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Finnmarksbibliotekene har fått ny profil
Profilen er utviklet av Reklamehuset Nord i
samarbeid med bibliotekarer fra hele Finnmark.
Logoen til Finnmarksbibliotekene er løftet frem
av elementer som er viktige i bibliotekenes
hverdag, som møteplass, litteratur og ny
teknologi, og at bibliotekene gir grunnlag for
kunnskap og utvikling.

Lansering av flyplassbibliotek
I samarbeid med Avinor og folkebibliotekene i Finnmark etablerer Finnmark
fylkesbibliotek flyplassbibliotek på Finnmarks 11 flyplasser. I løpet av våren vil det
komme bokhyller hvor man kan låne bøker på alle flyplassene.

Finnlitt og Finnmarksløpet
Det er en ekstra god grunn til å følge med på Finnmarksløpet i år. Vi sender en
litterær stafettpinne fra Finnlitt 2016 Kirkenes til Finnlitt 2018 Alta!
Hører du livets lyder
elvebruset
suset fra vinden

Gulatgo eallima jienaid
joga šávvamis
biekka bossumis

Det er alt jeg vil si
det er alt

Dat lea visot máid áigon dadjat
dat lea visot

Dette diktet fra Vindens veier / Ruoktu váimmus av Nils-Aslak Valkeapää, oversatt til
norsk av Laila Stien, er stafettpinnen mellom Kirkenes og Alta.

Hundekjører og forfatter Marit Beate Kasin har fått oppdraget å være ankerkvinne
for stafetten. Hun skal også delta på Finnlitt i Alta med sin nyutgitte bok Vinterdans.
Takk til Dagfinn, Sør-Varanger bibliotek og Sonja-Kristin, Alta bibliotek for idé og
gjennomføring. Dette blir en fin markering av at Alta og Sør-Varanger bytter på å
være vertskap for Finnmark internasjonale litteraturfestival.

Leser søker boks jubileumskonforanse
Dette er en gyllen anledning til å inspirere leseombud og bibliotekarer til videre
arbeid og å lære mer om Leser søker boks arbeid. Man kan selv velge hvilken av de
fire konferansene man deltar på, den nærmeste er i Tromsø 17. april. Her er mer
informasjon og påmeldingsskjema.
Sunniva Knutsen var på LSBs fylkeskontaktsamling og presenterte Deanu
Girjerádju/Tana Bibliotek som Årets bok til alle-bibliotek 2017. «Jeg er stolt av
leseombudene og biblioteksjefen i Tana som hver uke arrangerer høytlesning på
omsorgsboligene, og som gjør en innsats som står så i tråd med det Leser søker bok
står for», sier hun.

Hold av datoen for Sommerles kick-off
15. mai arrangerer vi Sommerles kick-off igjen. Vi møtes online, som i fjor. Mer
informasjon kommer når det nærmer seg.

Spørreundersøkelse om språkkafeer
NBF-FlerKult har fokus på språkkafeer i år. Sammen med Sentio Research har de laget
en spørreundersøkelse om språkkafeer som blir sendt ut til alle folkebibliotek. Sentio vil
analysere svarene og lage en rapport som gir et overordnet nasjonalt resultat og tall
brutt ned på fylkesnivå. Rapporten vil bli tilgjengelig på FlerKults hjemmeside straks
den er klar. Vi oppfordrer alle til å svare på spørreundersøkelsen.

Nye satser Norsk Forfattersentrum
Norsk forfattersentrum har oppdatert satsene sine. Du finner de nye satsene på deres
nettside.

