Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek –
januar
Godt nytt år! Finnmark fylkesbibliotek ser frem til et aktivt 2019. Spesielt ser vi frem til
bokåret 2019. Takk for et godt samarbeid i 2018.

Har du meldt deg på bibliotekkonferansen?
Det nærmer seg påmeldingsfrist for bibliotekkonferansen 2019.
Alle bibliotekansatte i Finnmark er invitert til konferansen som sammen med
bibliotekledermøtet avholdes i Murmansk i uke 11, mandag 11. til torsdag 14.
mars. Påmeldingsfrist er 10. januar. Sjekk at du har gyldig pass. Det må være gyldig seks
måneder etter hjemkomst. Meld deg på her.
Har du spørsmål kontakt Anne Thuv

Godt nytt bokår!
Bokåret 2019 starter med nasjonal høytlesningsdag lørdag 19. januar.
Bli med å marker dagen. Bruk gjerne lokale medier, nettsider og sosiale medier til å invitere
til høytlesing. Bokåret ser med spenning fram til et mylder av kreative
høytlesningsarrangementer som startskudd for bokåret. Les mer her. Ta gjerne kontakt med
Bokåret på e-postadressen bok2019@nb.no. Her kan du laste ned logo for bokåret.

«På kanten av myra». Finnmarksturné i forbindelse med Bokåret 2019
Finnmark fylkesbibliotek har mottatt 450 000 fra Nasjonalbiblioteket til å produsere og
koordinere en Finnmarksturné til og i samarbeid med folkebibliotek i Finnmark.
Turnéen vil være med flere nordnorske forfattere som besøker bibliotekene. Med turnéen
ønsker vi å inspirere, skape leselyst og engasjement for litteratur og bøker hvor perspektiver
på det nordnorske og kanskje spesielt Finnmark vil framheves. Arrangementene skal være
gratis og åpne for alle! For mer informasjon kontakt Mads Munkvold.

Regionmøter
Vi fortsetter med regionmøter. Det arrangeres digitale region- og samarbeidsmøter den. 4. 5.
og 7 februar. Møtene finner du i vår kalender.

Tilbud om turné med Kristin Sørsdal april-mai 2019
Vil du ha besøk av forfatter og oversetter Kristin Sørsdal?
Varanger Mållag og Finnmark fylkesbibliotek er i kontakt med Sørsdal om en mulig turné i
Finnmark våren 2019. Vil ditt bibliotek ha besøk? Gi tilbakemelding innen 15. januar
til Sunniva Knutsen. Skriv også hvilket tidspunkt/uke som passer/ikke passer. Les mer
her. (PDF, 330 kB)

Spill til bibliotek
Innkjøpsordningen for spill til bibliotek (via Norsk Filminstitutt) har sluppet flere titler til
nedlastning. Dette er mobil- og pc-spill som kan lastes ned og spilles på nettbrett og
datamaskiner som benyttes i bibliotekets lokaler, eller ved arrangementer i
bibliotekregi. Kontakt Mads Munkvold for mer informasjon og hjelp til nedlasting.

Oppstart læringsnettverk for litteraturformidling
Første møte i læringsnettverket er 28.januar. Dato for påfølgende møter finner du
i kalenderen. Her kan du lese om Lesersørvismetoden som vi bruker for å presentere bøker
skriftlig og muntlig. Spørsmål sendes til Anne Thuv.

Astroshowet «Out of Space»
Kan du tenke deg å høre siste nytt fra verdensrommet?
Høre om oppdagelsen av den jordlignende planeten rundt vår nærmeste nabostjerne,
utforskningen av Pluto og letingen etter den mystiske planet 9?
Astroshowet «Out of Space» med science fiction-forfatter og vitenformidler Anne Mette
Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard kommer gjerne til ditt bibliote. Showet
passer for barn fra ca. 8 år, ungdommer og voksne. Send en mail til Anne Mette og Knut her.

Bærenett og isskraper
Vi sender i disse dager ut bærenett og isskraper til de bibliotekene som har meldt sin
interesse. Er det flere bibliotek som ønsker å få gratis nett og isskraper med logoen til
Finnmarksbibliotekene, send en epost hit.

