
Bilag til Bok og Bibliotek

Etter å ha lest rådmannens kommentarer til budsjett-
forslaget for Halden bibliotek kan vi ikke annet enn å 
tenke at denne mannen må være en moderne magiker 
eller alkymist.

Hvordan kan han ellers fastslå at redusering av be-
manningen med 2,5 årsverk, av i alt 6,85, samt redus-
ering av åpningstidene til kanskje bare 15 (!) timer i 
uka, vil føre til et mer-åpent bibliotek og til et mer  
publikumsvennlig tilbud til Haldens innbyggere? At 
det nesten ikke blir ansatte med faglig kompetanse  
eller at en avdeling stenges betyr, ifølge rådmannen,  
endringer og ikke svekkelse. Forstå det den som kan.

Kjære haldensere; ikke la dere trollbinde! Det er klart 
tilbudet svekkes. Noe annet er i beste fall selvbedrageri 
fra rådmannen. I verste fall et forsøk på bedra dere. 
Dessverre finnes det slike «magikere» over hele Norge, 
og Norsk bibliotekforening har sett gang på gang at 
biblioteker tvinges til å gå for lut og kaldt vann.

Halden bibliotek er igjen den store taperen i budsjettet 
selv om det er den kommunale institusjonen som er 
desidert mest brukt og mest likt av alle innbyggerne. 
Hvert år har rådmannen foreslått kutt ved biblioteket. 
Biblioteker en lovpålagt tjeneste, og det eneste kommu-
nale tilbudet som favner alle. Uavhengig av språk, 
kulturbakgrunn og sosioøkonomisk status. Tilbudet 
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Også bibliotekarforbundet engasjerte seg. da Kommunestyret behandlet råd- 
mannens forslag i desember vedtok de at det ikke skulle kuttes i biblioteket.

er gratis. Bibliotekloven har som målset-
ting at det enkelte bibliotek i sine 
tilbud til barn og voksne skal 
vektlegge kvalitet, allsidighet og 
aktualitet. I lovendring gjeldende 
fra 1.1.2014 presiseres det at 
folkebibliotekene skal være en 
uavhengig møteplass og arena 
for offentlig samtale og debatt.

Det er noe som ikke stemmer her, 
herr rådmann. En magiker avslører 
sjelden sine triks, men vi må be om at du 
demonstrerer for oss hvordan dette budsjettkuttet ikke 
fører til at det lovpålagte tilbudet blir svekket, men bare 
endret? Hvordan er det mulig? Vi vil gjerne ha et klart 
svar, for hvis dette er gjennomførbart for Halden  
bibliotek så burde det også la seg gjennomføre på andre 
områder i Halden kommune, som for eksempel  
Rådmannens kontor. Eller? Til sist ønsker vi at du 
oppklarer noe for oss. Vi har nemlig alltid jobbet for 
at bibliotekets tilbud skal favne hele byens befolkning, 
og i så måte være en bred samfunnsaktør. Du skriver 
allikevel at vi trenger andre aktører som skal bidra til 
«å løfte biblioteket som en bredere samfunnsaktør». Vi 
lurer på hvem det er? Og hvor mye bredere skal vi bli?

Ja - sjølvsagt vil eg vere medlem i den lands-
dekkande og slagkraftige organisasjonen 
for biblioteket og bibliotekets brukarar! 
Count me in!

Norsk Bibliotekforening
Postboks 6540 Etterstad
0606 Oslo

Namn:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Fødselsdato:

 Personlig medlem (450 kroner)

 Student, pensjonist eller arbeidsledig (200 kroner)

D
u kan også m

elde deg inn på norskbibliotekforening.no/bli-m
edlem

. 
D

er kan du sam
stundes m
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orsk Fagbibliotekforening eller 

ei av våre sju spesialgrupper. Ta kontakt på nbf@
norskbibliotekforening.

no hvis du vil m
elde inn en forening eller institusjon.
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Årets bibliotekbilde 2015
Det kom inn mange spennende bilder til Bok og Biblioteks fotokonkurranse, Årets bibliotekbilde 
2015. Det var likevel ikke så vanskelig for juryen å kretse inn første og andreplassen. Bildene  
skilte seg ut både når det gjelder idé, komposisjon og teknisk gjennomføring. 

Vi gratulerer Vest-Agder-bibliotekene i Marnardal, Åseral, Hægebostad og Audnedal (MÅHA) med 
førsteplassen og Tysvær folkebibliotek med andreplassen.

Bakgrunnen for vinnerbildet er at MÅHA- bibliote-
kene jobbet med prosjektet «Biblioteket som møte-
plass», støttet av Vest-Agder fylkesbibliotek, og øn-
sket å gjøre ser mer synlige i nærmiljøene.

–  Vi lagde en logo, opprettet felles hjemmesi-
de, hadde stand på sommerfestivalen Eikerapen 

Roots Festival og brukte foto som en del av dette. Dette bildet 
av bokbadet har vi trykt på roll-ups som står plassert rundt i 
kommunene, og ble med oss på festival, og har vært med i 
NBF-Agders kalender for 2014, forteller kulturkonsulent og bi-
bliotekar Tove Utengen i Åseral.

