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LEDERS
BERETNING

2021 var året alt skulle bli bra. Etter nedstenging og nasjonal dugnad
gjennom store deler av 2020 var forventningen om et normalår stor.
Haugesund folkebibliotek har ikke hatt et normalår siden 2016. 2017 var
preget av forberedelser på restaurering og utflytting fra Kirkegaten 151 til
midlertidige lokaler. 2018 og 2019 var biblioteket helt eller delvis stengt
for restaurering.

Etter storstilt gjenåpning 14. September 2019 fikk huset kun ta imot
borgere en kort periode før pandemien traff med full styrke i mars 2020.  

Et bibliotek er ingenting uten borgere. Et bibliotek er et brukshus og et
kulturhus som trenger mennesker. 2021 skulle være året vi endelig kunne
åpne dørene og ønske alle velkommen inn igjen. Dette ble en sannhet med
modifikasjoner. For selv om vi kan være stolt av året vi har tilbakelagt oss,
har vi også deler av dette året måtte stenge dørene, avlyse
arrangementer og sette begrensinger for bruken av huset.  

En ting vi tar med oss er hvor viktig biblioteket har blitt som en møteplass
for hele byen. På tross av tidvis usikkerhet i samfunnet har bruk av
biblioteket økt. Ikke bare utlån av bøker, men bruken. Vi ser tydelig
endring i adferdsmønster til de som besøker huset. Mangfoldet av
tjenester biblioteket tilbyr har også økt og endret seg.  

I denne kvalitetsmeldingen vil man se hvordan endringene har preget
tjenestetilbudet. Haugesund folkebibliotek har aldri hatt så mange
arrangement, eller lansert så mange nye tjenester som i 2021. Vi har heller
aldri, så vidt jeg vet, ansatt så mange på et år som i 2021. Hva disse
tilskuddene har betydd og resultatene vi kan vise til finner du her. 

God lesing! 

S I R I  V I K S E
Biblioteksjef



Utlån

Besøk

Aktive lånere

NØKKELTALL 

Utlån og besøk har økt betydelig fra 2020 til 2021, men
nedstenging og pandemi begrenser verdien på tallene
fra 2020. Vi må vente enda et år for å ha sikre tall på
utvikling i statistisk materiale.  

2020

124 791

Arrangement 135

 115 391
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166 257

 
5365

 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

200 000 

150 000 

100 000 

50 000 

0 

INTRODUKSJON TIL
VIRKSOMHETEN 

 
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme
opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet,
gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og
andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i
landet. 

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass
og arena for offentlig samtale og debatt. 

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og
voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og
aktualitet. 

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

BESØKSTALL

Besøkstall siden 2015
viser en positiv utvikling i
bibliotekets besøkstall. 

Fra desember 2017 til
september 2019 var
biblioteket helt eller delvis
stengt på grunn av
restaurering i Kirkegata
151. 

 Lov om folkebibliotek  § 1  



Bibliotekloven er det førende dokument når det gjelder utvikling av
folkebibliotekene. Samfunnsoppdraget dette pålegger oss gir et
mandat som driver all utvikling på Haugesund folkebibliotek. I 2021
har vi lagt stor vekt på å være en lavterskelmøteplass. Dette vil si at
vi har tilrettelagt for at alle skal føle at biblioteket er deres hus. Vi
ønsker å gi alle borgere et eierskap til huset og innholdet som
skapes der. Og viktigst av alt – vi ønsker at alle skal føle seg
velkommen. Folkebiblioteket er en av de største eksponentene for
demokrati og samfunnsforståelse vi har; her skal alle ha muligheten
til å la seg opplyse, delta i den offentlige debatt og medvirke i
avgjørelser om vår felles fremtid. Dette har vært spesielt viktig i et
år da ensomhet og isolasjon har vært en utfordrende konsekvens
av pandemien. 
 
Vi har hatt fokus på mangfoldet i våre tjenester, og hvordan vi
definerer og går ulike målgrupper i møte. De ulike
arrangementsrekkene, og samarbeidspartnere vi har etablert viser
at allsidighet, kvalitet og aktualitet har vært styrende verdier.  

