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Sommerles 2018 - premiebestilling
Fristen for å bestille premier til Sommerles er 21. januar. Alle folkebibliotekene bestiller selv
premier i nettbutikken. Dere kan lese mer om premiebestilling på Sommerles-bloggen. Dersom
noen trenger hjelp til bestillingen, ta kontakt med Anne Thuv eller Sunniva Knutsen.
Vi ønsker også å minne alle på å abonnere på Sommerles-bloggen slik at dere får varsel om
nye innlegg. I tillegg anbefaler vi at dere melder dere inn i Facebook-gruppa Sommerles 2018
(for bibliotekene).

Finnlitt 2018 - Ut på tur med litteratur
Finnmark fylkesbibliotek har
fått midler fra
Nasjonalbiblioteket i
forbindelse med Finnlitt 2018.
Noen av midlene skal brukes
til arrangementer i
folkebibliotekene før
festivalen. Det er to tilbud
folkebibliotekene kan velge
mellom:
1. Litterær salong:
2-3 bibliotekarer går sammen
for ærlige samtaler omkring
forfatterskap. Samtalen kan
omfatte en eller flere av
forfatterne som kommer til Finnlitt. Salongpanelet vil reise rundt til andre bibliotek i fylket.
Midlene fylkesbiblioteket har mottatt vil gå til å dekke reise og opphold. Den litterære
salongen kan gjentas i Alta under Finnlitt, eller brukes som utgangspunkt for en
forfattersamtale. Deltakere på Litterær salong som ønsker å være frivillig på arrangementer
under festivalen vil få dekket opphold og pass av Finnlitt.
2. Finnlitt-forfatter på tur til bibliotek:
Vi organiserer turné med en forfatter som skal til Finnlitt 2018. Midlene vi har mottatt vil dekke
forfatterutgifter i forbindelse med turnéen.

Vi ønsker tilbakemelding på om dere vil være med på dette, og har laget en undersøkelse
som vi ønsker at bibliotekleder svarer på. Svar på undersøkelsen her.

Bokanbefalinger
Vi oppfordrer alle bibliotekansatte til å skrive bokanbefalinger som kan brukes i den faste
spalten i avisa Finnmarken. Bokanbefalingen bør være på mellom 130 og 180 ord. Den skal si
noe om sjanger og brukernivå, handlingen, samt inneholde en kort vurdering. Referer gjerne
til tidligere bøker eller lignende om det er relevant. For inspirasjon kan dere se på tidligere
bokanbefalinger i Finnmarken. Bokanbefalingene kan sendes til Veronicha Angell Bergli.

Deichman støtter ikke fjerninnlevering av materiale
Etter at Deichmanske bibliotek byttet biblioteksystem i fjor høst kommuniserer ikke deres
system med andre bibliotek i Norge. Dersom lånere forsøker å levere tilbake materiale som er
lånt hos dem, ønsker de at alle opplyser lånerne om at dette ikke vil bli registrert som innlevert
før det ankommer Deichmanske bibliotek. Dersom det er kort tid til innleveringsfrist bør
lånerne derfor ta kontakt med Deichman på telefon eller e-post slik at de kan fornye
materialet og dermed unngå purregebyr.

Se og Les
Barne- og ungdomslitteraturkonferansen Se og Les arrangeres 6.-7. februar i Bergen. Det er en
fagkonferanse for alle som er opptatt av barn, unge og lesing. Mer informasjon om
konferansen finner du her. Påmeldingsfristen er 15. januar.

Det 76. norske bibliotekmøte
14.–16. mars arrangeres det 76. norske bibliotekmøte. Vær oppmerksom på at det er egne
early-bird-priser frem til 14. januar. Møtet finner sted i Sandefjord. For mer informasjon se
bibliotekmote.no.

