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bibliotekansatte over hele landet.2 0 2 0
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64% av leserne til Bok og Bibliotek er lojale 
lesere og har lest samtlige av siste 6 utgaver.
En utgave av Bok og Bibliotek tas opp og 
leses flere ganger. Bladet oppfattes som 
faglig relevant og troverdig.

Moholt bibliotek er det første «Verktøybiblioteket» i 
Trondheim. Ved inngangen har de en reol på hjul hvor det ligger verktøy på alle hyllene. Ellers er biblio-teket som andre bibliotek, fylt av bøker, og med plasser for utlån av datamaski-ner, i tillegg til lesekroker.

Utlån av verktøy startet som en prøveordning sommeren 2017 – Vi har hatt overraskende mye utlån. De fire første månedene hadde vi om lag 250 verktøyutlån, sier Danielsen.Da vi var på besøk i biblioteket, ventet de på at en møbelsnekker skulle lage et verktøyskap med lås.

Glad mann
En strålende glad mann kommer inn i biblioteket. Han bærer med seg en liten grønn koffert, og i kofferten har han en 

borhammer – en avansert drill. Mannen går til skranken hvor han leverer verktøykofferten som om det skulle vært en bok. 
– Borhammeren fungerte perfekt, sier lånekunde Knut Bolsønes.Bibliotekar Merete Schjetne åpner kofferten og sjekker spesielt at den elektriske ledningen er i orden. Deretter skanner hun strekkoden utenpå verktøy-kofferten. Enkelt og raskt.

Betongvegg
Lånekunde Bolsønes oppdaget verktøybi-blioteket da det ble omtalt i Adresseavisen høsten 2017. Han ringte straks til bibliote-ket. Her gir han et svært godt eksempel på hvor smart det er å låne verktøy.– Jeg flyttet fra en enebolig til en leilighet og skulle bore to hull i veggen for å sette opp et speil og et bilde. Men 

inne i murveggen var det stål og metall. Med min egen drill kom jeg ikke lenger enn to centimeter inn i veggen med boret, sier Bolsønes.

Han ble fortvilet
– Skal jeg kjøpe en borhammer for å sette inn to skruer? Jeg lot det drøye, en måned, to måneder, et halvt år. Da jeg så at jeg kunne låne borhammer på biblioteket, tenke jeg: Yes! Er de mulig? Herlig. Fantastisk. At biblioteket ikke har kommet på dette før.

–  Jeg ringte til biblioteket en mandag og ba dem holde av borhammeren til neste mandag. Jeg lånte borhammeren, brukte metallbor, og hullet i veggen ble fire centimeter uten problemer. – Akkurat som kona mi sa: Dette er ikke noe å grue seg til, ler lånekunde Bolsønes. 

Nå kan du låne verktøy i TrondheimMoholt bibliotek satser på utlån av verktøy, alt fra fastnøkler til vinkelsliper. – Gjenbruk gir mindre for-
bruk og bedre miljø, sier avdelingsleder Lars Danielsen.

Mekkoteket. Bibliotekar Merete Schjetne tar imot borhammeren som Knut Bolsønes har lånt. – Supert med verktøyutlån, synes lånekunden.
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Han tenker på miljøet og lommeboka.– Når jeg kan låne på biblioteket, behøver jeg ikke kjøpe borhammer til flere tusen kroner. Jeg sparer penger. Gjenbruk fører til lavere forbruk. Lavere forbruk kan føre til mindre produksjon av ting. Med mindre produksjon blir det redu-serte utslipp og bedre miljø.
Han synes ordningen med verk-tøyutlån er super.
– Finnes det noen som er bedre til å låne ut ting enn de som arbeider på biblioteket? Lånekunden spør og svarer selv: Nei, det tror jeg ikke, sier han. På biblioteket kan folk også låne bøker eller tidsskrifter for å lære å reparere ting selv, med verktøyet de låner.

Størst og best
Moholt bibliotek er Trondheims største bydelsbibliotek, med mest utlån og best besøk. 

