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Da jeg først fikk vite at jeg skulle til Hamar bibliotek, så var min første tanke «Hva skal jeg hente der? 

De er store jeg er liten». Men min andre tanke var «De får jo nytt bibliotek! JIPPI!» 

Etter to dager sitter jeg igjen med mange inntrykk. Jeg synes at det er veldig fint at de ansatte har 

vært så ærlige på hva er det som fungerer i det nye bygget, og ikke minst hva er det som ikke 

fungerer. For slik er det. Jeg har selv vært med å åpne to nye bibliotek og vet hvordan man må bo seg 

til. Så det meste jeg reagerte på, var de fullt klar over selv. 

Før rapporten vil jeg takk for god mottagelse og for gode og engasjerte samtaler med biblioteksjef 

Berit Borgen. Jeg ble kjent med henne som en dyktig og reflektert person. 

Bibliotekrommet (førsteinntrykk og funksjonalitet) 

 
Selvbetjeningsområdet ved inngangen 

Det jeg likte godt var at dette har blitt et bibliotek med særpreg. Det er ingen andre bibliotek (som i 

alle fall jeg vet om) som ligner på Hamar bibliotek. Mange nye bibliotek i dag blir litt like. De har alle 

hvite hyller og mye runde hyller.  Det er fine bibliotek, men det er fort gjort å miste særpreg.  

Selve bygget er moderne – i glass – og en del av det nye kulturhuset. Inngangspartiet er ikke 

prangende eller synes godt, men jeg skjønte med en gang hvor jeg skulle gå. Enda det sto en lastebil 

foran og sperret hele utsikten til der det sto «Bibliotek» 

Da jeg kom inn var det første jeg tenkte på mangelen av skilting. Hvor går jeg? Hvor er skranken, 

heisen, hva fører  opp trappa til osv.  

Ellers ble jeg møtt av en trapp opp, området med selvbetjent utlån, avhenting av reserveringer og en 



infoskjerm. Det var også en bokutstilling i nærheten av inngangen. 

 

De ulike avdelingene var ikke så godt definert fra arkitektens side, og de gled litt over i hverandre. 

Barneavdelingen med sin runde hylle med sofa inni, var den avdelingen som skilte seg mest positivt 

ut.  

Mye er veldig tradisjonelt med hylleoppsett og oppstilling av samlingen.  

Jeg tror det at det er nytt, vekker i seg selv nå nysgjerrigheten til å fortsette innover/oppover i 

bygget, men når nyhetens interesse er lagt. Hva er det da som skal lokke en bruker innover og 

oppover? 

Arkitekten har «lagt begrensninger» på bruk av utstillinger. Man får ikke ha noe på veggene osv. Det 

er en utfordring.  

Den universelle utformingen er god. 

 
Utstilling ved inngangen 

  



 

Møteplass 

Møtene mellom mennesker skjer i hele biblioteket. Folk sitter sammen ved Pcene. Noen spiller 

sammen i spillavdelingen. Det er kafé i nærheten som trekker folk, og sitteplasser ved vinduene. Folk 

møtes også på arrangement. Jeg deltok på eventyrstund og litterær lunsj. Lunsjen var et fantastisk 

møte hvor foredragsholder var helt suveren på å dra mennesker inn i samtalen.  Det var en lokal 

forfatter som hadde skrevet bok. Norskundervisning kom med somaliske deltagere. Det var ikke 

målgruppa, men du verden hvordan forfatteren dro de med i fellesskapet. Dette var god integrering 

vi alle burde lære noe av. Og med biblioteket som arena.  Med nytt bibliotek følger det mange 

omvisninger. Brukermøtet til Bibliofil var der og kollegaer fra et annet bibliotek. Jeg skriver mer om 

møteplass under mottagelse av lånere. 

 
Spillgutta var på plass 

Arrangement 

Som sagt var jeg på eventyrstund og litterær lunsj. Eventyrstunden var for mange barn, og det ble 

derfor valgt å bruke prosjektor.  Det blir litt avstand mellom forteller og publikum. Samtidig får alle 

sett bildene godt. De brukte også Cd-spiller og sang!  

Barneavdelingen har leseaksjoner som Bokormkortet.   

Den litterære lunsjen var som tidligere omtalt, veldig bra.  

En gruppe av ansatte har planer om å ha bokpresentasjon som litterær lunsj. De hadde ikke gjort 

dette før og var veldig nervøse bare ved tanken. Vi hadde en god lunsj-samtale om temaet formidling 

med tips og triks for en vellykket fremføring tross nerver. Men dette ble bare teori. Jeg ønsker de 

modige damene som står foran det å sprenge noen grenser, lykke til med jobben. Husk, pust godt 

med magen, det går bra, og øvelse gjør mester.  

