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Tråante 2017 - Samejubileet 2017
Tråante er feiringen av 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar
1917. Se Tråante 2017 sin hjemmeside (www.tråante2017.no) for mer informasjon om den offisielle
feiringen. Finnmark fylkesbibliotek vil markere jubileet gjennom hele året, men med hovedvekt på 6.
februar: Samenes nasjonaldag. Vi oppfordrer alle bibliotek i Finnmark til å delta i markeringen og
bruke ressursene vi skal lage og publisere på www.finnmarkfylkesbibliotek.no. Nettsiden opprettes i
desember 2016, der vil dere blant annet finne plakater klare til utskrift. Mer informasjon kommer i
neste nyhetsbrev.
Dette er noe av det
fylkesbiblioteket planlegger i
Tråante 2017:
- Vandreutstilling: en
fotoutstilling om samisk
reindriftskultur fra 1970-tallet.
Fotograf Henrik Ørsted har
dokumentert
reindriftssamenes hverdag, og
bildene viser den 30 mil lange
postruta til «Post-Mathis»
som strakk seg fra
Mieronjavre poståpneri til
Náhpolsáiva, videre til
Bavtajohka og innover til øvre Anárjohka nasjonalpark som grenser mot Finland. Postruta dekket
nærmere 30 reindriftsenheter og et område med omtrent 30 000 dyr. Dette blir en vandreutstilling
som skal vises i de fleste kommuner i Finnmark i 2017-2018.
- Formidling av samiske medier (litteratur, film, musikk)
- Turné med samisk forfatter høsten 2017

Etterlysning av hverdagsbilder fra Finnmark 1970-1980-1990-tallet:
Fylkesbibliotekets fotoarkiv har lite hverdagsbilder fra 1970-1990-tallet. Send gjerne bilder og album
til oss, så tar vi en titt på materialet. Vi betaler porto. De bildene vi digitaliserer får du digital kopi av
når vi returnerer bildene dine. Slik er du med og bidrar til at historisk materiale ikke forsvinner og går
tapt. Amatørfotografier har mye større historisk verdi enn folk er klar over, så ikke nøl med å ta
kontakt med Sonja eller Evy på Fylkesbiblioteket på Facebook, telefon eller e-post.

Finnmarksbibliotekene år 2
Det andre året av prosjektet Finnmarksbibliotekene er snart over. I år har hovedfokuset vært på
formidling. Vi har hatt flere møter i hver region, i tillegg har vi hatt to større arrangement. I april ble
Finnmarks første årlige bibliotekkonferanse arrangert, og i november var det kurs med journalist og
programleder Erik Wold om hvordan man kan arrangere og lede en debatt. Året avsluttes med korte
møter mellom prosjektkoordinatorene fra hver region, Anne Kjeilen Thuv fra fylkesbiblioteket og
hvert enkelt folkebibliotek, der vil vi oppsummere året som har gått.
Det har vært et flott og lærerikt år. Vi ser frem til prosjektets tredje år, da er synliggjøring i fokus.

Handlingsprogram for bibliotekutvikling vedtatt
Hovedutvalget for kultur og samferdsel vedtok Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling i
Finnmark 2017-2020 i møte 1. desember.
Formålet med handlingsprogrammet er et omforent og regionalt grep for å stimulere til
bibliotekutvikling, litteraturformidling og bevaring og formidling av fotografier og privatarkiver fra
Finnmark. Handlingsprogram for bibliotekutvikling i Finnmark 2017-2020 gir oversikt over
bibliotekene og deres utfordringer i Finnmark. Handlingsprogrammet vil bli trykt opp og distribuert til
våre samarbeidspartnere. Det kan også leses på vår hjemmeside.

Finnlitt 2016
Takk til alle som bidro til at årets store hendelse Finnmark internasjonale litteraturfestival 2016 ble så
bra! Vi hadde en fantastisk uke i Kirkenes! Litteraturfestivalen ble virkelig et lyspunkt på vei inn i
mørketiden. Se bilder på Instagram. Flere bilder kommer på vår Facebookside.
Fylkesbiblioteket er i gang med etterarbeidet. Vi tar med oss alle erfaringene fra 2016 til
planleggingen av Finnlitt 2018.

Det flerspråklige bibliotek stenger for utlån i forbindelse med flytting
I forbindelse med flyttingen av Det flerspråklige bibliotek fra Deichman til Nasjonalbiblioteket 1.
januar 2017, vil utlånet bli stengt. Bestilt materiale vil bli sendt ut frem til 30. desember. Siste frist for
å legge inn bokpakkebestillinger er 16.12, og siste frist for å legge inn tittelbestillinger er 23.12. Du
kan lese mer om stengingen av utlånet på nettsiden til Det flerspråklige bibliotek.

OAI-PMH
11 folkebibliotek har takket ja til tilbudet fra Bibliotekenes IT-senter om innhøstingsprotokollen OAIPMH.

O jul med din glede
Finnmark fylkesbibliotek har en adventskalender på Facebook. Hver dag i advent deler vi en ny luke,
og i hver luke viser vi litt av vårt arbeid. Følg oss gjerne.