– Hvordan er det for dere å låne ut verktøy i et bibliotek fullt av bøker?– Det var Framtiden i våre hender Trondheim som kom med ideen. Miljøen-heten i kommunen betalte verktøyet som kostet 50.000 kroner. Vi som driver med utlån, tenkte at det var en god ide å låne ut verktøy. Mindre forbruk gjennom deling er en god miljøsak, sier avdelingsle-der Lars Danielsen.

Verktøyutlån fungerer fint– Jeg synes det er bare artig å låne ut verktøy, sier bibliotekar Merete Schjetne. – Det tar ikke mye tid. Vi skanner verktøyet som om det skulle vært en bok.Bibliotekar Tove Rudi Tanem er også veldig positiv til verktøyutlån.– Et fint konsept. Folk blir så glade når de kan låne verktøy her. De slipper å tømme lommeboka for å sette inn en skrue i veggen. De slipper å fylle opp bua med verktøy de ikke bruker en gang eller to i året. Låne i stedet for å kjøpe, det er smart, mener Tove Rudi Tanem. Hun har for øvrig tegnet skapet som en møbelsnekker skal lage til verktøyet.
Rudi Tanem fastslår at verktøykom-petanse er langt unna hennes kompetan-se som bibliotekar.
– Det kom tre gutter fra Eritrea inn for å låne verktøy til å lage et musikkin-strument en dag, så kompetansen blant lånerne er nok mye høyere på verktøy enn den er hos meg, understreker hun.

På hylla
På verktøyhyllene til biblioteket ligger det mange forskjellige kofferter, en med stikksag, en med oppladbar drill, en med bajonettsag, en med pipenøkkelsett og fastnøkler. Der er det også bitssett, 

øreklokker og vernebriller, blant mye annet. Alle de 18 tingene til utlån er kvalitetsverktøy. Solid. Holdbart.Hvert verktøy har strekkode. Strekkoden skannes ved utlån og når låneren kommer tilbake med det. Verktøyet katalogiseres som om det skulle vært en bok i bibliotekbasen. 
Olje og skitt
– Verktøy blir ofte tilgriset av olje og skitt, noe som ikke passer sammen med rene bøker. Hvordan er det å håndtere verktøy og bøker om hverandre, avdelingsleder Lars Danielsen?– Vi krever at verktøyet skal være rengjort når kunden kommer tilbake med det. Verktøyet ligger i kasser og snart får vi verktøyskapet fra møbelsnekkeren.– Vi har regler for bruk. Alle som skal låne verktøy må være over 18 år. Verktøyet lånes ikke ut til profesjonelle. Biblioteket fraskriver seg alt ansvar for skader som kan oppstå ved bruk av verktøyet, sier Danielsen.

Verktøy og kunnskap
Biblioteket har en plan med utlån av verktøy. 

– Alt i biblioteket skal være kunn-skapsbasert, og det handler om livslang læring, sier han.

Verktøy og bøker. Avdelingsleder Lars Danielsen med kvalitetsverktøy til utlån i Moholt bibliotek i Trondheim.
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anna klasse skriv at dei har lært  «å 
være bevisst på hvilke lyriske 
virkemidler man kan bruke for å 
forbedre språket», og elevane 
viser til at dei til dømes 
har «lært forskjellen på 
intertekstualitet og allusjon». 
Fleire grupper viser til at dei 
har forstått omgrepa denota-
sjon og konnotasjon og dei 
fleste skriv at dei har blitt betre 
på ulike lyriske verkemiddel. 
Utvikling av fagleg ordforråd er eitt 
av måla våre for lyrikklaboratoriet, og 
vi ser tydeleg at elevane har eit stort 
behov for å ha eit metaspråk om lyrikk 
for å kunne snakke om lyrikk. I tillegg 
til å lære fagspråk vil vi at elevane skal 
trene assosiasjonsevnene og reflektere 
rundt språk og ordval i eigne tekstar, 
utfordre si eiga kreative evne og oppleve 
glede ved lyrikk.