Det kan være vanskelig å sette tall på livskvalitet, eller regne ut
gevinst på hver investert krone i et kulturtilbud som har en tydelig
målsetning om å levere gratis tjenester. Men ved å se på nøkkeltall
for besøk og utlån, kombinert med digitale og fysiske tjenester og
bruk av disse kan vi få en ide om hvor mange mennesker vi treffer
med midlene som blir investert. For hver krone som investeres i
folkebibliotek får samfunnet firdobbelt igjen, sier professor og
forsker Svanhild Aarbø (OsloMet). 

La oss se om tallene stemmer.  

Folkebibliotekets samfunnsoppdrag



Arbeidstrening

61.5%

Elever i praksis

30.8%

Språkpraksis

7.7%

STATISTIKK OG
RESSURSER

Vi har i 2021 blitt 14,2 årsverk i løpet av året.
Ingrid Bie Helgesen startet 1.1 2021. Hun har hovedansvar for
tjenester til barn og unge, samt nestlederansvar. Ingrid skrev
også skolebibliotekplanen sammen med Elise Røher fra
Oppvekst. 

I september ble skolebibliotekarkoordinator ansatt etter
bestilling fra bystyret. Kari Helgeland bekler stillingen. Arbeidet
med å utjevne forskjeller og løfte skolebibliotekene er godt i
gang. 

I tillegg har vi fått inn Mustafa Gürlek som aspirant. Stillingen er
et resultat av tildelt stipend fra Kulturrådet. Ordningen skal
motvirke strukturell diskriminering på bakgrunn av etnisk,
kulturell og språklig bakgrunn gjennom å sikre økt tilgang til
arbeid i kunst- og kultursektoren for kvalifiserte søkere. Gürlek
er ansatt på biblioteket frem til oktober 2022. 

I tillegg til fast ansatte tar
biblioteket i løpet av et år imot

en rekke deltakere i ulike
praksis og arbeidstreningstiltak. 

2021
Arbeidstrening: 8 deltakere
Praksiselever: 4 deltakere
Språktrening: 1 deltaker

Nyansatte i faste
stillinger med oppstart

2022
 

Programansvarlig:
Bjørg Helen Handeland

 
Lokalhistorisk

bibliotekar:
Synne Fredriksen

 
 
 
 
 

Kompetanseheving 2021
21,5 dagsverk

 
Digitale kurs og

kompetansehevingstiltak
gjør det enklere for ansatte

å delta på kurs og
opplæringstiltak.

Nyansatte



UKENTLIGE ÅPNINGSTIDER

BESØKSTALL

Betjent åpningstid

Totalt besøk 2021

55 timer

166 257

Statistikk

Ubetjent åpningstid/meråpent 57 timer

Betjent åpningstid 156 881
Ubetjent åpningstid/meråpent 9376

Deltakere arrangement 5966

På tross av årets begrensninger
nærmet vi oss normale åpningstider
og et tilbud som møter borgernes
behov. Som tidligere nevnt har ikke
biblioteket hatt et normalår siden
2016. Sammenligning av
besøksstatistikk blir derfor vanskelig
og i best fall unøyaktig. 
  

Vi er fornøyd med besøks- og
utlånstallene for 2021, men kan alltid
bli bedre. Mer forutsigbare
åpningstider og større aktivitet til barn
i helger er noen av tiltakene vi håper
på å sette inn i 2022.

 I et normalår forventer vi å ligge på
rundt 200.000 besøkene i året.
Utlånet forventes å stige i takt med at
smittevernbegrensningene minker og
vi igjen kan drive aktiv formidling av
samlingene jevnlig gjennom året. 

På tross av svakhetene i statistisk
grunnmateriale håper vi likevel tallene
fra 2021 kan si noe om bibliotekets
tjenester og behov for videre
utvikling. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Søndager (ubetjent) 3604

Betjente åpningstider

Mandag 8-19
Tirsdag 8-19
Onsdag 8-16
Torsdag 8-19
Fredag 8-16

Lørdag 10-16

Meråpent
Mandag 7-23
Tirsdag 7-23
Onsdag 7-23
Torsdag 7-23
Fredag 7-23
Lørdag 7-23
Søndag 7-23

Besøkstall 2015-2021

Klassebesøk

Barnehager

66 klasser -  1200 elever 

12 barnehager - 350 barn



Førstegangslån Fornyelser E-bøker

Fagbøker Skjønnlitteratur Lydbøker Musikk Film Tidsskrift
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Skjønnlitteratur

15656

Faglitteratur

3378

Film

992Lydbøker

338

B E S T A N D Bestand står for alle medier vi har vi vår katalog. Samlingen av
skjønnlitteraturen til barn er klart størst, og vi har en ambisjon om å øke
samlingen for faglitteratur til barn, og også øke utlånet. 

