
Bibliotekarvandring – fra Løten til Stange 

Bibliotekrommet 

Førsteinntrykk 

Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får 

deretter aviskroken til venstre, barneavdelingen og det åpne ”myldreområdet” med PCer, 

kaffemaskin og utstillinger rett fram, og skranken til høyre. Førsteinntrykket er at dette er et lunt og 

koselig bibliotek, samtidig som det er luftig og ikke føles overfylt verken av møbler eller bøker. Jeg 

kom før vanlig åpningstid, og det var mye skilting med tilhørende sperring med informasjon om 

forskjellige åpningstider for skranken, aviskroken og resten av biblioteket. Dette føltes forvirrende, 

og ga et visuelt rotete inntrykk. Biblioteket har utlånsautomat og luke for innlevering av bøker også 

inne i biblioteklokalene, men i løpet av to dager på biblioteket observerte jeg ikke at denne ble brukt 

mer enn et par ganger.  



 

1Utlånsautomaten fikk stå mye i fred 

Funksjonalitet for lånerne 

I barneavdelingen er fagbøkene kategorisert med både fargekoder og navn, og det er lett å finne 

fram, og lett å rydde. Merkingen tar mye plass på ryggen av bøkene, noe som gjør det vanskelig å se 

titler og bla seg fram på hylla. Det gjelder generelt for hele biblioteket. Området er delt opp i barne- 

og ungdomsavdeling, har lave hyller, flere utstillinger og en ”binge” i midten hvor barna kan sitte. 

Denne er godt brukt og sliten, men biblioteket skal til å bestille ny.  



 

2Fagbøkene for barn er kategorisert, og lette å finne fram i. 

I voksenavdelingen er bygderomaner og krim skilt ut fra resten av skjønnlitteraturen, og i 

fagavdelingen er norsk litteratur og biografier skilt ut som egne kategorier. Dette opplever de at 

fungerer bra i forhold til hva lånerne trenger, og det er godt skiltet og lett å finne fram.  

Møteplass 

Møtene mellom de ansatte og bibliotekets brukere skjer hovedsakelig i skranken, men de ansatte blir 

også stadig vekk stoppet når de beveger seg rundt i biblioteklokalene med spørsmål om både det ene 

og det andre. Møtene mellom mennesker generelt skjer i aviskroken, i de mange sittegruppene som 

er plassert omkring i biblioteklokalet, ved sjakkbrettet og ved PCene. Begge dagene jeg var på Stange 

bibliotek var det periodevis mye besøkende, og mange satt lenge og arbeidet, skravlet eller leste. 

Biblioteket oppleves som ”levende” og aktivt. 

Formidling 



Litteraturformidling 

Stange bibliotek har mange arrangementer i løpet av året, men sier selv at de stort sett når den 

samme brukergruppen hver gang. Når det gjelder formidling av skjønnlitteratur prioriterer 

biblioteket formidling til barn. Hvert år får 5. klasse en bokprat, og de samarbeider med Kulturskolen 

om forfatterbesøk og bokprat. De har også barnetimer med påmelding for barnehagene, og 

arrangerer SommerLes. 

Stange bibliotek har utlånsautomat, men så vidt jeg kunne se er denne foreløpig lite brukt. De 

ansatte forteller at det stadig vekk hender at den ikke fungerer, og da gidder ikke brukerne å prøve 

den igjen neste gang de kommer.  

Det er flere utstillinger av litteratur i biblioteket, og spesielt i barneavdelingen er det lagt flid og 

kreativitet i utstillingen. 

 

3Utsnitt av en veldig fin utstilling i barneavdelingen 



Arrangementer 

Stange bibliotek har jevnlig arrangementer. De er flinke til å søke midler og samarbeider ofte med 

lokale aktører. De har så smått begynt å arrangere debatter i samarbeid med lokalavisen.  

Av faste arrangementer har de Skumringstimen hver høst, og internasjonal uke. 

Biblioteket samarbeider, som tidligere nevnt, med flere lokale aktører. Bygdekvinnelaget stiller ofte 

med kafé i forbindelse med arrangementer. Stangeavisa er med på å arrangere lokale debatter. De 

dekker det aktuelle temaet på forhånd og dekker selve arrangementet. Biblioteket samarbeider med 

Kulturskolen om bokprat for enkelte klassetrinn.  

Mottagelse av lånere 

Det er veldig godt med bemanning i skranken, og biblioteket operer også med en bakskranke hvor de 

som ikke har vakt gjerne sitter og jobber. Jeg tror ikke lånerne skjønner at de i bakskranken er 

opptatt med annet arbeid, og det kan kanskje oppleves litt rart at de ikke iler til om det for eksempel 

er kø. Det virker allikevel som om de fleste er veldig fornøyde med servicen de får, og det er tydelig 

at de ansatte ved biblioteket kjenner mange av lånerne sine og har en god tone med dem. 

Ideer til tiltak 

Bibliotekrommet: Voksenavdelingen synes jeg er veldig fin, og har ikke mange innspill å komme med, 

men barneavdelingen kunne med fordel vært mer fargerik og innbudt mer til lek og utforsking for de 

mindre barna. Det er stort sett bare den store sofaen i barneavdelingen som gjør at du ser at dette 

området i biblioteket er for barna. Enkle midler som noen strøk maling på møbler og lignende kunne 

gjort mye for å gi et mer barnlig uttrykk her.  

Formidling: Biblioteket er veldig flinke til å søke om midler slik at de kan ha gode arrangementer 

jevnlig, og denne innstillingen og tilnærmingsmåten tar jeg med til mitt eget bibliotek. Hvis jeg skulle 

komme med en idé ville det være å variere arrangementene noe i forhold til hvem som er 

målgruppen. De ansatte fortalte at de i stor grad nådde samme målgruppe med de fleste 

arrangementene, og ved å for eksempel ha arrangementer om temaer som er aktuelle for 

småbarnsfamilier kunne de kanskje nå en ny målgruppe?  

Jeg synes også at ryggmerkingen på bøkene er litt i overkant stor – den dekker for mye av ryggen, og 

jeg vet med meg selv at det slett ikke er alltid jeg vet hva jeg skal ha når jeg går blant hyllene og 

kikker, og da er det nødvendigvis bokryggene jeg leser på og lar meg friste av.  



 

4 Fra barneavdelingen - ryggmerkingen skjuler de fleste titlene 



 

5Biblioteket har sin egen patent på innbindingen av lydbøkene - den er helt super ved at du slipper å bla gjennom en 
bunke med CDer når du må bytte CD, men det gjør det gjør det vanskelig å la seg friste av noe i hylla - her må du vite hva 
du skal ha. 



 

6Biblioteket har handlekurver til utlån. Dette er en idé jeg vil ta med meg til eget bibliotek. 

 

 



 

7Denne fine utstillingen av nye bøker er noe av det første som møter lånerne når de kommer inn i biblioteket. 



 

8Biblioteket har et eget eventyrrom som brukes til lesestunder, osv. Her er det en egen stemning, og det må være godt å 
ha et rom som alltid er klart til formålet! 