Resultata frå dei skriftlege evaluerin-
gane viser at fleirtalet av elevane lærer 
mest av stasjonen der oppgåva er å tolke 
eit dikt i fellesskap gjennom å bruke 

lyriske verkemiddel, altså ei relativt 
skuleklassisk lyrikkoppgåve, men at 
flesteparten likar best dei meir kreative 
stasjonane der dei får skrive eigne dikt 
med ulike skrivebestillingar.

Fleire av elevane melder at dette er 
eit undervisningsopplegg dei likar. Ved å 
ta undervisninga ut av klasserommet og 
inn i biblioteket ser vi at elevane ikkje 

berre har læringsutbytte, men også 
sosialt utbytte, gjennom å etablere 
tolkings- og undringsfellesskap i 
tillegg til å samskrive og 
samhandle med andre. 

I tillegg til dette meiner vi 
at samarbeidet mellom fag og 
skulebibliotek har positive 
langtidseffektar. Elevane får ei 

kjensle av å høyre til på bibliote-
ket og terskelen har blitt lågare 

for lærarane for å bruke bibliote-
ket. Dette har igjen ført til fleire 

samarbeid, eit levande bibliotek og 
høgare tal på utlån, noko som tener 
elevane, dei tilsette og skulen sitt 
mandat. Fleire vidaregåande skular i 
Møre og Romsdal har integrert lyrikkla-
boratoriet i sine bibliotek etter Fager-
lia-modellen og opplegget er også 
etterspurt av nokre skular i Hordaland. 
Eit anna resultat av lyrikklaboratoriet er 
at vi har utvikla eit retorikklaboratorium, 
som fungerer på samme måte som 
lyrikklaboratoriet, men med fokus på 
retorikk. Dette gir eit sterkt signal om at 

Stort utbytte. Fleire av elevane melder at dette er eit 
undervisningsopplegg dei likar. Ved å ta undervisninga 
ut av klasserommet og inn i biblioteket ser vi at elevane 
ikkje berre har læringsutbytte, men også sosialt utbytte.
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det er ynskje om og behov for samarbeid 
mellom bibliotek og fag. 

Vi ser tydeleg at samarbeidet 
mellom norsklærarane og biblioteket 
gjennom lyrikklaboratoriet har fungert 
som ei symbiose, der både fag og 
bibliotek er gjensidig avhengige av 
kvarandre. Biblioteket har i denne 
prosessen vore viktig for læringsutvik-
linga til elevane, spesielt innanfor 
grunnleggjande ferdigheiter og fagspe-
sifikke ferdigheiter som handlar om 
omgrepslæring og utvikling av eit 
sjølvstendig, kreativt språk. Biblioteket 
har dermed blitt ein naturleg del av 
elevane si opplæring og biblioteklabo-
ratoriet er etablert for godt. ■
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70% leser en utgave av Bok og Bibliotek  
opp til 2 ganger.
Det er stor interesse for å lese om 
bibliotekfaglig stoff. Leserne er tilfreds med 
innholdet i bladet og er enig i at bladet har et 
troverdig innhold.

Museene har god erfaring med å stille ut og puste liv i historiske gjenstander. En bok skiller seg imidlertid fra gjenstander som kjerrehjul og møbler ved at den både er 

Inspirerende bokutstilling på  Eidsvoll 1814At bøker påvirker oss følelsesmessig og intellektuelt, vet vi. Men bøker er også en del av samfunnets 
intellektuelle infrastruktur, og kan bidra til samfunnsmessige omveltninger. Det er utgangspunktet for 
bokutstillingen «Bøkene som forandret verden» på museet Eidsvoll 1814 (Eidsvollsbygningen).