Barn

E-bøker for barn

230

E-lydbøker for barn

47

Elektroniske medier Fysiske medier

U T L Å N Utlånstallene består av alle medier vi har på huset. Til barn ser vi at
skjønnlitteratur står for det klart største utlånet. Fremtidig utfordring her
blir å øke formidling av faglitteratur til barn.  

8314

64930

738 13 2509 152



Faglitteratur

31607

Skjønnlitteratur

23641

Film

4012
Musikk

3886

Lydbøker

1838

Førstegangslån Fornyelser E-bøker

Faglitteratur Skjønnlitteratur Lydbøker Musikk Film
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B E S T A N D Bestand står for alle medier vi har i vår katalog. Faglitteraturen dominerer
for voksne, mye på grunn av de lokalhistoriske samlingene som det ikke
kasseres fra. En fremtidig er utfordring blir å håndtere mangel på tilgang
til e-bøker og e-lydbøker som kontrolleres av nasjonale avtaler.

Voksen

Bøker

1062

Lydbøker

116

Elektroniske medier Fysiske medier

U T L Å N
Skjønnlitteratur står for det største utlånet til voksne, mens musikk og
lydbøker går ned. 

43297

20123

4685 2450

6888



ARRANGEMENT OG
PROSJEKT
Daglig drift av folkebibliotek inkluderer mye mer enn
utlån av bøker. Resultatet av øvrige tjenester viser at
det er gjort en dreining mot prosjektbasert jobbing.
Med ekstern støtte og et bredt spekter
samarbeidspartnere produseres det mer innhold både
på egenhånd og sammen med andre enn noen gang. 

Vår sceneproduksjon og kulturarrangementer er
hovedsakelig finansiert med omsøkte midler. Omfanget
av bibliotekets innholdsproduksjon er prisgitt nasjonale
støtteordninger fra blant annet Nasjonalbiblioteket,
Kulturrådet og Rogaland fylkeskommune. I 2021 mottok
vi i tillegg midler fra UDIR og Fritt Ord. Biblioteket
mottar også fast støtte fra Flyktningtjenesten. 
 Nasjonalbiblioteket gir tilskudd til drift av
fengselsbiblioteket. 

Egenproduksjon Eksterne
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Vi har en blanding av

egenprodusert innhold og

innhold produsert av

eksterne. 

Statistikken viser blant annet

at ekstern produksjon av

kulturarrangement har økt

betraktelig.

Statistikk
                      2021  2020
Arrangement          220          135      
Rabinowitz-salen     98           44
Utendørs                   14              0
Klassebesøk             66           49

Egenproduksjon (scene)    34             34
Ekstene (scene)                   65            10

 
 

Prosjekter          21 stk
 

Av disse har 9 stk
mottatt ekstern støtte

på til sammen:
 

1.513.720,- 



Youtube

31607

Kulturpunkt

23641

Gamingrom

3886

Antall For barn
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Haugesundbibliotek.no
Rederiarkivene.no

0 25 000 50 000 75 000

Antall besøk 

Antall sidevisninger 

Bruk av nettsider Digital formidling

Voksne

3545

Barn

2421

Publikum

Arrangement brukergrupper



Haugesund folkebibliotek var i 2021 for andre år på rad
nominert til prisen Årets Bibliotek som deles ut av Norsk
Bibliotekforening. Statuttene for prisen sier;  

Prisen tildeles et bibliotek som i de senere år har anvendt
nye ideer eller utmerket seg gjennom et godt og effektivt

samarbeid med de som bruker/styrer biblioteket.
Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen

kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring,
brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god

ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av
prisen. Biblioteket skal utføre oppgaver og tjenester på

et nivå ut over ordinær bibliotekdrift for å komme til
vurdering.  

