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Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark vedtatt
Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har vedtatt Bevaringsplan for privatarkiv i
Finnmark 2017-2027. Formålet med planen er å sikre at privatarkiver fra ulike viktige og unike
samfunnsområder blir bevart og tilgjengeliggjort for ettertiden. Du kan lese bevaringsplanen her.

Biblioteklederkonferansen 2017 – Kunnskap i en ny tid
Vi minner om Nasjonalbibliotekets biblioteklederkonferanse på Holmen Fjordhotell 25.-26. oktober.
Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her.

Forfatterturné med Sigbjørn Skåden
Finnmark fylkesbibliotek har fått midler fra Fritt Ord til å arrangere turné med den samiske og
nordnorske forfatteren Sigbjørn Skåden. Temaet for turnéen er samtaler rundt språk og forfatterens
forhold til sitt bruk av språk i et flerspråklig nord.
Turnéplan:
23.10.17 Loppa bibliotek
24.10.17 Nordkapp bibliotek
25.10.17 Måsøy bibliotek
26.10.17 Kvalsund bibliotek

9.klasser til Uprisen
Uprisen i Finnmark er et tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken(DKS). Nå søker vi engasjerte
lærere som kan melde 9.klasse-elevene sine på lesekampanjen. Klassen får tilsendt et utvalg nye
ungdomsbøker og er med å bestemme hvilken forfatter som vinner Uprisen – noen elever får også
delta på Litteraturfestivalen i Lillehammer. Kan bibliotekene i fylket påvirke skoler til å søke? Prøv!
First for påmelding er 20. oktober 2017.

Psst! DKS-turné høsten 2017
Jan Tore Noreng besøker 5. trinn i Porsanger, Tana, Nesseby, Kautokeino og Karasjok med nye
skrekkhistorier. Kan biblioteket involveres? Hvis dere har lyst på en god litteraturopplevelse: spør om
å få besøke skolen når han kommer. Dere kan ha med bøker å låne ut der og da, eller lage en
utstilling.

Region- og samarbeidsmøter høsten 2017
Det arrangeres to region- og samarbeidsmøter i hver region i høst. For region øst er de 20.09 og
29.11. I region midt er de 26.09 og 28.11, og i region vest er de 25.09 og 27.11. Tidspunkt og sted for
møtene kan leses i vår arrangementskalender.

Arenautviklingsmidler
Folkebibliotekene skal utvikles videre som møteplasser, kulturinstitusjoner og arenaer for samtale og
debatt, læring og demokrati i tråd med Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Nasjonalbiblioteket har
utlyst arenamidler for 2018. Søknadsfristen er 2. oktober. Les hele utlysningen her.

Samiske litteraturdager
Vi minner om at Sametingets bibliotek arrangerer samiske litteraturdager i Kautokeino, les mer her.

Norsk barnebokinstitutts heldagsseminar
Torsdag 14. september har Norsk barnebokinstitutt heldagsseminar med tema sensur, selvsensur og
omsorg i barnelitteraturen. Seminaret vil bli streamet. Les mer om seminaret her.

Finnlitt 2018
31.10-3.11.2018 arrangeres Finnmark internasjonale litteraturfestival i Alta. Temaet for festivalen er
«Ærlig talt!», og Thon hotel Alta er konferansehotell.