AV ODD LETNES
REDAKTØR

en gjenstand i seg selv og en gjenstand som, med sitt meningsinnhold, står i et interaktivt forhold til samfunnet.– Å lage en utstilling av bøker byr på en rekke utfordringer. Bøker som ligger på et bord har et todimensjonalt preg, det er derfor viktig med en utstillingsde-sign som ikke gir et flatt bilde av bøker som i en monter, sier museets direktør, 

Bård Frydenlund. – For det andre er bøker gjerne så fulle av informasjon, kunnskap og perspektiver at det kan være vanskelig å yte dem rettferdighet gjennom noen få linjers informasjon.– Det er alltid en avveining hvor mye informasjon man skal gi i tillegg til selve objektet i en utstilling, legger prosjekt-koordinator André Larsen Avelin til, 
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spesielt påkostet. Bøkene er ordnet i idémessige kategorier: Klassisk dannelse, De lærdes republikk, Sensurlover og ytringsfrihet, Hva er opplysning? De store opplysningstenkerne, Makt må stanse makt, Fra ideer til revolusjoner, Amerikansk frihetstrang, og Fra revolu-sjon til statsbygging. I enden av utstil-lingen finner vi en faksimile av Grunn-loven, som direkte og indirekte er et resultat av de bøkene som finnes i utstillingen.

Skape rom
Når man stiller ut bøker, er det ofte fristende å bare legge dem på rekke og rad med omslaget eller tittelbladet opp. Det gir ofte et monotont uttrykk.– Vi har derfor forsøkt å utnytte alle dimensjonene i montrene, ved å la noen bøker ligge på et annet plan enn andre, ved å brette ut kart, og supplere med bilder av noen av forfatterne. På den måten kan vi skape romfølelse og variasjon, sier Avelin.

I enden av utstillingen finner vi også en «bibliotekreol» med enkelte moderne bruksversjoner av opplysningstidens bøker, som man kan låne med seg mens man nyter en kopp kaffe. 
Utstillingen er en del av Bokåret 2019 og vil vare ut året. Dersom du er i nærheten av Eidsvoll, sving gjerne innom Eidsvoll 1814. Å lage en spen-nende bokutstilling, trenger ikke å være et uoverkommelig prosjekt. Det er utstillingen «Bøkene som forandret verden» et inspirerende eksempel på. ■

Inspirerende bokutstilling på  Eidsvoll 1814
som har jobbet konkret med utforming av utstillingen. – Gir man for mye, risikerer man at publikum ikke orker å lese og faller av underveis, gir man for lite, kan man komme i fare for at det blir for knapt og intetsigende.

Ideene bak GrunnlovenBortsett fra tre montre i den gamle Eidsvollsbygningen, befinner hovedde-len av utstillingen seg i Wergelands hus ved siden av. I et nokså mørkt rom er langveggene dekket av portretter av Eidsvollsmennene, mennene som skapte 

det moderne Norge med en grunnlov som sikret folkesuverenitet og maktfor-deling. Nå henger de der og titter ned på bøkene i utstillingen.
– Den historien vi ønsker å fortelle med bøkene, er at hendelsene i 1814 ikke skjedde i et vakuum. Den norske grunnloven som ble skapt på Eidsvoll var et produkt av de politiske ideene som preget samtiden i verden for øvrig, sier Avelin.

Utstillingsmontrene i Wergelands hus er spesialbygd for utstillingen. Montrene er i tre og glass, og ikke 

Fornøyde. Vi har forsøkt å sette bøkene inn i sin historiske sammenheng, og på den måten laget en utstilling både av bøker og av ideer, mener André Larsen Avelin (t.v) og Bård Frydenlund.

Variasjon. Montrene utnyttes kreativt for å skape variasjon i utstillingen.
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bibliotek. Det kan åpne politikernes 
øyne slik at de bevilger mer penger, sier 
hun.

Må innføre regler  
for skikk og bruk
Den voldsomme publikumstilstrømnin-
gen har ført til at Oodi vurderer å 
innføre nye regler. Blant annet er 
biblioteket blitt mer populært blant 
småbarnsfamilier enn først antatt, noe 
som langt har overskredet den planlagte 
kapasiteten.

– Vi har plass til 6 barnevogner om 
gangen, men nå er det ofte så mange 
som 40 barnevogner her samtidig. 

Samtidig bruker de hjemløse i Helsing-
fors biblioteket mer enn vi trodde på 
forhånd. Alt dette betyr at vi må innføre 
noen regler for oppførsel inne i lokalene 
våre, sier hun.

