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Finnlitt 2018 ble en stor suksess
Det ble satt publikumsrekord under årets Finnmark internasjonale litteraturfestival. Ved festivalens
arrangement har det til sammen vært telt 4420 publikummere. Festival kunne by på mer enn 60
arrangementer med ulike forfattere, foredrag, tonesatt poesi og forestillinger. Tilbakemeldingene har
vært gode. Takk til store og små som bidro til lage en flott festival. I 2020 arrangeres
litteraturfestivalen i Kirkenes. Vi gleder oss til nye flotte litterære opplevelser!

Mulig å søke arbeidsstipend
Nordnorske forfattere kan søke arbeidsstipend for 2019. Oppfyller du kriteriene? Send søknad innen
1. februar 2019. Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvaliteten og
produksjonen av litteratur i Nord-Norge. Det er opprettet et årlig arbeidsstipendet på 100 000,- som
skal styrke forfatteren og rekruttering av flere forfattere. Arbeidsstipendet skal gi nordnorske
forfattere økonomisk mulighet til å skrive skjønnlitteratur. Kriterier og søknadsskjema finner du her.

Populær digital lesekonkurranse
I sommer har 1500 barn fra Finnmark lest nesten 15 tusen bøker. Det er over 1. 6 millioner boksider.
Sommerles har som mål å få barn og unge fra 1. til 7. trinn til å lese så mye som mulig gjennom
sommerferien. Kampanjen varer fra 1. juni til 31.august, og øker stadig i popularitet. Les mer her.

Programmet for Arkivdagen er klart
Tema er kvinner i fiskeriene. På arrangementet forteller professor emerita fra UiT Randi Rønning
Balsvik om kvinnerollen i fiskerisamfunn i Øst Finnmark i et historisk perspektiv. Trygg Jakola
samtaler med de tidligere fiskerbondekvinnene Dagrun Ittelin fra Vestre Jakobselv og Åshild Huru fra
Skallelv. Ester Niemi Rystrøm leser dikt.
Foto- og arkivutstillingen «Finnmarkskvinner og den salte åkeren» åpnes. Den viser i bilder og
arkivalier at kvinner overhodet ikke har vært passive deltakere i fiskerisamfunnene, men at de har
hatt en meget sentral rolle.
Finnmark fylkesbibliotek og Vadsø historielag er arrangør. Velkommen til Vadsø bibliotek torsdag
15.november klokken 18.00. Arrangementet er gratis.

Hvem skjuler seg i fotoskatt fra Sápmi?
Fotograf og journalist Elisabeth Meyer er mest kjent for sitt fotojournalistiske arbeid under sine
reiser gjennom Iran og India på 1920- og 1930-tallet. Men hennes arbeider inkluderer også en rekke
bilder fra Sápmi. Finnmark fylkesbibliotek deltar på lanseringen av Karasjok årbok 16. november.
Årboka inneholder bilder tatt av Elisabeth Meyer. Det skal også være en temakveld med bilder fra
Karasjok hvor vi håper å identifisere mennesker, steder og tidsperiode. Før temakvelden viser vi en
film med Meyers bilder.

Vadsøs egen Fellini til Landskonferansen i Foto
Bildene til vadsøfotograf Ole Zahl Mölö, med kunstnernavnet OZAM, skal vises under
Landskonferansen i Foto på Lillehammer. Hans sort-hvitt bilder ble presentert i utstilling i Vadsø
bibliotek i 2016 og markerte samtidig hans 80-års dag. Dette er et bidrag til en rekke Snap-shot
presentasjoner fra fotoarkivene i Norge, med tema «bygdefotografer». I likhet med Federico Fellinis
filmer viser bildematerialet både livsglede, dypt alvor og et vell av surrealistiske episoder fra Vadsøs
«bygdeliv» på 1960-70 tallet.

Meld deg på streaming av IBBY
Gratis kompetanseheving! IBBY barnebokforum streames fra Lenvik bibliotek 11. desember. Lag
gjerne et arrangement rundt dette og invitere skolebibliotekansvarlige, lærere og andre. Ta kontakt
med Liss J. Leite om du vil delta. Mer informasjon om foreleserne finner du her.

Fortsatt mulig å ta nettstudium: Barn, medier og bibliotek
Bibliotekarutdanningen ved OsloMet tilbyr nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» etter initiativ fra
fylkesbibliotekene i Norge. Studiet gir en innføring i kultur- og litteraturformidling for barn.
Søknadsfrist 23. november. For mer informasjon se vår nettside. Ta kontakt med Anne Thuv og
Veronicha Angell Bergli dersom du ønsker informasjon om støtteordninger.