Biblioteket har flere samarbeidspartnere: For eksempel Sarepta for spill. En interessegruppe for den 

kommende bruken av rommet Vitenskapet. En dame holder eventyrstunder gratis. Det er mye 

spennende på gang og biblioteket er aktivt. 



Da jeg satt i skranken i 1. etasje kom dette uttrykket over meg:  

«Den deilige summingen av bruken av et bibliotek». 

Mottagelse av lånere/formidling 

 
Barneavdelingen sett fra annen etasje 

 

I Barneavdelingen er de veldig oppmerksomme på «letende» lånere. De er litt mer formelle i stilen 

enn det vi er.  Skranken er åpen i barneavdelingen. Det inviterer til samtale, men kan også gi noen 

utfordringer ang.  innsyn fra andre lånere.  

Møteplass er et stort tema i bibliotek fortiden. Ikke glem at møtene er også når vi ansatte møter 

kundene og når vi møter hverandre. Det å «smalltalke» med lånerne,  for eksempel rundt det de spør 

om osv,. tas veldig godt i mot av de aller fleste brukere. Snakk med folk mens man jobber. De får et 

nærere forhold til «sitt» bibliotek. Det er omdømmebygging. Men husk at det må være naturlig. 

Ikke glem å gi hverandre ros. Det gjør hverandre gode.  

Jeg overhørte en samtale mellom en ansatt og en kunde. God lun hedmarkshumor ble brukt. Stor 

stjerne i boka for det.  Service og smalltalk = sant 

 

Jeg så dessverre også eksempler på at kunder ble oversett pga. faglig prat bak en PC. Er praten viktig, 

så må man likevel gi signaler til kunden om at han/hun er sett. Så ev. «bare et lite øyeblikk, så skal jeg 

hjelpe deg» det utgjør så mye. Jeg så også eksempler på at bibliotekar ga seg for fort for å kunne 

hjelpe kunden.  

På mine spørsmål om hvorfor vedkomne ikke prøvde den og den basen ev. andre utveier, fikk jeg til 

svar at det pleier ikke jeg å gjøre. Men en annen ansatt pleide det. Selv fant jeg svaret ved hjelp av 

kreativ tenking og noen ganske få tastetrykk. Brukerne skal ikke være avhengig av å møte de riktige 

personene for å få den hjelpen de skal ha. Servicenivået må være likt. God service handler også om å 

strekke seg.  



Men jeg så selvfølgelig flest eksempler på god service, god mottagelse og gode samtaler. En ansatt 

tok med kunde bak skranken for å se på treffene på Pcen. Det var kjempebra! 

Jeg rakk ikke å få noe inntrykk om man mest formidlet i skranken, eller faktisk ble med låneren rundt. 

Å hilse på folk som kommer er en selvfølge. Jeg så gode eksempler på at ansatte hilste på folk mellom 

hyllene.  Men jeg så også dessverre total ignorering av kunder som kom opp trappa til 

voksenavdelingen. Når man snakker i telefon og sier «bare hyggelig», så må det høres ut som man 

mener det! 

 
Bibliotek i industriell retrostil 

Ideer til tiltak/aktiviteter 
I biblioteket jeg besøkte 

Når man besøker en flunkende nytt og flott bibliotek, er det begrenset hva det er behov for av tiltak.  

I bibliotekrommet savnet jeg skilting, noe de er fullstendig klar over selv også. Jeg savnet en klokke 

på veggen i begge etasjer.  

Selv savnet jeg markering av de ulike avdelingene. De glir veldig over i hverandre. 

På grunn av lyd som går oppover kan det være lurt med koordinering av aktiviteter oppe og nede. 

Det snakket personalet om selv også. 

Jeg ville ha flytta tidsskriftene til sitteområdet nede. Da ville de blitt mye mer brukt. Nå er det litt 

bortgjemt i 2.etasje. 

Hva med et «Straks tilbake-skilt» om man må en tur i magasinet eller annet? 

I eget bibliotek 

Bruke betegnelsen «Nyere bøker». Den likte jeg veldig godt. 

Se på mulighetene for et eget spillområde.  



Formidling 

Jeg har sagt en del om dette før i rapporten, så jeg skal ikke gjenta det her.  Et tips er å ha lånt inn 

ekstra eks. av bøker som formidles for eksempel i den litterære lunsjen. Da slipper de som vil lese 

boka å få til svar at de må stå på liste. Det kan bli en nedtur etter en så inspirerende stund.  

Hva med mer kategorisering? 

I eget bibliotek 

Bruke endebokser til visning av bøker i hyllene. 

Kanskje jeg bør kategorisere mer? 

 

Lykke til videre med å utvikle dette nye og fantastiske biblioteket.  

Ellen Vibeke Nygjelten 

Tolga 20. mai 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