Hvordan disse reglene skal bli, er 
foreløpig ikke bestemt.

Arkitektur trekker publikum
ALA Architects i Helsingfors har tegnet 
Oodi. Synes du å trekke kjensel på det 
buede inngangspartiet av gran, er det 
ikke så rart. ALA Architects står også 
bak Kilden teater og konserthus i 
Kristiansand. Mange besøker biblioteket 
fordi de vil oppleve arkitekturen.

Oodi ligger sentralt, kun 1 minutts 
gange fra Helsingfors sentralstasjon, 
rundt torget Kansalastori med konsert-
hus, samtidskunstmuseum og parlamen-
tet som nærmeste naboer. Den sentrale 
plasseringen til tross, Oodi er ikke 
Helsingfors’ hovedbibliotek, men en av 
byens 36 filialer. 

Hver etasje har sitt særpreg. 1. etasje 
er møteplassen med restaurant, leke-
plass, en kinosal, flerbrukshall, mulighet 
for pop-up boder, og flere offentlige 
informasjonsskranker. Bestselgere er 
også utstilt i her. 2. etasje er stedet for 
læring med blant annet verksted, lesesal 
og studierom. Hovedsamlingen med 

Hele 3. etasje er et stort, åpent rom. 
Foto: Risto Rimppi

BIBLIOTEK  I  OODI, HELSINGFORS

66  I  BOK OG BIBLIOTEK 2–2019

bøker – «Bokhimmelen» – holder til i 3. 
etasje. Under den høye hvelvingen 
finnes både barne- og voksenavdeling, 
tidsskriftavdeling, café og aviskrok.

– Dette er favoritten min. Her har vi 
et stort åpent rom på hele 4500 m2, sier 
Norris.

Vinduer som strekker seg fra gulv til 
tak, forsterker følelsen av å befinne seg 
oppunder himmelen. På sommerstid har 
caféen utservering på balkongen ut mot 
Kansalastori-torget.

Hvor er ungdommen
Det velkjente Library10, som lå i nærhe-
ten, er lagt ned og flyttet til Oodi. 

Library 10 var et bibliotek som appeller-
te til de unge. Hele Oodi er også tenkt å 
ha ungdommelig appell, derfor har de 
ikke noen egen ungdomsavdeling. Det 
har likevel vært vanskeligere enn først 
tenkt å nå ungdommen. Muligens må 
bibliotekets tiltrekningskraft ta noe av 
skylden for det.

– Når vi spør ungdom hvorfor de 
ikke er her, får vi som svar at de ikke vil 
være på Oodi fordi foreldrene deres er 
her. Og vennenes foreldre. Og bestefor-
eldrene, sier Norris.

I forkant undersøkte man hvilke 
ønsker de unge hadde for Oodi. Et svar 
var at de ønsket voksne til å fastsette 

Vekst. –  Vi har fått mange flere besøkende enn 
forventet. Vi må allerede utvide boksamlingen 
vår, sier Laura Norris. Foto: Kjetil S. Grønnestad.

regler og grenser slik at biblioteket skulle 
oppleves som et trygt sted å være. Men 
det var tydeligvis ikke sine egne foreldre 
de mente med det…

De eldre derimot, møter opp i stort 
antall for å se bygget. 

– Jeg var ikke klar over at det fantes 
så mange pensjonistforeninger i Finland. 
Vi har satt grensen for omvisninger til 
fem grupper per dag, sier hun og smiler.

Nytt med samarbeid
Noe som er nytt med Oodi, er at de skal 
samarbeide med andre aktører. Dette 
har ikke tidligere vært prøvd ut i 
Helsingfors, selv om det er kjent flere 
steder her til lands. Norske bibliotek, 
som er samlokalisert med andre kul-
turaktører, drar nytte av synergieffektene 
med felles arrangement sammen med 
kino eller teater. Stavanger, Molde og 
Hamar er eksempler på det.