                                                        Norsk Bibliotekforening  

ÅRETS BIBLIOTEK 2021

https://norskbibliotekforening.no/arets-bibliotek/


NYE
TJENESTER

2 0 2 1



SPRÅKKAFÉ

Høsten 2021 startet vi språkkafé i samarbeid med
Røde Kors. Språkkaféen holder til i bibliotekets
fagavdeling hver torsdag fra kl.17-18.30, og ble helt fra
starten et populært tilbud med rundt 30-40 deltakere.
Tilbudet er for alle som lærer norsk og som ønsker å
prate norsk med andre. Hovedfokuset er på den gode
samtalen, og at det skal være en hyggelig, sosial
møteplass. Vi har en gruppe med frivillige som
planlegger tema og aktiviteter for språkkaféen
sammen. 

Antall kaféer 9
Antall deltakere

315 



PODCAST
Ingrid & Ingrid 
Ingrid & Ingrid er en podcast som anvender shared
reading metoden ved å formidle en kort tekst gjennom
høytlesing og snakke om innholdet. Ingrid Nygård og
Ingrid Bie Helgesen er programledere og er begge
kursede leseledere i shared reading metoden. Serien ble
til som et alternativ til fysisk oppmøte under
nedstengingen av biblioteket mars 2021, men ble så
populær at vi har laget flere episoder også etter
biblioteket gjenåpnet. Serien ble også anbefalt av
kursholdere i Shared reading leselederkurs. Episoder
publiseres sporadisk. 

Den lille podcasten 
Den lille podcasten er utviklet i samarbeid med Den lille
bokbutikken i Haugesund. En podcast som eksklusivt
handler om sjangrene Fantasy, Science fiction og
tegneserier. Siri O. Vikse og Audhild Tjugen er faste
programledere fra biblioteket, med Rune Vika fra Den lille
bokbutikken. Episoder publiseres månedlig med unntak
av feriemånedene.  

Antall avspillinger 4978
Antall episoder

Ingrid & Ingrid        4
Den lille podcasten 8

 

Våre podcaster
publiseres via

Anchor, og kan
høres på Spotify og
der du ellers hører

podcast.



LITTERATUR
OG
KULTURPUNKT

Da pandemien tvang alle fysiske innendørs arrangement i
dvale startet vi opp LitteraTUR. Kort fortalt er det et
utendørs kulturarrangement der alle kan delta. Vi går
korte sentrumsnære turer og tar gjerne utgangspunkt i
bibliotekets tjeneste Kulturpunkt.org. 

Kulturpunkt.org er en digital formidlingstjeneste som
brukes til å lage turer med kulturelt innhold. Knyttet til
GPS lokasjoner  levendegjør Kulturpunkt kulturarv,
litteratur og lokalhistorie gjennom tekst, bilder og film ute
i geografien der du står og går. 

LitteraTUR gjennomføres med frivillig hjelp fra Røde Kors. 

Kulturpunkt:
Sidevisninger       2599
Unike brukere       623
Antall vandringer       6
Antall kulturpunkter 53

 
LitteraTUR:

Antall turer 14
Antall deltakere 350

 



SKOLEBIBLIOTEK
I september 2021 startet skolebibliotekkoordinator i
den nyopprettede stillingen ved folkebiblioteket.
Vedtaket i Bystyret om å satse på skolebibliotekene
ble satt ut i live av Kari Helgeland og i skrivende
stund har alle 12 skolebibliotek blitt gjennomgått,
gjenoppbygging av samlinger er i gang, prosjekt om
fysisk utforming av skolebibliotekene er i gang og
nytt biblioteksystem implementeres mars 2022.

Nytt utlånssystem
Felles lånekort

Kompetanseheving
Kassering

Innkjøp
Fysisk utforming

Faste nettverksmøter
for alle

skolebibliotekarer

Antall skolebibliotek    12
 

Det politiske initiativ og
vedtak som førte til
satsing på skolebibliotek
bestod av en 100% stilling
samt 2,7 millioner til
utjevnende tiltak som skal
styrke alle byens barne-
og
ungdomsskolebibliotek. 

Skolebibliotekplan var
et avgjørende
dokument for
satsingen.

