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desember 2017
Læringsnettverk for litteraturformidling – påmeldingsfrist 15.desember
Vil du bli med i et læringsnettverk for litteraturformidling i fylket? Læringsnettverket vil møtes ca.
fem ganger i året. Vi skal dele leseerfaringer og formidlingstips til bruk i bibliotekene.
Læringsnettverket vil bruke Lesersørvismetoden som utgangspunkt for å presentere bøker skriftlig og
muntlig. Et verktøy i Lesersørvismetoden er Hurtigles. Vi søker 5 bibliotekarer til å være med i
læringsnettverket. Blir det stor pågang, vurderer vi å lage flere grupper.
Påmelding sendes til Sunniva Knutsen innen 15. desember, med svar på disse spørsmålene:
Hvorfor vil du være med i læringsnettverket, og hvilke tidspunkt i uken passer best for deg å møtes?
Første samling blir på lyd/bilde i slutten av januar. Da vil vi snakke om appellfaktorene i
Lesersørvismetoden og om hurtigles, og legge retningslinjene for læringsnettverket.

Leser søker bok – rapport for 2017
Fylkesbiblioteket følger opp arbeidet med Leser søker bok, og nå ønsker vi en oppdatering og status
for det som skjer i Bok til alle-bibliotekene i Finnmark. Vil dere svare på denne spørreundersøkelsen?
Plan for arbeidet med Leser søker bok i Finnmark for årene som kommer legges ut på vår nettside.
Kom gjerne med innspill.
Vi vil vise litt oppmerksomhet til de aktive leseombudene vi har i Finnmark. Leseombudene, eller
lesevennene som de kalles i Hammerfest, setter av tid og gleder andre. Jevnlig arrangeres det
høytlesning på omsorgsboliger i Tana, Loppa og Hammerfest. En hilsen til Leseombudene finner dere
her. Skriv ut og gi leseombudene en liten oppmerksomhet før jul.

LittleBits
Fylkesbibliotekets LittleBits-sett lånes ut til bibliotek i Finnmark. Dersom ditt bibliotek ønsker å låne
det ta kontakt med Anne Thuv.

Katalog over Finnmark fylkesbibliotekets klipparkiv er nå tilgjengelig på nett
Katalogen viser til en avisklippsamling, med vekt på nordnorske og Finnmarks-aviser. Klipparkiv med
lokalstoff var tidligere en vanlig del av samlingen i mange norske bibliotek, helt fram til den digitale
tidsalderen. Intensjonen var å dekke relevante lokale emner, som et supplement til bøker og
tidsskrift, og særlig ta vare på det som man regnet med hadde informasjonsverdi eller historisk
interesse, f.eks. reportasjer, øyenvitneskildringer og fakta knyttet til spesielle hendelser, stoff om
næringsveier, politikk, virksomheter, organisasjoner, kultur og litteratur lokalt

eller regionalt, dessuten biografisk stoff om personer i lokalmiljøene, som intervju, omtale ved
fødselsdager og minneord ved dødsfall, og er blitt vedlikeholdt av ansatte ved Finnmark
fylkesbiblioteks avdeling Finmarksbiblioteket, som har samlinger av litteratur, privatarkiv og foto.
Klipparkivet består av enkelte klipp fra før krigen, og til en viss grad klipp fra riksaviser og andre
regioners aviser gjennom abonnement fra byrået Argus i en periode, men det meste er fra lokalaviser
i Finnmark. Arkivet inneholder også enkelte flygeblader og kopier fra andre typer publikasjoner. Etter
ca. 2010 er arkivet ikke vedlikeholdt med nye klipp, men det har fremdeles en verdi som redskap i
referansearbeid, så lenge Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv ikke er åpnet for allmenn bruk for de
fleste finnmarksavisenes vedkommende.

Tråante fotoutstilling
Finnmark fylkesbibliotek har
fått produksjonsmidler til en
utstilling med tekster på
samisk og norsk. Utstillingen
markerer feiringen av
Tråante. Fotograf Henrik
Ørsted har donert ca. 1800
negativer og lysbilder til
Finnmark Fylkesbibliotek.
Fylkesbiblioteket har valgt å
presentere en liten del av
samlingen som viser «PostMathis»’ 30 mil lange
vinter-postrute i digital
versjon. Multivisjonen vil
distribueres digitalt til alle
Anne Marie Buljo, Anders Buljo, Johan Anders Buljo og Ragnhild Buljo på
vinterboplassen Gaiba. Foto: Henrik Ørsted/Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Finnmarks 19 kommuner.
En utstillingskatalog følger
multivisjonen og presenterer samlingen. I tillegg til den digitale utstillingen er det produsert fem
utstillingsplakater som kan lastes ned og henges opp der multivisjonen presenteres. Utsendelsen av
multivisjonen skjer i desember og januar.
Tre store bilder er produsert på aluminium og skal henge permanent på henholdsvis Sametinget,
Fylkeskommunen og Fylkesbiblioteket. Multivisjonen vil første gang bli vist på Fylkestinget 13.
desember, i foajeen til fylkeskommunen.

Finnmark fylkesbibliotek ønsker alle en god jul!

