Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek - november 2016
Finnmark internasjonale litteraturfestival, 16.-19. november i Kirkenes
Program er sendt til alle fylkets bibliotek. Vær med å spre informasjon om festivalen. Enkeltbilletter,
dagspass og festivalpass kan kjøpes på Ticketmaster.no (tidligere Billettservice.no). Det er også mulig
å forhåndskjøpe både enkeltbilletter og pass på Sør-Varanger bibliotek.
Det er flere ledige plasser på litteraturfestivalens skrivekurs med Sigbjørn Skåden. Vet du om mulige
skriveinteresserte i din kommune er det bare å oppfordre dem til å gripe sjansen og melde seg på.
Del gjerne Finnmark internasjonale litteraturfestival på bibliotekenes Facebooksider. Det er mulig å
dele hele festivalen og noen utvalgte enkeltarrangementer.
Vi ser fram til dager fylt med litteraturarrangementer fra morgen til kveld, og hilser alle som skal
komme til Kirkenes med at det bare er å glede seg med oss!
finnlitt.no
Russisk-norsk bibliotekmøte, Finnmark internasjonale litteraturfestival
Finnmark fylkesbibliotek inviterer til et fagmøte for norske og russiske bibliotekansatte under
Finnmark internasjonale litteraturfestival. Vi har invitert kollegaer fra Nikel, Murmansk og
Arkhangelsk. Under møtet skal Sør-Varanger bibliotek, Finnmark fylkesbibliotek og noen av de
deltakende bibliotekarene fra Russland ha presentasjoner. Avslutningsvis vil vi snakke om hvordan vi
kan samarbeide for å fremme bibliotekutvikling og kompetanseheving på tvers av grensa. Møtet er
fredag 18. november 10:00 – 12:00 i Lillesalen på Samfundshuset i Kirkenes.
Det er ingen bindende påmelding, men send oss gjerne en epost dersom du ønsker å delta.
Møte for ansatte på bibliotek med ett årsverk eller mindre
Det har kommet forespørsler om Finnmark fylkesbibliotek kan arrangere et seminar for ansatte på
bibliotek med ett årsverk eller mindre. Vi vil gjerne arrangere et slikt seminar, men ønsker å vite hva
det er behov for og hvilke forventninger det er til seminaret. Vi inviterer derfor til et kort møte for å
snakke om dette. For at flest mulig skal ha muligheten til å komme på møtet har vi det i Kirkenes
samtidig som Finnmark internasjonale litteraturfestival. Møtet er 09:30, torsdag 17. november på
Scandic Kirkenes.
Sju nye bibliotek i Bok til alle-nettverket, Leser søker bok
Det er med stor glede vi nå ønsker Berlevåg, Båtsfjord, Kvalsund, Nesseby, Tana, Vardø og SørVaranger bibliotek velkommen i Bok til alle-nettverket i Finnmark. Tilsammen har Finnmark 15 Bok til
alle-bibliotek og 13 registrerte leseombud.
For første gang skal Finnmark fylkesbibliotek arrangere kurs i formidling for leseombud og
bibliotekansatte, det skjer samtidig som vi arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival i
Kirkenes. Finnmark fylkesbibliotek har ikke midler til å støtte reise/opphold for leseombud i år, dette
er en utgift bibliotekene må dekke. For det skal være gratis for leseombudene å delta. Leser søker
bok spanderer middag på leseombudene etter samlingen, fylkesbiblioteket spanderer festivalpass.
Bibliotek som har midler til å sende leseombud på dette kurset i Kirkenes, bør jobbe med å få
leseombud til å delta. Eva Rekve som var på bibliotekkonferansen i april skal ha kurset i Kirkenes.
Kurset i formidling for leseombud og bibliotekansatte har foreløpig bare påmeldinger fra ansatte.
Fylkesbiblioteket har dessverre mistet noe av oversikten rundt påmeldingene, og vil at alle skal
melde seg på en gang til via denne lenken. Denne må også leseombudene bruke for å melde seg på.

E-bøker – oversatt skjønnlitteratur og materiale til markedsføring
Innkjøpsordningen for oversatt litteratur har nå blitt en del av e-bokbib, og Finnmark har blitt tildelt
en lisens per tittel. Ved en feil har vi blitt tildelt to lisenser for enkelte titler, disse vil bli slettet.
Finnmark fylkesbibliotek har bokmerker og plakater med reklame for e-bøker, ta kontakt dersom
dere har behov for påfyll.
Uprisen
Det kom inn søknader fra tre klasser om å delta i Uprisen i Finnmark dette skoleåret. Klassene er fra
Kjøllefjord, Hasvik og Fjordtun skole i Hammerfest. Juryen, som består av fylkesbiblioteket,
Forfattersentrum Nord-Norge og Scene Finnmark, skal nå plukke ut den heldige klassen som får
delta. Takk til dere bibliotekarer som oppfordret skolene til å delta. Et fylke får ha juryklasse i tre år
om gangen, i år er andre året en klasse fra Finnmark er med i juryen. Med andre ord er neste år siste
sjanse i denne omgangen.
Webløft-konferansen 2016
Webløft-konferansen 2016 er 30.11 – 01.12 i Drammen. Det blir presentasjoner av Deichmans
litteraturblogg, Webløfts-plugins, fremtidens biblioteksystem ved «De 4 Nest Største» og mye mer.
For mer informasjon se programmet. Påmeldingsfrist er 15. november, benytt skjema for påmelding.
Norgeshistorie.no
Universitetet i Oslo har utviklet historienettstedet norgeshistorie.no. Der finner man artikler, bilder,
kart m.m. som forteller om Norges historie fra steinalderen og til i dag. Nettstedet er skrevet på et
lett forståelig språk og passer både for skoleungdom og andre interesserte. Norgeshistorie.no er fritt
tilgjengelig for alle.
Pressreader
Finnmark fylkesbibliotek har fått et nytt tilbud fra Pressreader på vegne av alle folkebibliotekene,
videregående skoler og sentraladministrasjonen i Finnmark fylkeskommune. Vi ser ikke på dette før
vi har fått en avklaring på hvorvidt lokalavisene til Amedia vil være en del av tilbudet.
Nordisk bibliotekuke
Foreningen Norden arrangerer Nordisk bibliotekuke for 20. gang 14. – 20. november. Da leser hele
Norden høyt fra årets utvalgte tekster. De utvalgte tekstene er Garmanns sommer av Stian Hole,
Kildens vokter av Emmi Itäranta og novellen "Oljeeventyret" av Debora Hansen Kleist fra boken
Allatta! 2040. Utdrag fra årets bøker er tilgjengelig på alle nordiske språk frem til 20. november.
Temaet i år er fremtiden i Norden, de utvalgte bøkene belyser temaet på hvert sitt vis. Det er gratis å
delta. Les mer om nordisk bibliotekuke her.

