Ekstraordinært møte om korona-situasjonen for bibliotek i
Finnmark 2
Møtereferat
Møtedato: 26.03.2020 kl. 13:30-14:30
Sted: Lyd/bilde (Microsoft Teams)
Møteleder: Sunniva Knutsen
Referent: Mona Fonnes
Referatdato: 26.03.2020

Kari S. Jonsson

Til
Rolle
stede
x
Gamvik bibliotek

Trond Efraimsen

x

Berlevåg bibliotek

Bente Myreng Kristensen

x

Alta vgs.

Wenche Vevik

x

Båtsfjord bibliotek

Øystein Andreas Dahl

x

Hammerfest vgs.

Ragnhild Måsø

x

Deanu girjerádju/Tana bibliotek

Wivi Helene Hansen

x

Kvalsund filial, Hammerfest bibliotek

Jørgen Betten

x

Nesseby bibliotek

Anita Elin Ingebrigtsen

x

Nordkapp vgs.

Ann-Britt Skog

x

Porsanger bibliotek

Eva Karlsen

x

Nordkapp bibliotek

Evy Guttorm

x

Kárášjoga bibliotehka/Karasjok bibliotek

Elise Thomassen

x

Lakselv vgs.

Hilde Melhus Lorentzen

x

Vadsø bibliotek

Kjell Willi Jakobsen

x

Vadsø vgs.

Lillian Jacobsen

x

Måsøy bibliotek

Dagfinn Gjerde

x

Sør-Varanger bibliotek

Pål-André Haugen

x

Loppa bibliotek

Sonja-Kristin Granaas

x

Alta bibliotek

Sunniva Knutsen

x

Finnmark fylkesbibliotek

Jorun Jakola

x

Finnmark fylkesbibliotek

Mads Munkvold

x

Finnmark fylkesbibliotek

Mona Fonnes

x

Finnmark fylkesbibliotek

Deltakere

Møtenr./saksnr.:
2-20/1
Utlån

Sak:
Flere bibliotek ønsker å starte med utlån mens biblioteket er
stengt. Ulike modeller ble diskutert:
- Sør-Varanger utreder muligheten for hjemkjøring av
bøker på bestilling, «Bok til påske». Dette etter inspirasjon
fra Arendal. De vurderer smittevern, helse og sikkerhet.
Publikum vil kunne bestille bøker. Ansatte bruker
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-

-

-

engangshansker når de behandler bøkene. Pose med
bøker leveres på døren til låner. Hjemkjøring utredes fordi
en henteløsning på biblioteket ville føre til økt antall
personer i sentrum, og det er ikke ønskelig nå.
Alta bibliotek vurderer å åpne for bestilling av bøker, og
at lånere kan hente bøkene utenfor biblioteket etter
avtale. Biblioteket ønsker ikke bøker i retur med det
første. De vil gi lang lånetid.
Vi diskuterte muligheten for å åpne bibliotek noen timer i
uken, men landet på at det mest sannsynlig ikke er
forenelig med myndighetenes bestemmelse om at
kulturtilbud stenges.
Det ble påpekt at viruset fremdeles er nytt, og at det er
lurt å være føre-var.

Konklusjoner:
 Bibliotekene i Finnmark kan ikke ha felles regler for utlån i
denne perioden når bibliotekene er stengt. Det er det to
grunner til:
o Bibliotekene i seg selv er ulike, har ulik kapasitet og
ulike utfordringer.
o De forskjellige kommunenes beredskapsteam kan
gi ulike svar på om og eventuelt hvordan utlån
kan gjenopptas.
 Bibliotekene må bli enig med beredskapsteam i sin
kommune i om det kan åpnes for utlån, og i så fall
hvordan dette best kan organiseres.
 Fylkesbiblioteket publiserer en ny uttalelse om korona og
bibliotek fredag 27. mars.
2-20/2 E-bøker

Nasjonalbiblioteket bevilger ekstra penger til e-bøker! Troms og
Finnmark fylke får en pott som deles på to, basert på
innbyggertall. E-bokgruppa skal ha møte i neste uke, men det
åpnes for innkjøp allerede nå. Forslag til innkjøp kan sendes til
Kari: kari.lund.johnsen@tffk.no
Fylkesbiblioteket skal lage flere BookBites-hyller, med tanke på
digital formidling og at mange bruker appen nå. Ønsker du
hyller med bestemte tema eller for bestemte målgrupper? Meld
fra til kari.lund.johnsen@tffk.no

2-20/3
Digital
formidling

Porsanger bibliotek gjennomførte eventyrstund live på
Facebook. Noen få tekniske problemer: En gang ble sendingen
brutt, og lyden var ikke optimal. De forsøker med lydanlegget
sitt neste gang. De tipset om regler for opphavsrett: F.eks.
folkeeventyr er gått i det fri, og trengs ikke tillatelse for å
fremføre. Tekster der forfatteren har vært død i minst 70 år er
også fri å bruke. For tekster som ikke har falt i det fri må en
kontakte de som har opphavsretten. Dvs. forfatter, forlag e.l.
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2-20/4
Eventuelt

Denne eventyrstunden brukte de to kapitler av Den grønne
votten.
Trengs et nytt møte før påske?
Vi ble enig om å innkalle til et nytt møte om koronasituasjonen
torsdag 2. april kl. 13:30-14:30. Det er torsdag før påske, og
dagens tiltak varer til mandag 13. april, 2. påskedag.
Innkalling er sendt ut.
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