– Vi skal samarbeide med seks 
partnere med blant annet kinosal, 
AV-utstyr og AV-kompetanse. I første 
etasje skal publikum også få informasjon 
om EU og Helsingfors kommune, sier 
Norris.

Hun ser lyst på Oodis framtid.
– Vi skal hele tida endre og utvikle oss 
for ikke å stivne. Vi skal ikke hvile på 
suksessene, forsikrer hun. ■

www.oodihelsinki.fi
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Hver dag leverer Adlibris over 30 000 bøker til bokelskere i Norge, 
Sverige og Finland. Med ca. 1,5 millioner aktive kunder og et utvalg på 
11 millioner titler, er Adlibris den selvklare bokhandelen for alle som 
er glad i bøker. Vårt mål er å være en god leverandør til bibliotekene 
når det gjelder alt fra utvalg og utrustning, til priser og leveringstider.

En samisk og kvensk  
bibliotekhistorie?
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Om Bok og Bibliotek
Bok og Bibliotek skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde 
et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren. 
Bladet og nettstedet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter 
Redaktørplakaten.

Bok og Bibliotek (etabl. 1933, som en videreføring av For folke- og 
skoleboksamlinger) tar opp temaer, trender og nyheter som angår bib-
liotek og bibliotekpolitikk - for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, 
litteratur- og kulturformidling, bibliotekforskning og lokaler. 

Bladet har et kontrollert opplag på 3 376 eksemplarer.

Leder

77. årgang

Bok og Bibliotek er et redaksjonelt  
uavhengig tidsskrift og redigeres i  
samsvar med Redaktørplakaten.  
Debattinnlegg og innkjøpte artikler  
uttrykker ikke nødvendigvis  
Bok og Biblioteks mening. 
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På 1980-tallet skrev den datidige 
framtidsguruen F. W. Lancaster om 
det papirløse fagbiblioteket. Det var 

kort fortalt et bibliotek som besto av noen 
bord med PCer på, mens alle bøkene var 
borte. Ved PCene satt bibliotekarene og 
lette fram den informasjonen brukerne 
etterspurte. Sterilt og effektivt, fascinerende 
og uhyggelig. Så stilnet det rundt det 
papirløse biblioteket.
 I dag dukker ideene om det bokløse 
– eller skulle vi si det nesten bokløse – bi-
blioteket opp igjen innenfor folkebibliote-
kene. Kassering er i vinden, omløpstallene 
skal opp. Hvis du mener at bibliotek 
fortsatt dreier seg mye om bøker, blir du 
stemplet som gammeldags. For ebøkene er i 
anmarsj, må vite, dataspillene er her 
allerede. Det gjelder å kaste papirbøkene. 
Få bort reolene, bring luft inn i gamle 
bibbern. Biblioteket skifter fra å være et 
sted hvor man søker eller låner bøker til et 
sted hvor man arbeider, spiller, gjør lekser. 
Det danskene kaller et værested. På 
Stadsbiblioteket i Malmø bedriver to av tre 
brukere noe annet enn å låne bøker. 
Undersøkelsen i Norges fem største byer, 
viser at bare 46 prosent av de som kommer 
til bibliotek, gjør det for å låne bøker.
 Løsenordet for det nye biblioteket er 
”møteplass”. Biblioteket er en sosial og 
demokratisk møteplass, hvor man kan 
delta ut fra sine egne forutsetninger og 
behov. Men begreper kan tolkes og 
presiseres. I Aftenposten avsluttet journalist 
Joacim Lund en kommentar i august med 
følgende konklusjon: «For forlagene 
representerer overgangen til den digitale 
verden en stor mulighet. For bibliotekene 
betyr det et kappløp med tiden – hvis de 
skal unngå å bli redusert til varmestuer.»
 Når et medium som Aftenposten tolker 
”møteplass” i retning av ”varmestue” er 
det et viktig varsko og det er grunn til å 