 
 

Planen ble skrevet av
biblioteket og
oppvekst i samarbeid. 



GAMINGROM
Gamingrommet ble åpnet sommeren 2021, fylt med utstyr
kjøpt inn gjennom midler tildelt av Elkjøpfondet. Gaming-
pcer av toppklasse og en Nintendo Switch med TV ble kjøpt
inn for å starte det nye tilbudet på biblioteket. Nytt system
for booking av PC og sikker databehandling av brukerdata
ble utviklet. Siden åpningen i juni har pc-ene på
gamingrommet hatt 748 bookinger i 2021. Det har blitt
gjennomført flere turneringer og LAN i samarbeid med
Haugaland E-sport arena og Haugesund LANkultur. Disse
har vært fullbooket og mye omsnakket, og mange flere
arrangementer er i vente.

Hvorfor hører e-sport hjemme i biblioteket?
E-sport skaper møteplasser for en brukergruppe som
sjelden finner veien inn i biblioteket. Gaming blir i dag sett
på som en attraktiv form for trening av kompetanse innen
det digitale og teknologiske. Ved å kunne tilby gaming på
biblioteket blir denne kompetansen tilgjengelig for alle.

 
 

Tilbudet på
gamingrommet:

4 toppklasse 
Gaming-PC-er

2 Oculus Quest 2
VR-briller

Nintendo Switch
 

Spilltilbud:
Mer enn 15 installerte
spill av norske skapere.
Tilgang til store deler

av EA games sitt
massive spillbibliotek.
Titalls Nintendo-spill
tilgjengelig for både

utlån og bruk i
biblioteket.

Stadig flere VR-spill.
 



Et frøbibliotek er et gratistilbud til alle byens borgere.
Sammen med hagelaget har biblioteket samlet inn frø,
pakket og registrert arter og gjort frøene klare for
planting i byens hager og gårdsrom. Alle som vil kan
hente seg frø, så dem, se dem vokse og prøve å høste
frø til høsten. 

Frøbiblioteket er en del av vår satsing på
bærekraftbiblioteket. Frøene som deles ut er kun
gjenbruk, det er ikke kjøpt inn "nye" frø, og alle arter som
lånes ut er blomster, urter og grønnsaker vi vet kan
vokse her i vårt klima. 

Hvorfor er frøbiblioteket et viktig tilbud?
Vi ønsker å bidra til at flere får kunnskap om hvordan man
høster frø. Dette er viktig for å ta vare på og benytte oss av
de ressursene vi har rundt oss, og for å sikre at denne viktige
kunnskapen ikke forsvinner. Alle kan så et frø, du trenger ikke
ha stor hage eller kunnskap om planter for å prøve deg. 

FRØBIBLIOTEK
Arter tilgjengelig        58
Antall frøposer        679

 
Frøbiblioteket er et

samarbeid med hagelaget. 



LITTERÆRT
PUSTEROM

Litterært pusterom er basert på metoden shared reading.
Dette er en lavterskel, og annerledes lesesirkel, som ikke
krever noen forberedelse av deltakerne. Leseleder har
valgt ut en novelle og et dikt, som leses høyt for grupper
på 7-10 stk. Vi legger inn flere lesestopp og snakker
underveis om teksten. Det er selve møtet med teksten
som er i sentrum, ikke litterær analyse. Deltakerne kan
velge å bare lytte, men vi opplever stort engasjement og
gode samtaler som ofte bærer preg av dyp livserfaring. 

Haugesund folkebibliotek har to utdannede leseledere. I
tillegg til åpne arrangement har vi tatt i bruk shared
reading metoden i språktrening, og ønsker å bruke den i
barne- og ungdomsarbeid, samt i fengselet.

Shared Reading er en form for lesing basert på høytlesning
og refleksjon. Som leseform er den utviklet av en gruppe
litteraturundervisere ved universitetet i Liverpool, ut fra
tanken om at litteraturen kan være din beste venn i en

vanskelig livssituasjon. Og at det å dele leseopplevelser kan
gi et sterkt fellesskap.

I Storbritannia og Danmark er det forsket mye på at Shared
Reading-lesegrupper kan ha en positiv effekt på psykisk
helse, og pasienter med kroniske smerter har opplevd

bedre livskvalitet ved å være med i en lesegruppe.

