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Kurs i formidling for leseombud
Eva Rekve fra Leser søker bok holder kurs i formidling for leseombud og bibliotekansatte i
Finnmark. Kurset er gratis, og deltakerne får lære ulike teknikker for å bli en tryggere
formidler. Kurset inneholder både teori og praksis. Det blir oppgaver der deltakerne får
personlig veiledning og tilbakemelding. Kurset er i Kirkenes 17. november kl. 15-18 på
Samfundshuset. Påmelding sendes til sunniva.knutsen@ffk.no og må inneholde navn, e-post,
telefonnummer og ditt bibliotek.
Bibliotekarpass til Finnmark internasjonale litteraturfestival, www.finnlitt.no
Vi ønsker at flest mulig fra bibliotekene skal få med seg litteraturfestivalen. Derfor tilbyr vi
bibliotekansatte i Finnmark bibliotekarpass til festivalen. Dette koster 500,- og gir tilgang til
alt på festivalen unntatt låtskriverkurs, skrivekurs og ekskursjon til Russland. For bestilling av
bibliotekarpass, ta kontakt på fyb@fm.fylkesbibl.no. De som er frivillige eller deltar i
programmet får gratis inngang. Program kommer i posten så snart de er ferdige – til utdeling
i bibliotekene.
Nasjonalt biblioteksøk og OAI-PMH
I forbindelse med at Nasjonalt biblioteksøk kommer i løpet av 2017 må alle bibliotekene ha
installert innhøstingsprotokollen som heter OAI-PMH. Dette for fortsatt å kunne være en del
av fjernlånssystemet. Nasjonalbiblioteket innfører også gratis katalogdata. Dette forutsetter
at denne protokollen er installert. Det er derfor en realitet at de folkebibliotekene og vgsbibliotekene som ikke har denne installert får en utgift til etablering og en økt driftsutgift på
sitt biblioteksystem. Det er kun Vadsø, Hammerfest, Berlevåg bibliotek og Lakselv VGS som
allerede har denne installert. Fylkesbiblioteket har kontaktet Bibliotekenes IT-senter og vil
komme tilbake med mer informasjon om dette til Mikromarc-bibliotekene. Regionalt samsøk
blir videreført kvartalsvis frem til Nasjonalt biblioteksøk er på plass.
Vi er også her
Finnmark fylkesbibliotek har fått 300 000 kr. fra Norsk Kulturråd til bevaring av de glemte
gruppenes egne stemmer. Med glemte grupper menes østsamer/skoltesamer,
fiskerbønder/ishavsbønder i sjøsamiske og kvenske områder, utenlandske minoriteter og
flyttsamisk reindrift, som alle er svært svakt dokumentert i privatarkivene. I prosjektet skal
arkivene fra gruppene spores opp, samles inn og formidles. Prosjektet gjennomføres i
samarbeid med Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø, Interkommunalt arkiv i Finnmark og
RiddoDuottarMuseat. De tildelte midlene skal brukes til å ansette to prosjektmedarbeidere
med arbeidssted Samisk arkiv i Kautokeino og Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø.
Prosjektmedarbeiderne er Anne Káren Hætta og Ida Kjeilen Thuv.
Uprisen 2017
DKS søker etter en 9. klasse som skal bli Finnmarks juryklasse i Uprisen 2017. Uprisen er
ungdommens kåring av årets beste ungdomsbok. Uprisen drives av Foreningen !les. Vi håper

bibliotekene kan kontakte norsklærere i 9. klasse i egne kommuner og oppfordre dem til å
melde seg på Uprisen 2017. Påmeldingsfrist 28. oktober.
Tegneserieverksted med Geir Moen
Tegneserieforfatter Geir Moen skal på turné til ungdomsskoler med Den kulturelle
skolesekken i Finnmark 2.-12. mai 2017. I løpet av skoleturnéen ønsker Geir også å besøke
bibliotek på ettermiddag og kveldstid. Les mer om Geir og se hvilke kommuner som får
besøk her. Bibliotek betaler honorar etter forfattersentrum sine satser. Bibliotek som ønsker
besøk på kveldstid kan kontakte: mads.munkvold@ffk.no.
E-bøker
I høst har det vært en del usikkerhet knyttet til en ny modell for utlån av e-bøker. Etter
Kulturrådets møte i september har Nasjonalbiblioteket sagt at de nå må ta en ny runde med
Kulturdepartementet. I Finnmark forholder vi oss enn så lenge til den nåværende løsningen
og fortsetter innkjøp som før, og følger med på utviklingen.
Pressreader
Vi venter på nytt tilbud på Pressreader for Finnmark. Vi kommer tilbake med mer
informasjon når dette er klart.
Nytt klassesett
Finnmark fylkesbibliotek har klassesett til utlån til skoler og bibliotek.
Klassesettene inneholder ca. 30 eksemplarer av hver bok. Vi har bestilt klassesett av boken
Hvem er jeg når du blir borte? av Kathrine Nedrejord. Klassesettet kan bestilles fra oktober
2016. For bestilling av klassesett send epost til fyb@fm.fylkesbibl.no.