spørre: Er biblioteksektoren i ferd med å 
skaffe seg et forklaringsbehov i overgangen 
fra å være et ”bøkenes hus” til å være 
”møteplasser”. Møteplasser har vi allerede 
mange av, vil enkelte hevde, fra fritidsklub-
ber og kafeer til parker og kjøpesentra. 
Tradisjonelt er det ikke møteplassfunksjo-
nen som har ligget i bunnen av det politiske 
oppdraget bibliotekene har vært tuftet på. 
Det har vært snakket om kultur, litteratur 
og læring – og bøkene har stått i sentrum.
 Professor Ragnar Audunson har 
definert bibliotek som en institusjon som 
initierer sosiale prosesser knyttet til – ja, 
nettopp - læring, kunnskapsdeling og 
kulturformidling. Det høres fornuftig ut. 
Men hva om dette ikke når fram til 
offentligheten? Hva om det tvert i mot 
settes likhetstegn mellom det nye bibliote-
ket og en bokløs varmestue? I en kommen-
tar til det som etter hvert skulle bli ”enten 
eller/både og”-diskusjonen på Bibliotek-
norge, sier Pål Magnus Lykkja:
 ”Skal biblioteka overleve til dette tiåret 
er omme, så er det nok viktig å gjenskape 
bibliotekas sentrale funksjonar overfor 
samfunnet i ein digital kontekst utan å 
miste av syne verdien av det fysiske 
biblioteket og dei trykte bøkene.”
 I samme diskusjon sier Ole David Østli 
spissformulert: ” Jeg skulle ønske norske 
bibliotekarer kunne holde opp med å hate 
bokhyller.” Og videre: ”…de verdifulle 
endringene består i å skape nye tjenester, 
ikke i å bygge ned tjenester som fremdeles 
er populære.”
 Vi skal ikke suse inn i framtida med 
blikket i bakspeilet. Men vi må heller ikke 
bli så ivrige etter å skrubbe barnet at vi kas-
ter det ut med badevannet. Rekyleffekten 
kan bli sterk hvis noen begynner å regne på 
hvor mye en markedsstyrt varmestue koster 
av skattepenger.

Bibliotek eller varmestue?
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Bok og Biblioteks hovedmålgruppe er bibliotekarer og biblioteksjefer 
i Norge. Biblioteksjefene er de som har økonomisk beslutningsansvar i 
bibliotekene for alt fra bøker, andre medier og teknisk utstyr - til møbler, 
reoler og annet inventar, samt materialer og liknende ved oppussing og 
nybygging av bibliotek.

En annonse i Bok og Bibliotek vil derfor nå direkte ut til personer med 
økonomisk beslutningsansvar i biblioteksektoren.

Etter sju år med oppussing åpnet nye Sølvberget i Stavanger ved nyttår. Med en prislapp på 30 millioner kroner har de tradisjonelle 

bokhyllene blitt byttet ut med bokøyer, TV-skjermer, myke sakkosekker og et sosialt langbord.
– Vi ønsket å lage et bibliotek som 

Fargedesigner Dagny Thurmann-Moe mener omgivelsene er med på å legge til rette for gode leseopplevelser. To biblioteker i Roga-land har brukt mye tid og penger på å skape en god atmosfære i lokalet. Det har de fått mye igjen for.

Interiør øker sjansen  
for gode leseopplevelser

AV: TERESE TORGERSENFRILANSJOURNALIST

Dagny Thurmann-Moe er fargedesigner. Foto: Charlotte Wiig

Fornyelse. Etter å ha holdt til i midlertidige lokaler i 25 år fikk Time bibliotek endelig flytte inn i dette 
bygget. Foto: Asle Haukland.
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var liknende en bokhandler der bruker-ne selv kan gå rundt å shoppe bøker. Vi har ingen ordinære bokhyller lenger. Mange av bøkene står nå med forsiden frem og med en merkelapp der det står anbefalt av bibliotekansatte, sier Anne Liv Tønnessen, leder for Opplevelser i Sølvberget kulturhus. 

