Lov om folkebibliotek
• Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom
informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet
materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

• Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne
legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
• Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres
kjent.
• Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem

Bibliotekets samfunnsrolle:
• Bibliotekets samfunnsrolle ligger i skjæringspunktet
mellom kulturpolitikk, utdanningspolitikk og en politikk
for å styrke demokrati og ytringsfrihet.
• Biblioteket er et lavterskeltilbud. Alle kan komme dit,
ingen spør hvorfor du kommer.

• Biblioteket kan utjevne sosiale forskjeller som oppstår
på grunn av ulik sosial bakgrunn og utdanningsnivå hos
foreldre

Tilbud til barn:
• Bok til alle to-åringer i samarbeid med helsestasjonen og
næringslivet. Boka må hentes på biblioteket. For mange er
dette det første skritt inn i bøkenes verden.
• Lesestund for førskolebarn annenhver onsdag
• Barnehagebibliotek i tre barnehager
Foreldre får låne med bøker heim, barnehagen administrerer
utlånet. Tilbud til travle foreldre og foreldre som ikke besøker
biblioteket.
• Leseløveaksjon (siden 1997) med premiering i nært samarbeid
med lærerne.

Tilbud til skolene:
• Bokkasser til klasserommet. Vi plukker ut bøker som er egnet for
klassertinnet.
• Bokbuss til alle skoler (unntatt Verdalsøra) og barnehager. Det gjør
at vi låner ut mye mer pr barn enn de andre store kommunene i
fylket
• Besøk av barnehagegrupper og skoleklasser
• Leseferdighet må trenes opp over lang tid. Mengdelesing og
lystlesing er avgjørende for å bli en god leser. Biblioteket er et viktig
verktøy for å kunne skaffe de riktige bøkene til barna
• Brukerstøtte for de skolene som har kjøpt Bibliofil datasystem

Tilbud til ungdom:
• Legger stor vekt på å kjøpe attraktive bøker og
filmer
• God plass

Tilbud til voksne:
• Aviser og tidsskrifter
• Arrangement: Bokkvelder, forfatterbesøk, utstillinger
• Info til voksne som leser lite, for eksempel
fremmedspråklige, dyslektikere

• PC-er, Internett, kopiering
• Låne biblioteket utenom åpningstid (forfattere,
slektsgranskere)

Tilbud til eldre:
• Bokdepot på eldre-institusjoner
• Leseombud:
Frivillige leser høyt for de som har vansker med å lese
selv. Foregår både på institusjoner og på biblioteket
• Lokalavdelingen:
En aktiv pensjonistgruppe som studerer slekt og skriver
bygdebøker. Vi har stor nytte av kompetansen deres
når det gjelder spørsmål om slekt og annen
lokalhistorie

Samarbeid:
• Samarbeid med Verdal historielag og Nord-Trøndelag
historielag. Begge laga kjøper inn bøker som står i
biblioteket og begge laga har sine styremøter/kurs på
biblioteket (utenom åpningstid)
• Samarbeid innen biblioteksektoren:
– Lånesamarbeid
– Transportordning fra 1. desember 2010
– Litteraturhus Nord-Trøndelag
Vi setter fokus på voksne som leser lite og ikke-brukeren

Bemanning:
• Pr i dag 4 ansatte med til sammen 3,5 årsverk
• 1. mai 2010 mistet vi en 50% stilling, som tilsvarer 20% av personalet
• I 2009 hadde vi 0,25 årsverk pr. 1000 innb., mens gjennomsnittet i fylket
var 0,38 årsverk pr. 1000 innb.
• Har større aktivitet på utlån og besøk enn for eksempel Levanger, Levanger
har større aktivitet på arrangement og andre tiltak i biblioteket (de har
0,36 årsverk pr 1000 innbyggere).
• Mistet også en 70% stilling i 2005
• Fengselsbibliotekar i 50% stilling fra 01.10.2010 – fullt ut finansiert av
staten

Vi ønsker:

• Å være et redskap for økt leseferdighet

• Å være en arena for demokrati og ytringsfrihet
• Å være en arena for kulturopplevelser
• Å være et sted hvor man kan søke kunnskap

Åpningstider pr 15.12.2010:
•
•
•
•
•

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

1000 - 1500
1000 - 1800
1000 - 1800
1000 - 1800
1000 - 1500

