Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek –
mai 2017
Velkommen til Sommerles kick-off
Vi inviterer folkebibliotekarer til å delta på vår online kick-offsamling torsdag 11.mai kl. 9-10. Vi går
gjennom årets sommerles.no-sider, snakker om bibliotekarens oppgaver og deler erfaringer. Alle som
skal være administrator for sommerles.no bør delta, spesielt de som ikke har vært med på
sommerles.no før.
Trykk på denne lenken og følg anvisningene for å delta på samlingen. Dersom du har spørsmål eller
trenger hjelp ta kontakt med Anne Thuv eller Sunniva Knutsen.

Navn og adresser i adressekatalogen for norske bibliotek
Vi oppfordrer bibliotekene til å sjekke om navn og adresser som er registret i Adressekatalog for
norske bibliotek er riktige og redigere dersom det er noe feil. Dersom dere har spørsmål kan dere ta
kontakt med Mads Munkvold.

Fritt Ords bibliotekutlysning
I år har Fritt Ords bibliotekutlysning temaet norsk kanon. Det lyses ut tilskudd à kr 50 000 til
formidling og debatt i norske folkebibliotek med utgangspunkt i klassisk og moderne sakprosa og
skjønnlitteratur. Søknadsfristen er 29. juni 2017. For mer informasjon om utlysningen og innsending
av søknad se Fritt Ords hjemmeside.

Midler til bibliotekutvikling
Finnmark fylkesbibliotek har fått tildelt 900. 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket til det tredje året av
prosjektet Finnmarksbibliotekene. Totalt er det bevilget 18 millioner til 57 prosjekter og
utviklingstiltak i bibliotekene, for mer informasjon se bibliotekutvikling.no.

Finnmarksbibliotekene
Vi arbeider med å lage en felles profil for Finnmarksbibliotekene. Vi er nå i gang med
innhenting av tilbud fra designere.

De neste regionmøtene for Finnmarksbibliotekene er 24. mai i region øst, 31.mai i region
vest og 1. juni i region midt.
Turné med krimforfatter Jan Mehlum
Finnmark fylkesbibliotek arrangerer turné med krimforfatter Jan Mehlum. Turneen arrangeres i
samarbeid med folkebibliotek i fylket. De fleste arrangementene er på kveldstid, men enkelte vil gå i
lunsjtid.
For mer informasjon om turneen kontakt Mads Munkvold.