Hva er shared reading?
 

 

Antall Litterære
pusterom 7

 
Litterære

pusterom på
språkkafe 2

 
Antall deltakere 73

http://www.thereader.org.uk/
http://www.thereader.org.uk/research/


ØVRIGE
TJENESTER

Fengselsbiblioteket drives av Haugesund folkebibliotek. Hver torsdag er
biblioteket på fengselet åpent og bemannet. De innsatte kan låne
materiale fra hele samlingen til folkebiblioteket og har samtidig en egen
samling tilgjengelig på fengselet. 

Tilbudet driftes via tilskudd fra Nasjonalbiblioteket med en 20% stilling
samt driftsmidler. Haugesund fengsel består av 18 plasser og har i løpet
av et år ca 100 innsatte innom i kortere eller lengre perioder. 

Fengselsbiblioteket

Den kulturelle skolesekken (DKS)
Hvert år tar biblioteket imot alle 3. og 6. klasser i Haugesund
gjennom DKS. 

 I 2021 har vi laget undervisningsopplegg basert på
bærekraftsbiblioteket og har fokus på bøkene som formidler de ulike
målene. 



Haugesund folkebibliotek har i en årrekke hatt et
oppsøkende tilbud. Oppsøkende tjenester vil si at
ansatte fra biblioteket oppsøker institusjoner og
privatpersoner som ikke er i stand til å komme til
biblioteket i Kirkegata. 

Oppsøkende tjenester

Biblioteket som møteplass

gratis lån av møterom (BookUp)
tilrettelegging for lag og foreninger

Skap til oppbevaring
Bruk på kveldstid (meråpent)
Flere lesesirkler

Vi har tilrettelagt for rollen som
lavterskelmøteplass ved å åpne for;

Fra 2017 ble ordningen med
bokvenner opprettet. Tjenesten
kom til som et samarbeid med
Frivilligsentralen. Bokvenner
besøker enkeltmennesker og
henter og leverer bøker til dem. I
2021 har 8 borgere fått
hjemmebesøk.



AKTIVITETER  

2 0 2 1



Historielaget

Øyobiblioteket er en interessegruppe som bidrar stort til
formidlingen av faglitteratur og sakprosa. De har vært
arrangør eller medvirkende på 13 arrangementer i 2021.
Temaer er blant annet økonomi, klima, rasisme og
helsevesenet. Dagsaktuelle temaer med mange nye
stemmer bringes foran publikum gjennom samarbeidet
med Øyobiblioteket. 

Haugesund historielag har i en årrekke holdt til på
biblioteket. De har sine styremøter og åpne
medlemsmøter her, og har hvert år ca 8 arrangement i
Rabinowitz-salen. Historielaget har bygget god
kompetanse på programmering og har et stort
nedslagsfelt hva gjelder publikum, men også når det
gjelder å tiltrekke seg foredragsholdere.  

Haugesund Hagelag flyttet i år inn på biblioteket. De
har gjennomført 3 åpne arrangementer i Rabinowitz-
salen om blant annet stauder og steinbed, julekranser
med mer. Hagelaget bruker en blanding av tilreisende
og lokale foredragsholdere og mobiliserer bredt i
borgergrunnlaget. 

Øyobiblioteket

Hagelaget

Våre samarbeidspartnere
Rabinowitz-seminaret

For første gang kunne Rabinowitz-seminaret avholdes
på biblioteket. Rabinowitzforeningen inngikk en avtale
med Haugesund kommune om å avholde seminaret årlig
på Haugesund folkebibliotek i 2020, men på grunn av
pandemien lot det seg ikke gjøre før 2021. Ordfører Arne
Christian Mohn åpnet seminaret og den nye Rabinowitz-
salen, før Birgit Amalie Nilsen og Nils Økland leverte et
rørende kunstnerisk innslag. Irene Levin var hovedgjest
og samtalte med Sverre Meling Jr. om sin bok: Vi
snakket ikke om Holocaust.  



