Bibliotekåret 2017
Årsverk: 50% stilling. Ansatte: 1 person. Brukere: Ca. 70-100 pr. uke. Totalt utlån inkl.
fornyelser for barn og voksne: Ca. 5800 enheter. Bestand ved biblioteket: Ca. 25.000 enheter.
Åpningstider: Mandag (09.00-15.00), tirsdag (17.00-20.00) og torsdag (09.00-15.00), samt
etter behov. Budsjett 2017: 710.000 kr. Lokaler: Sentralt i Vik, vegg i vegg med Sømna kro
og gjestegård, Nord-norsk pensjonistskole og på samme plan som Kulturskolen.
Biblioteket er Bok-til-alle bibliotek og har eget leseombud. Biblioteket søkte på
arenautviklingsmidler og fikk tildelt 35.000 kr fra Nasjonalbiblioteket. Det er blitt brukt på
innkjøp av scene, bærbart lerret og prosjektor med høyttalere.
Biblioteket har også mottatt gratis infoskjerm fra Fylkesbiblioteket til synliggjøring av
bibliotekets tjenester.
Biblioteksjefen deltok på MM3 kurs (bibliotekets datasystem) på Rådhuset i Brønnøysund i
mars, samt Bibliotekmøtet i Bodø i september. Blant høydepunktene dette året var muligheten
til å delta på foredrag med den norsk-amerikanske forfatteren Siri Hustvedt på Litteraturhuset
i Oslo. Brønnøyforfatteren Linn Rottem ledet arrangementet. Nye innbyggere i Sømna har fått
omvisning og deltatt i språkkafe/spillkveld på biblioteket. Her ble bl.a. språkspillet New
Amigos! på norsk/arabisk benyttet.

Det har vært en rekke utstillinger i bibliotekets lokaler:
Bokutstilling i monter: «LasseMajas Detektivbyrå», «Detektivbyrå nr. 2» og «Pax-serien».
Bokserier for barn.
Plakatutstillingen: «Eilert Sundt – Norge rundt». I 2017 var det 200 år siden
samfunnsforskeren og folkelivsgranskeren Eilert Sundt ble født. Markert med utstilling fra
Nasjonalbiblioteket.
Plakatutstillingen: «Skulpturlandskap Nordland». I 2017 var det 25-årsjubileum for prosjektet
Skulpturlandskap Nordland. Markering ved Nordland fylkesbibliotek.
Plakat: «Tråante 2017». Markering av at det er 100 år siden det første samiske landsmøte i
Trondheim. Plakatutstilling fra Nasjonalbiblioteket.

Plakat: «Forskningsdagene – Tema: Verdier». Årets tema er verdier. Forskning innen mange
felt, fra bioøkonomi og digitalisering, eller helse og filosofi. Informasjon fra Norges
forskningsråd.
Plakat: «Norges beste sakprosa 1945-2017». Faktasjekken - jakten på Norges beste sakprosa.
NRK P2 i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).
Plakat: «Sommardagan 2017». Oversikt og program for sommardagan i Sømna. I forbindelse
med Sommerdagan i juli hadde biblioteket utvidet åpningstid.
Plakat: «Folkehelseuka 2017–Freskt Nordland». Informasjon fra Nordland Fylkeskommune.
Plakat: «Seniorsurfdagen» ved Seniornett Norge. Biblioteket var påmeldt og mottok årets
aviser. Kurs i nettsikkerhet for eldre ble arrangert i samarbeid med Frivilligsentralen.
Bokutstilling i monter: «Litterære smakebiter». Besøk av spesialbibliotekar Sissel A. Holtet.
Biblioteket har gjennom hele 2017 vært involvert i kulturskolens Limog-prosjekt (Et liv i
musikk og glede), hvor biblioteksjefen har bidratt på 25 ukentlige musikkstunder på SOS med
fortellinger og høytlesing.

Sømna folkebibliotek deltok for første gang på lesekampanjen Sommerles. Dette er en digital
lesekampanje for barn fra 1. – 7. klasse. Mange barn deltok og flere tusen sider ble lest i løpet
av sommeren. Barna samlet poeng, deltok i oppgaver og tjente opp trofeer. Underveis hentet
flere seg små premier på biblioteket. Biblioteket mottok også tekstantologien «Monster» til
utdeling til ungdom fra tXt aksjonen.
I forbindelse med Operasjon Dagsverk var en elev sysselsatt med diverse praktisk
arbeid, bl.a. bygging av scene til et kommende arrangement. OD 2017 hadde slagordet:
«Vi er alle oljebarn. Sammen mot verdens største oljekatastrofe».

I november hadde vi besøk av spesialbibliotekar Sissel Anita Holtet fra Nordland
fylkesbibliotek, avd. Narvik. Hun var på turné og hadde inspirasjonskveld på biblioteket for
mange litteraturinteresserte lånere.
Videre i november deltok biblioteket i Nordisk bibliotekuke ved Foreningen Norden.
Bibliotek fra alle land i Norden og Baltikum kan delta, og tema i år var «Øyer i Norden».
Arrangementet «Morgengry» gikk av stabelen over to dager med høytlesning sammen med
skoleklasser fra begge Sømnaskolene. Det ble lest fra «Skatteøya» av den finske forfatteren
Mauri Kunnas.
Første søndag i advent ble julegranen tent i Vik og biblioteket holdt åpent hus med servering
av kaffe, kakao og pepperkaker for korps og kordeltagere, samt andre interesserte.
Flere deltidsstudenter i Sømna benytter biblioteket aktivt i forbindelse med sin utdanning.
Egnet studierom og publikums-pc med touchskjerm, samt gratis tilgang til internett kan tilbys.
Størstedelen av innlånt materiale er fagbøker til studiebruk. Mange har også lastet ned
eBokBib og kan derved låne seg E-bøker. Tilbudet fra Sørsamisk bok- og kulturbuss
v/Fylkesbiblioteket i Nordland har blitt opprettholdt. Litteraturgruppa er aktive og har
jevnlige møter og leseprosjekter.
Kommunens nye innbyggere fra andre land kan få tilgang på bøker på eget språk via Det
flerspråklige bibliotek i Oslo. Biblioteket deltar i innkjøpssamarbeid med DFB av arabiske
barnebøker. På tampen av året ble det inngått en samarbeidsavtale med Folkeuniversitetet om
Kompetansepluss. Det kan da søkes om tilskudd fra staten til å arrangere kurs i bl.a. norsk
muntlig for fremmedspråklige.
Biblioteket favner alle aldersgrupper fra de små til de eldre. Avslutter med ord fra
kulturminister Linda Hofstad Helleland fra Helgelendingen 19.06.17: «Samlet viser
statistikken (KOSTRA) at norske folkebibliotek på en god måte har møtt den nye
mediehverdagen og de politiske satsningene som ligger i den nye bibliotekloven og Nasjonal
bibliotekstrategi. Folkebiblioteket er det kulturtilbudet folk i Norge benytter seg mest av.»
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