendene, der 
man låner ei bok og erstatter den med 
en annen. På den måten vil det alltid 
være mange bøker i husene - til fri 
bruk for den som vil.   

 En oppdatert hjemmeside med mye 

informasjon, egen facebookside der 

det også gis litteraturtips.  

 I fjor ble det laget en litteraturkalender, 



 

 

 

der de ansatte anbefaler nye bøker hver 
måned. 

 Biblioteket har egen litteraturblogg for 
barn og unge 

 



 

 

 

 Samtale/formidling blant hyllene 1:1 

Dette så jeg ikke mange tilfeller av i 
biblioteket, de fleste samtalene foregikk over 
skranken.  Når det er mye trafikk, som det var 
på formiddagen den første dagen, er det ikke 
mulig å gå fra skranken og formidle blant 
hyllene – da må det i så fall være flere ansatte 
til stede i selve biblioteket.  

Formidlingssamtale 

Observerte ikke noe spesielt – foregikk over 

skranken. 

Arrangementer  Aktiv og levende formidling (eks debatt og 

bokbad) 

Kongsvinger bibliotek har mange 

arrangementer både for barn og voksne.  Det 

ble ikke nevnt debatter blant arrangementene, 

men de har jevnlig forfatterbesøk.  

 

 Faste arrangement 

Barneteater/-konserter hver 6. lørdag.  
Filosofisk kafé én gang i mnd. Lesesirkel én 
gang i mnd.  Skriveverksted. Datakurs og 
slektsgranskingskurs. Kurs i bruk av tekniske 
duppeditter. Høytlesning og "bokinspirasjon" 
for skoleklasser og barnehager.  Leksehjelp 
hver uke. 
 

 Samarbeidspartnere 

Skoler og barnehager.  Videregående skole 

(kombinasjonsbibliotek). Voksenopplæringen.  

Asylmottaket.  Sikkert flere også! 



 

 

 

 

Mottagelse av lånere  Møte med mennesker 

 Lånerne ble stort sett tatt imot ved skranken.  De 
ansatte var blide og forekommende, og 
henvendelser og spørsmål ble behandlet på en 
god måte. Folk fikk den hjelpen de ba om. 

 

Ideer til tiltak/aktiviteter 

Bibliotekrom 
I biblioteket jeg besøkte 
Kassering, spesielt av gammel faglitteratur. 
Noe mer vising av forsider. Det blir det 
automatisk bedre plass til hvis en kasserer. 
 
Noen flere "små rom " i det store 
bibliotekrommet.  Fantastisk med så mye åpen 
plass, men med en slik åpen løsning kan det 
også kjennes FOR svært. 
 

I eget bibliotek 
Bedre merking og skilting.   
Generell opprydding og kassering i hyllene 
Utskifting av gamle møbler og gardiner - 
gradvis... 
Maling av stolene i barneavdelingen i 
forskjellige farger. 
 

Formidling 
I biblioteket jeg besøkte 
De ansatte synes det kommer for få på voksen-
arrangementene.  Kanskje det kan være en idé 
å samarbeide med lokale lag og foreninger om 
disse arrangementene for på den måten å sikre 
et større publikum og samtidig skape 
tilhørighet til biblioteket hos disse 
medlemmene? 

I eget bibliotek 
Starte boksirkel etter mønster av den de har på 
Kongsvinger.   
Datakurs i samarbeid med Frivilligsentralen. 



 

 

 

 


