Møtereferat ekstraordinært møte om korona-situasjonen for
bibliotek i Finnmark #3
Møtedato: 02.04.2020 kl. 13:30-14:30
Sted: Lyd/bilde (Microsoft Teams)
Møteleder: Sunniva Knutsen
Referent: Anne Kjeilen Thuv
Referatdato: 03.04.2020
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Møtenr./saksnr.:
3-20/1
Bibliotekledermøte
t

Rolle
Porsanger bibliotek/Porsánggu
girjerádju/Porsangin biblioteekki
Sør-Varanger bibliotek
Nordkapp folkebibliotek
Gamvik folkebibliotek
Vadsø videregående skole
Måsøy folkebibliotek
Hasvik folkebibliotek
Berlevåg folkebibliotek
Båtsfjord bibliotek
Nordkapp videregående skole
Unjárgga girjerájus/Nesseby bibliotek
Alta bibliotek
Hammerfest bibliotek
Lebesby bibliotek
Loppa bibliotek
Kárášjoga bibliotehka/Karasjok bibliotek
Hammerfest videregående skole
Deanu girjerádju/Tana bibliotek
Finnmark fylkesbibliotek
Finnmark fylkesbibliotek
Finnmark fylkesbibliotek
Finnmark fylkesbibliotek
Finnmark fylkesbibliotek
Finnmark fylkesbibliotek
Finnmark fylkesbibliotek

Sak:
Bibliotekledermøtet sammen med Troms vil bli gjennomført
29. april over lyd/bilde, vi ber alle holde av datoen.
Vi har fått innspill om at for at alle skal få komme til ordet kan
det være hensiktsmessig av vi i forkant av
bibliotekledermøtet har mindre gruppemøter hvor sakene
diskuteres. Da kan gruppene presentere hva de har kommet

3-20/2
Utlån (take-away)

frem til på selve bibliotekledermøtet. Mer informasjon om
bibliotekledermøtet og ev. gruppemøter i forkant kommer.
Sør-Varanger bibliotek: fikk først nei til å starte med utlån og
hjemkjøring, men har nå fått ja. Det har laget et sikkert
opplegg som beredskapsledelsen kunne godkjenne. De
bruker hansker når bøkene legges i pose, og alle bøker som
blir innlevert blir satt i karantene. Det raser inn med
bestillinger. Utlånene er for 3 mnd., og de håper på å få lånt
ut mest mulig før gulvene skal pusses opp.
Måsøy bibliotek: har lånt ut siden forrige møte, det er stor
pågang. Lånerne ringer eller sender melding med hva de
ønsker å låne. Bruker hansker når bøkene plukkes, og
innleverte bøker settes til siden. De fleste henter bøkene selv,
men noen må leveres til.
Porsanger bibliotek: har diskutert om de skal åpne for utlån,
og har bestemt at de ikke kommer til åpne for generelt utlån
inntil videre. De jobber med bøkene fra bokbussen, og har
mer enn nok å gjøre. I helt spesielle tilfeller har de gjort
unntak når det gjelder utlån. Bruker hansker og munnbind
når de håndterer innleverte bøker, bøkene settes også i
karantene.
Alta bibliotek: venter på svar om de får lov til å starte med
utlån eller ikke1.
Loppa bibliotek: låner ut til eldresenter etter avtale med
kommunelegene. Det er ikke påvist smitte i Loppa.
Gamvik folkebibliotek: låner ut, men bruker hansker og sprit
flittig for å forhindre ev. Smitte.
Hammerfest bibliotek: fikk lov til å finne en løsning for utlån,
men har ikke fått det til praktisk enda. Det blir ikke utlån før
påske. Har fått beskjed om at de bør bruke hansker og
munnbind når bøker til låner pakkes pga. dråpesmitte.
Nesseby bibliotek: låner ut bøker, men folk må hente selv. De
avtaler tid for henting med de som skal låne, og bøkene
henges på døra. Bokbussen kjører ikke nå. Jørgen er
omplassert og jobber med beredskap, det blir lite tid til å
jobbe med biblioteksaker.
Hammerfest vgs: har ikke ressurser til å drive med utlån og
hjemkjøring av bøker. Har hjemmekontor og er tilgjengelig

1

Kort tid etter møtet fikk Alta bibliotek lov til å starte med utlån.

på digitale plattformer. Fokuserer på formidling av digitale
tilbud.
Reportasje om take-away bibliotek: på søndagsrevyen var
det reportasje fra Sølvberget bibliotek om at de lager
forundringspakker og sykler med de i Stavanger sentrum.
3-20/3
E-bøker

3-20/4
Informasjon fra
Hammerfest
bibliotek

3-20/5
Eventuelt

Vi har fått ca. 280 000,- fra Nasjonalbiblioteket til innkjøp av
flere e-bøker. Kari jobber med å få kjøpt inn, og ev. ønsker
kan sendes til henne. Det er ønsket krim og spenning til
påske, også til barn og ungdom og flere av de mest
populære titlene.
Det har kommet forespørsel om vi kan øke antall lån per
lånekort. Fylkesbiblioteket vil se på dette og øke til 10 lån per
lånekort inntil videre.
Grethe har fått ny jobb som fagansvarlig for kultur i
Hammerfest kommune, og er koordinator for hele kulturfeltet.
De har fått ansatt ny bibliotekleder som de håper kan starte
rundt 20. mai. Grethe er kst. leder til ny leder er på plass.
Begge barnebibliotekarstillingene har vært utlyst, det er blitt
ansatt en i den ene stillingen og forhåpentligvis er den andre
stillingen også snart besatt. De håper at alle nyansatte kan
være på plass i mai/juni.
Hammerfest skal gå i gang med RFID, så det jobbes mye
med boksamlingen for tiden. De som kan er på biblioteket
og kasserer.
Lesekroken: er det noen som har det og er det populært?
Flere kommuner har Lesekroken, tilbudet er tilgjengelig for
alle i kommunen. Spesielt skoler og barnehager bruker det
en del. For mer informasjon se
http://lesekroken.no/malsetting/
Påskequiz: er det noen som har tips til hvordan man kan lage
en quiz hvor man ikke bare kan google seg frem til svaret?
Alta: har nettopp hatt en quiz om Finnmarkslitteratur hvor
spørsmålene var knyttet opp til handlinger eller steder i
bøkene. Man må kjenne til litteraturen for å kunne svare på
spørsmålene. Send en e-post til Alta bibliotek hvis du ønsker å
gjenbruke noen av spørsmålene.

