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TILSTAND?

Biblioteksjefmøtet 6. november 2019



HVA ER ET GODT BIBLIOTEK?



HVA ER BASICS?

• Tydelige skilt ute og inne
• Forståelige åpningstider
• Ryddige hyller
• Løpende tilvekst
• Forutsigbare rutiner for utlån og 

purringer
• Aktiv formidling til prioriterte 

grupper



KOMMUNEBESØK

• Til de som vil ha besøk

• Til bibliotek i endring

• Som del av en stor plan 

om å besøke alle



HVA SKAL VI SPØRRE DERE OM – OG HVORFOR?
Et forsøk på å finne ut hva vi skal forvente av et bibliotek i god orden



ADMINISTRASJON

• Har dere en bibliotekplan?

• Når ble bibliotekets vedtekter sist 

revidert?

• Er utlånsreglementet tilgjengelig for 

lånerne? Når ble det sist revidert?

• Purregebyr revurdert? 

• Rutiner nye lånere? Aldersgrenser?

• Hvordan bruker dere egen statistikk?  

• Er det tilstrekkelig skilting utvendig? 

• Når ble åpningstidene vurdert sist?

• Har dere diskutert tiltak ved mulige 

«uønskede hendelser»?

• Bemanning?

• Har dere tilstrekkelig tilgang til vikar?

• kompetanseplan?

• Driftsstabilitet IKT-systemer? 



SAMLINGER

• Hovedleverandør og samlefaktura? 

• Kasserer dere like mye som tilveksten? 

Årlig og på langt sikt?

• Har dere delt opp mediebudsjettet på 

ulike avdelinger og delsamlinger?

• Har dere sett på omløpstall for del-

samlinger og justert tilvekst/kassering i 

forhold til omløp? 

• Forholdet fjernlån/innkjøp? 

• Hvordan er strukturen i bibliotek-
katalogen? Er det orden på 
autoritetsregistre og bruk av 
emneord? 

• Er det samsvar mellom hylle-
merking, bokrygg og katalog? 

• Er reolene tilstrekkelig skiltet? 
• Utstillinger? Fast struktur? 
• Hvor ofte bestiller dere nye bøker?



ARENAUTVIKLING

• Hvordan sørger dere for at dere 
retter dere mot ulike grupper? 

• Hvor mange arr. i fjor, for ulike 
grupper?

• Har dere ansatte eller «venner» som 
tar jobbene som opplesere, møte-
ledere, forfattersamtalepartner?

• Markedsføring av arrangement?

• Hvilke «rom» i/ved biblioteket brukes 

til arrangement? Hvor mange pers 

rommes? Kreves det ommøblering? 

• Eier dere teknisk utstyr for møter? 

Prosjektor, lerret, talerstol, lyd? 

• Har dere en fast sjekkliste for 

arrangement? 



TJENESTER

• Meråpent?
• Leseombud?
• Samtalekafe for norsklærende? 
• Digihjelp/seniorsurf?
• Samarbeidspartnere innenfor 

lokalhistorie? 
• Referansekvalitet?

• Sommerles!! 

• Bokstart? (Gave t nye foreldre)

• Kontakt med skolene?

• Spill/hobby?

• Folkeverksted? 

• Leksehjelp? 



SKAL DETTE VÆRE EN KONTROLL?



• Det er nyttig å bli minnet om det 

grunnleggende 

• Vi har en faglighet å bidra med, selv 

om vi ikke har en lovhjemmel

• Bibliotekeierne trenger å få møte en 

bibliotekfaglig standard

• Vi trenger ikke kalle det «kontroll»

• Fylkesbiblioteket har ikke noen 

hjemmel for å kontrollere 

kommunene

• Vi er trygge på at dere vet hva dere 

gjør 

• … og gjør deres aller beste

Nei, fordi Jooo, fordi

SKAL VI KONTROLLERE DERE?



SÅ – VI ER KLARE FOR JOBBEN!
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