Sildajazzen har i flere år lagt arrangementer til
biblioteket. De to siste årene er "Jazz på bibliotek" med
Audun Winger blitt en etablert programpost som fyller
biblioteket med artister hele festivalen. I 2021 gjestet i
tillegg Jan Erik Vold og Arild Andersen biblioteket, det
samme gjorde MUNOR og Rolf Erik Nystrøm som hadde
en kaffekonsert sammen med vår egen Carlos Abdo.

I tillegg arrangerer Sildajazzen lytteklubb på biblioteket i
løpet av året med utvalgte artister. Kveldene har gjerne
både samtale og musikk på programmet. 

Filmfestivalen har et stort og bredt program som blant
annet inneholder debatt og samtalearrangement rundt
filmer og deltakere på festivalen. Biblioteket var i 2021
vertskap for 6 ulike arrangementer og setter stor pris på
samarbeidet med Filmfestivalen. 

I 2021 gjestet blant annet den tysk-tyrkiske advokaten
Seyran Ates biblioteket, det samme gjorde Thorvald
Steen og Per Maning. 

I-CAN / International Cartoon and Animation Festival 
 of Norway ble for første gang  arrangert på biblioteket  
den 30. – 31. oktober 2021.  Biblioteket stilte med
fasiliteter til et ambisiøst program med mange kjente
navn, som for eksempel Steffen Kverneland, Marius
Henriksen, Linn Isabel  Eielsen og den britiske
animatøren Ramzee. Det ble arrangert samtaler,
workshops og livedraw på lørdagen, deretter
workshops på  Halloween-søndagen.

Festivaler



Haugesund teater satte i 2021 opp stykket “Min venn
Kolbein” på biblioteket. Teaterstykket er skrevet og satt
opp av Ane Skumsvoll og Thomas Bye. Dette er første
gang det er satt opp et teaterstykke i biblioteket, og
erfaringen gav mersmak. Samarbeidet med HAUT var en
positiv opplevelse for ansatte og gjester, og med
Kolbein Falkeid som tema og “hedersgjest” i
forestillingen fikk hele byen bli kjent med sin store dikter
på ny.  

I 2021 fikk biblioteket midler fra Fritt ord til
arrangementsrekken “Integreringssamtaler - Fri tanke /
fri tale”. Dette er et samarbeid mellom Øyo-biblioteket,
Integreringsrådet og folkebiblioteket. Tanken er å ta
opp ulike sider ved integrering og løfte
problemstillingene ved hjelp av gode foredragsholdere,
samtale og debatt. 

Etter suksessen med LAN@Biblioteket i 2020 ble det
bestemt at LAN skulle bli et årlig tradisjon på
biblioteket. LAN@Biblioteket arrangeres av den lokale
frivillige organisasjonen Haugesund LANkultur og
biblioteket stiller med gratis lokaler. Vanligvis
arrangeres det i vinterferien, men ble utsatt på grunn
av smittesituasjonen. Til slutt ble det arrangert i
høstferien 2021 med 30 deltakere over 2 dager.
Arrangementet var gratis og inkluderte måltider,
kinobesøk og t-skjorter til alle. 

Andre samarbeid og prosjekter

Sommeren 2021 gikk første sesong av Kulturpunkt på
TV-Haugaland. TV-serien var et samarbeid mellom
biblioteket og TV Haugaland og baserte seg på
bibliotekets tjeneste Kulturpunkt.org 

I løpet av 2021 har biblioteket også klargjort hele arkivet
til TV Haugaland for digitalisering, og sendt det til
Nasjonalbiblioteket for ekspedering. 

LAN@BIBLIOTEKETLAN@BIBLIOTEKETLAN@BIBLIOTEKET

https://kulturpunkt.org/en/museum/110
https://kulturpunkt.org/en/museum/110


Bibliogames er en frivillig organisasjon med
spillformidlere, som leverer spillarrangement i hele
landet. På forslag fra Haugesund folkebibliotek ble det i
2021 gjennomført et pilotprosjekt med fjernundervisning
i koding i regi av Bibliogames, lokalisert i Oslo. Det ble
en stor suksess med gode tilbakemeldinger fra
foreldrene til de 10 deltakerne. Kurset ble så gjentatt 2
ganger til i sommerskolen i juni og august.  

