
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 
 

Hamar - Tynset 

1. Bibliotekrom 

Førsteinntrykk i bibliotekrommet 
Inngangsparti 
 
Biblioteket er det første du kommer til når du 
har entret Tynset kulturhus. Glassvegg og dør 
inn til biblioteket fra 'foajen'. Gunstig 
plassering! Plass til små utstillinger rett 
innenfor døra, der ligger også skranke og 
aviskrok 

 
Husblindhet/ la bibliotekbrillene ligge 
 
Ikke lett å legge av seg de bibliotekarbrillene:) 
Lokalet på ett på ett plan, et stort rom + liten 
lesesal, kontor og et rom til lokalhistorie. Store 
vindusflater på ytterveggene og glassvegg mot 
kulturhusfoajeen slipper inn mye lys og 
synliggjør biblioteket også fra utsida.  
Skranken ligner på mange andre skranker og 
bærer litt preg av å være en liten 'kontorplass'. 
Hyller på bakveggen til diverse permer, 
reserverte bøker osv. Utstillingsplass oppå den 
høye delen av skranken og på gulvet foran.  
 
Fra skrankeområdet var det barneavdelingen 
som trakk meg videre innover; lyst og ryddig 
(ingen unger akkurat da) hovedfargen  hvit, 
med fargeklatter i form av plastkasser på 
gulvet, puffer  og  røde puter i en god sofa. Et 



 

 

 

artig lite bord.  
Voksenavdelingen stort sett møblert med en 
kombinasjon av rød og hvite reoler, noen bord 
og stoler innimellom.  
Lesesalen var relativt liten, med plass til et 
langbord, noen hyller på den ene veggen og et 
lavt bord med to stoler som nok har sett bedre 
dager. Men - møblene i dette rommet er 
planlagt pusset opp i retrostil etter hvert.  
Rommet ble også brukt til litt midlertidig 
lagring av utstillingsmateriell i forbindelse med 
Barnas verdensdag som skulle avvikles 
kommende helg.   
 
Overraskelser 
 
På vei til barneavdelingen oppdaget jeg 
ungdomskroken som ligger inn til venstre forbi 
skranken og akkurat da var full av 
ungdomsskoleelever som ble bokpratet for i 
anledning Verdens bokdag. Først etterpå så jeg 
hvor innbydende det var der, med rød sofa, 
stålampe og lekre, svart/hvitt mønstrede stoler 
rundt et bord. Barnekroken og ungdomskroken 
hadde byttet plass rett over nyttår og begge 
avdelingene var møblert med noe nytt og noe 
gammelt som var pusset opp. Veldig tydelig at 
dette var godt planlagt og gjennomtenkt:).  
 



 

 

 

Funksjonalitet for lånerne 
Brukervennlighet/ å finne fram (eks. 
kategorisering) 
 
Ryddig i hyller og ellers. Ikke utlånsautomater, 
men tilgang til internett og søkemaskiner. Stort 
sett tradisjonell oppstilling av bøker, med god 
plass i mange hyller til å fronte en del.  
I barneavdelingen var det plassert ut litt 
voksenlitteratur (om barn). Bokrygger merket 
med symboler for å si noe om genre (spenning, 
humor, hest, etc). Lettlest for barn skilt ut på 
egen hylle. Merket på rygg. Fagbøker etter 
Dewey, i tillegg noe merking på hylla med 
Kroppen, Dyr osv. Letter gjenfinning noe. 
Billedbokkassene merket med store, fargerike 
bokstaver som kunne flyttes når innholdet i 
kassene ble forskjøvet.  En del pekebøker og  
mye brukte billedbøker  plassert i egne kasser. 
Ikke spesielt merket.  Faste brukere vil nok 
etter hvert bli godt kjent og finne fram, større 
og mer innviklet er det ikke. 
Biblioteket bruker micromarc og det betyr  at 
strekkodene gir lite informasjon. (Det merket 
jeg da jeg skulle sette på plass bøker og lurte 
litt på plasseringskoder) 
 