Valgte lyst og luftig
For aller første gang har biblioteket i Stavanger valgt å prioritere interiøret. De har gått for lyse farger både på vegger og på gulvet, blandet med lyst 

treverk og sterke farger på tepper og møbler.
– Vi har brukt farger og interiør for å lose brukerne gjennom de ulike etasjene. Litt som hos for eksempel IKEA. På den måten får du med deg mye av det du ville ha, men også det du ikke hadde tenkt du skulle låne, sier Tønnessen.

Har færre bøker
I første etasje har de laget et smakebit bibliotek med bokhyller som endrer seg hele tiden. Mellom de fire etasjene har de bygget en stor bred trapp for å knytte de ulike rommene bedre sammen. Det har vært viktig for dem å skape myke overganger mellom avslappende soner i midten, og bøkene og kafeen på siden. De ansatte har brukt mye tid på å kassere bøker for å skape bedre plass til å løfte frem det beste i samlingen.– Vi har prøvd å skape et rom der folk ønsker å være en stund istedenfor å bare gå inn for å hente en bok for så å gå ut igjen. Jeg tror vi har klart det. Vi ser at ikke alle kommer hit bare for å låne bøker, men for å heller arbeide eller møte andre. Spesielt første etasje ble fort et populært møtested og det er veldig kjekt, sier hun.

Utenom åpningstid
Ifølge Tønnessen er interiøret spesielt viktig nå når besøkende kan bruke lokalet etter bemannet åpningstid, på kvelder og i helger. Derfor har de valgt å plassere flere lange utstillingsbord med skråhyller på midten for å lettere vise frem hva de har. I tillegg har de spredt bøker utover bordene.

– Vi har prøvd å gjøre det så enkelt og oversiktlig som mulig for dem slik at de kan shoppe uavhengig av om vi er her eller ikke. Det er høyt utlån i mer- åpningstiden, både hos barn og voksne, og det er vi glad for. Jeg tror interiøret er årsaken til det, at det er enkelt å finne frem, sier hun.

Økning i besøkstalletI 2010 flyttet Time bibliotek fra andre etasje i rådhuset, der de hadde holdt til midlertidig i 25 år, til et permanent lokale som var 1000 kvadratmeter større. Det deler de med museet Garborgsenteret på Jæren.
Biblioteksjef Aud Søyland Kristensen forteller at besøket har doblet seg fra 2010 og antall arrangementer har eksplodert etter at de fikk det nye 

Anne Liv Tønnessen er leder for Opplevelser  i Sølvberget kulturhus. Foto: Privat.
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Det er mye folkehelse-  
arbeid i et bibliotek

Returadresse: 
Bok og Bibliotek  

c/o Media Digital AS
Postboks 424, Sentrum, 0103 OSLO

Spennende interiør  
øker sjansen for gode  
leseopplevelser

Bibliotekrom 
må lokke folk inn

Bibliotekar-
utdanning
i ny drakt

Jeg skammet 
meg over 
ambisjonene 
om å bli  
forfatter

Vi ønsker  
alle lesere en 

riktig god sommer!
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Annonsering på www.bokogbibliotek.no:
• Plakat

Bredde: 360x360 px

• Plakat

Bredde: 360x200 px

• Stripe

Bredde: 360x100 px

Priser gjelder pr. måned.

Kr 3950,-

Kr 2850,-
Kr 3450,-

Annonsering i bladet Bok og Bibliotek:

Dobbelside
Utfallende: 420x297 mm
Netto: 396x257 mm
Pris kr. 19 900,-

Helside 
Utfallende: 
210x297 mm
Netto: 
184x257 mm
Pris kr. 13 900,-

Bladformat: 210 x 297 millimeter. Ved utfallende annonser: 3 millimeter ekstra skjærekant.

Innside av omslag pris kr. 14 900,-   •   Baksiden pris kr. 15 900,-

Halvside 
breddeformat
184x126 mm
Pris kr. 9 800,-

Halvside 
høydeformat
89x257 mm
Pris kr. 9 800,-

1/3 side 
breddeformat
126x84 mm
Pris kr. 7 200,-

Kvartside 
– høydeformat (A)
 89x126 mm
– breddeformat (B)
 184x62 mm
Pris kr. 5 900,-
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