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Sommerles.no – påmelding innen 10. januar
Finnmark har igjen blitt invitert til å bli med på Sommerles.no; juni-august 2017, en
sommerlesekampanje for elever i grunnskolen. Finnmark fylkesbibliotek betaler regningen for å bli
med. Bibliotekene betaler premiene, mens fylkesbiblioteket koordinerer premiebestillingen. Vi gjør
dere oppmerksomme på at premiebestilling må gjøres innen 20.
januar.
Anne Kjeilen Thuv og Sunniva Knutsen koordinerer sommerles.no i
Finnmark. Send e-post til Sunniva for å melde på ditt bibliotek.
Vi har mange gode erfaringer fra i fjor, og statistikken forteller at:
* Nesten 20% av alle elever på grunnskolen i Finnmark registrerte seg på sommerles.no.
* 1140 elever registrerte 11458 bøker, på til sammen 1 260 965 sider!
* En fjerdeklassing i Alta leste flest sider, imponerende 18 197 sider var registrert.
* Tre stykker leste og registrerte over 100 bøker i løpet av sommeren.
* Den som hadde lest og registrert aller flest bøker var en andreklassing fra Alta.
* 20 stykker, fra ti forskjellige kommuner kom seg over level 30, og det er veldig, veldig bra!
* 60% av deltakerne i 2016 i Finnmark var jenter, og 40% gutter.
* Nesseby/Unjárga hadde høyest andel deltakere, 27 av 43 mulige elever, det er over 62%.
* Små kommuner hadde høyest andel deltakere (Loppa 61%, Gamvik 43%).
* Kautokeino hadde 3 deltakere, enda biblioteket der ikke deltok aktivt i sommerles.no. Noen unger
finner fram til gode tjenester uavhengig av om de blir publisert eller ikke.
Finnmarksbibliotekene år 3
Det tredje året av prosjektet Finnmarksbibliotekene er nå i gang. Det er regionmøter allerede i uke 3,
i Alta og Hammerfest. I år er synliggjøring hovedfokus. Vi skal jobbe med markedsføring, profilering
og service. Det blir opprettet to arbeidsgrupper, den ene skal arbeide med felles lånereglement og
den andre skal jobbe med en felles profil for bibliotekene. I år arrangeres den andre årlige
bibliotekkonferansen i Finnmark. Den finner sted i Hammerfest 28.-30.03.
Tråante 2017 - Samejubileet 2017
Tråante er feiringen av 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar
1917. Finnmark fylkesbibliotek lager en ressursside for jubileumsåret. Der vil dere blant annet finne
plakater, logo og tips til arrangement. Det kommer mer informasjon om ressurssiden når den er klar.
Vi oppfordrer alle til å markere samejubileet og Samefolkets dag 6. februar. Send e-post til Sunniva
Knutsen med informasjon om hva som skjer på ditt bibliotek/institusjon i forbindelse med jubileet.
Finnmark fylkeskommune samler arrangementene i kalenderen «Tråante2017 i Finnmark» og vi
sender inn til nettsiden tråante2017.no. Der finner dere også mer informasjon om den offisielle
feiringen i Trondheim. Jubileet varer hele året

Nye e-bøker
På tampen av året ble det kjøpt inn nærmere 200 nye e-boktitler. Vi har saumfart lydboktilbudet og
kjøpt inn 4 eksemplarer av 30 forskjellige lydboktitler. Dessverre er ikke utvalget det beste, men vi
følger med. Ellers ble det kjøpt inn 90 nye e-bøker for voksne og 61 nye titler til barn og unge.
Like før jul presenterte Nasjonalbiblioteket sin anbefaling til ny modell for e-bøker. Hvilke
konsekvenser dette får og formidling av e-bøker er viktige oppgaver fremover.
Hvis du sitter inne med et godt forslag til formidlingslister er det bare å ta kontakt. Kanskje har du
også en bok å anbefale til formidlingslisten Bibliotekarene i Finnmark anbefaler?
Nå skal vi berge enda flere privatarkiv i Finnmark
Finnmark fylkesbibliotek har fått 300 000,- fra Norsk Kulturråd til bevaring av de glemte gruppenes
stemmer. Dette har gitt oss muligheten til å ansette to prosjektarbeidere i tre måneder.
Prosjektmedarbeiderne er Ida Kjeilen Thuv (31) og Anne Karen Hætta (30). Ida har mastergrad i Finsk
litteratur og Anne Karen har mastergrad i urfolksstudier. Disse skal spore opp og samle inn
privatarkiver i hele fylket vårt.
Det er ikke tvil om at det fremdeles er
mange arkiv fra private bedrifter,
organisasjoner og personer rundt omkring i
Finnmark, men hvor er de blitt av? Hvis du
kommer over et arkiv som ligger og støver
ned, er det bare å ta kontakt med Ida eller
Anne Karen. Hjelp oss å berge en viktig del
av Finnmarks historie. Prosjektet
gjennomføres i samarbeid med Samisk
arkiv, Statsarkivet i Tromsø, Interkommunalt arkiv i Finnmark og RiddoDuottarMuseat. Du kan lese
mer om prosjektet på nettsiden til Finnmark fylkesbibliotek.
To nye klassesett er kjøpt inn
Det første nye settet er #alfahann av Jan Tore Noreng, vinneren av Uprisen. En bok for
ungdomstrinnet, om vennskap, trening, styrke, doping og skadevirkninger. Det andre settet er
Vindtrollet for småtrinnet. En fint illustrert blåsbortbok om Øyvind som bor en plass der det blåser
mye. En bok inspirert av den polare naturen. Boken er skrevet av Sigri Sandberg og illustrert av
Morten Mørland. Klassesettene kan bestilles fra starten av 2017.
Forfatterturné våren 2017
Fylkesbiblioteket har mottatt kr. 100 000.- i støtte fra Nasjonalbiblioteket og det vil bli gjennomført
en vårturné til 11 av folkebibliotekene. Vi kommer tilbake med mer informasjon.
Nye satser hos Norsk forfattersentrum
Norsk forfattersentrum har fått nye satser for 2017, sjekk nettsiden for mer informasjon.
Bruk nettsiden til Norsk forfattersentrum for henvendelser til forfattere. Her kan du søke opp
forfattere, opprette kontakt, melde inn oppdrag og få faktura til betaling like etter at besøket er over.
Reiseutlegg og alt samles på en faktura. Ikke alle forfattere er medlemmer, så sjekk siden før dere tar
kontakt. Ingvild og Johannes på Norsk forfattersentrum Nord-Norges kontor er klare for å hjelpe alle
med det neste forfatterbesøket. Lykke til, alle bibliotek som skal invitere forfattere i år.