 
I voksenavdelingen var det avsatt mye 
hylleplass til Cd. Veldig lite brukt, planer om å 
kvitte seg med store deler av denne samlingen. 
Mye hylleplass til lyrikk og skuespill, her er det 
også planlagt krymping. 
Stort sett god plass på hyllene og lett å se hvor 
langt de var kommet med kassering i 
fagbøkene. Planlagt kategorisering av 
reiselitteratur (Landsbyer i Provence møter  
turen til ...). 
Lokalhistorisk litteratur som er til utlån, 
plassert på vanlig faghylle, mens bygdebøker  
stod for seg. Planlagt samlet for å lette 
gjenfinning. 
Tilrettelagt og flerspråklig litteratur plassert på 



 

 

 

egne hyller nærmere skrankeområdet 
 

Møteplass 
Hvor skjer møtene mellom mennesker 
 
Mest i barneavdelingen, i aviskroken og i 
skrankeområdet. Mens jeg var der, kom Fåset 
barnehage med en stor gjeng som slo seg ned 
og hadde sin egen samlingsstund etter å ha 
surret litt rundt blant bokkasser og hyller. Ikke 
sjenerende høyt støynivå. Bokpraten som ble 
holdt i ungdomskroken fungerte greit, sjøl om 
det var noe trafikk i skranken og litt lyd fra 
telefonen 

 

2. Formidling 

Litteraturformidling  Samtale/formidling med ulike brukergrupper 

1:1 og 1:mange 

1:1 
Her skjer det meste over skranken, folk spør og 
det utvikler seg ofte til litterære samtaler. 
Personalet kjenner lånerne sine godt og vet 
mye om dere preferanser. 
 
1:mange 
 
 
1:mange 
Kortreiste lesetips -  leseblogg i samarbeid 
med Alvdal - Folldal - Os - Rendalen - Stor-
Elvdal – Tolga. Omtaler derfra skrives ut og 
brukes som innstikk i utstilte bøker. Smart.  
 
2 litteraturgrupper har sine faste treff på 
bibliotekets lesesal. Har en halvårlig leseplan 
og får tips og service i form av 
fjernlånte/innkjøpte eksemplarer. Ellers 
sjølgående. Traff tre av damene i den ene 
gruppa, de skrøt uhemmet av Tynset bibliotek. 
  

http://kortreistelesetips.blogspot.no/


 

 

 

Ikke noe bokprat/bokkasseoplegg for skolene; 
de har godt drevne skolebibliotek. En del 
samarbeid med utvalgte klassetrinn i 
forbindelse med Sommerles.  
Barnebibliotekaren på Tynset bibliotek jobber 
også som skolebibliotekar og har i tillegg en 
ørliten prosentdel som 
skolebibliotekkoordinator. Både biblioteksjef 
og barnebibliotekar har lærerutdanning og 
mye innsikt i skolevirkeligheten. 
 
Barnehager er jevnlig på besøk, greier seg sjøl. 
Ikke faste 'barnetimer'. (har hatt noe tidligere, 
ikke kapasitet ) 
 
Formidling gjennom utstillinger - brukes mye 
tid på dette. Nettside med lenke til Kortreiste 
lesetips 
 

http://kortreistelesetips.blogspot.no/
http://kortreistelesetips.blogspot.no/


 

 

 

 Samtale/formidling blant hyllene 1:1 

 Det så jeg egentlig ikke. Samtalene foregikk i 

skrankeområde 

 

Formidlingssamtale 

 

Arrangementer 
Aktiv og levende formidling (eks debatt og 
bokbad)  
Bokbading der kultursjef, ordfører osv snakker 
med forfattere. Bruker lokalene i kulturhuset. 
Populært.  

 Faste arrangement 

 Bildeforedrag. 

 Samarbeidspartnere 

 
Samarbeidspartnere 
Kulturetaten, oppvekstetaten, Tynset 
bokhandel 
 
Samarbeidsavtale med Kvikne bygdebibliotek 
 

Mottagelse av lånere  Møte med mennesker 

Det så ut som om lånerne følte seg hjemme på 
biblioteket, uformelt og hyggelig. 
 

Ideer til tiltak/aktiviteter 

 
 

 



 

 

 

Formidling 
I biblioteket jeg besøkte 
 
 
 
 
 
 
 
 

I eget bibliotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