–  Ideen til bokbadet kom opp som en del av prosessen, hvor 
det ble naturlig at kulissene speilet noe av det som kjennetegner 
våre små innlandskommuner.

Det ble tatt mange bilder og fotoopptaket tok tre dager. – 
Det var utrolig morsomme dager, sier Utengen. – Vi har en 
veldig god dialog med fotografen som har bidratt veldig mye i 
det endelige resultatet. Bildene har blitt lagt merke til, vi har 
kunnet bruke de i mange flere sammenhenger enn vi først så for 
oss, og har gitt mange flere positive ringvirkninger enn vi hadde 
tenkt. Så dette har vært en utelukkende positiv erfaring.

–  Red.

Fra venstre mot høyre: Tove Larsen (Biblioteksjef Åseral), Tone Valand (helt nede i badekaret) (Biblioteksjef i Audnedal), Anne Turid Nøkland (Biblioteksjef i 
Hægebostad) og Tove Utengen (Kulturkonsulent/Bibliotekar Åseral). Dessverre hadde ikke biblioteksjefen i Marnardal, Janne Wigemyr, mulighet til å være med 
denne dagen, så hun mangler på bokbad-bildet.

1.plass: Bokbad i Heiane

FOTOKONKURRANSE

  BOK OG BIBLIOTEK 1/2016  I  41



Ideen til bokfjesene har vi fått på nettet. Vi leste 
om Instagram-trenden som kom fra USA og syntes 
det høres gøy ut. Det er også en fin måte å formid-
le bøker på, forteller biblioteksjef Lillian E. Rush-
feldt på Tysvær bibliotek.

–  I begynnelsen var fokuset vårt å finne bøker 
som passet til ansatte på kulturhuset, der biblioteket holder 
til. Vi har også sett etter kolleger på huset som ligner på fjeset 
på den aktuelle boka, i tillegg til at vi har brukt lånere på bi-
blioteket. Etter hvert har det dreid mer mot at vi inspireres av 
at vi ser bøker som vi tenker passer til bokfjes, sier Rushfeldt 
og legger til at de er så heldige at Kulturskolen også holder til 
på kulturhuset, så biblioteket har dermed tilgang på parykker 
og andre rekvisitter. 

–  Vi bruker minimum tre personer for å lage et bokfjes. Da 
har vi en som fotograferer, en modell og en som holder boka. I 
tillegg har vi av og til en fjerde person med som på instruksjoner 

fra fotograf retter på modell eller den som holder boka. Hvis boka 
krever flere modeller må vi selvsagt ha inn flere enn én modell. 

For at bildet skal bli vellykket må både modell og «bokhol-
der» finne den riktige posisjonen og greie å stå i ro mens foto-
grafen tar bilder. Dette kan ta litt tid, og det blir tatt mange 
bilder som ikke brukes. Modellen kan bli sliten av å holde posi-
sjonen og «bokholderen» kan bli skjelven i armen av å holde 
boka lenge på strak arm, forteller Rushfeldt.

–  Bildene har vi i første rekke publisert på Instagram, og vi 
fikk raskt mange følgere fra hele verden. Bildene publiseres også 
på Facebook og Twitter. Vi har dessuten laget bokfjes for å bru-
ke på plakater ved forfatterbesøk, og for å promotere forfattere 
som kommer til biblioteket eller  bLEST litteraturfest, som bi-
blioteket er en del av. 

Bildene er tatt med iPad eller Iphone, og beskjæres og redi-
geres ved hjelp av redigeringsverktøyene i Instagram.

–  Red.

2.plass: Bokfjes fra Tysvær

Bildet (t.v.) viser hvordan 
bildet over ble laget.
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I stedet for å peke ut én tredjeplass ønsker juryen å gi hederlig omtale til disse fem bidragene.

Hederlig omtale

Karin Bigum Kvernverk, Skodje bibliotek. Juryen mener: En god og avslappet 
stemning. Bildet hadde blitt enda bedre om boka på gulvet nederst til 
venstre var blitt fjernet.

Magdalena Kinga Bay, Haram bibliotek. Juryen mener: God humor hvor de 
ansatte krangler om bøker etter stengetid. Bildet hadde vokst på om fotografen 
fikk mer kontakt med noen av personene i stedet for å gi alle lik plass.

Ann Sidsel Kramer, Hadsel videregående skole og fagskole, biblioteket. 
Juryen mener: God blikkontakt, et godt uttrykk og samspill mellom jenta og 
boka. Bildet hadde blitt enda bedre om bakgrunnen hadde vært duset ut.

John Kristian Helle, deltaker på «stubbediktvandring» i regi av Stordal 
bibliotek. Juryen mener: Fine farger, dramatisk lys. Bildet hadde tjent på at 
fotografen hadde gått nærmere og skapt mer kontakt med menneskene på 
bildet.

David Beadle, Haram bibliotek. Juryen mener: Humoristisk lek med farger og 
komposisjon.

Juryen for Årets bibliotekbilde 2015 besto av:

Fotograf Trond Isaksen

Redaktør og forfatter Nina Granlund Sæther

Redaktør Odd Letnes
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