Bærekraftsbiblioteket (laget av FN) består av boklister
og tverrfaglige undervisningsopplegg knyttet til de 17
bærekraftsmålene. Målgruppen er 1. - 7. trinn. I tråd
med Haugesund kommune satser Haugesund
folkebibliotek på bærekraft gjennom formidling av
bærekraftsbiblioteket. 

Gjennom samarbeid med avdeling for
oppvekst/barnehage fikk Bibliotekparken to
spesialbygde insektshotell i 2021. Oppvekst mottok
realfagsmidler og har hatt et stort prosjekt med byens
barnehager med insekter som tema. Da prosjektet ble
avsluttet ble 11 barnehager invitert på avslutningsfest i
parken (i koronavennlige kohorter). Bokbien og Mari
Høne hadde et lite teaterstykke og barna fikk se de
fine hotellene, i tillegg til pølser og kake. Prosjektet
laget også en digital realfagsløype i parken på “Teach
out” appen, som er tilgjengelig for alle. 

I forbindelse med åpningen av gamingrommet på
biblioteket ble det opprettet et samarbeid med
Haugaland Esport Arena (HEA), en organisasjon i regi av
bydelshusene i Haugesund Kommune. HEA skal åpne
sine egne gamingrom i bydelshusene og det jobbes med
å arrangere konkurranser og treff på tvers av alle
husene, biblioteket inkludert. I juni 2021 ble det
arrangert en turnering i CS:GO hvor man kunne komme
på biblioteket og låne PC for å delta. 



Haugesund Kommune fikk prosjektmidler til å arrangere
sommerskole for første gang og biblioteket ble med på
prosjektet. Vi satte sammen et undervisningsopplegg
med medieproduksjon og koding, hvor elevene fikk en
halv dag opplæring i hvordan lage video og halv dag
hvordan kode spill gjennom fjernundervisning fra
Bibliogames. Én gruppe gjennomførte dette i juni, den
andre i august. Det hele ble toppet med besøk fra
statsminister Erna Solberg i august. 

Den internasjonale arkitektkonkurransen Europan med
fokusområde Risøy ble avsluttet i 2021. 22 bidrag kom
inn, og disse ble stilt ut på biblioteket. Utstillingen ble
laget av enhet for byutvikling. 

I over 3 uker var alle bidragene som viste
mulighetsrommet for byutvikling av Risøy tilgjengelig for
hele byens befolkning på biblioteket. 

GirlTech fest ble arrangert for andre gang i 2021. Målet
er at flere jenter skal interessere seg for teknologi og
få kunnskap om hvordan de kan være med på å utvikle
verdiskapende teknologi i fremtiden.

Over 100 jenter i 4. klasse fikk oppleve en annerledes
skoledag med teknologiske workshops og masse gøy.
Kronprins Haakon gjestet arrangementet og gjorde stor
suksess blant elevene som fikk vise frem arbeidet sitt
på scenen til kronprinsen. 

“Slekt og data Haugaland” arrangerer slektskafé på
biblioteket én lørdag i måneden. Her kan
slektsgranskere møtes og hjelpe hverandre, og
nybegynnere kan få hjelp til å komme i gang. “Slekt og
data Haugaland” stiller med frivillige og veileder de som
har spørsmål.  



2022
P R O S J E K T E R  O G  P L A N E R

 -  E N  S M A K E B I T



BIBFEST
NORD ROGALAND
BIBLIOTEKSYMPOSIUM

Bibfest ble født som en ide i 2020 da pandemien forhindret det

planlagte nasjonale Bibliotekmøtet som skulle arrangeres i

Haugesund. Vi skapte da vårt eget faglige forum og Bibfest

arrangeres for første gang i 2022. 

Med mål om å være et forum for utvikling og faglig debatt inviteres

alle ansatte i bibliotek i Rogaland til en dag med faglig program.

Hele dagen er gratis og Rogaland fylkeskommune og Norsk

Bibliotekforening avd. Rogaland støtter arrangementet økonomisk. 

Symposiet blir planlagt og gjennomført av Haugesund

folkebibliotek. 



SATSINGSOMRÅDE:
BARN OG
UNGE
Årets målgruppe 2022 er barn og unge. Dette skal synes igjen i

alle deler av bibliotekts drift. Fra medieinnkjøp, til formidling og

prosjekter. Barn skal stå i fokus. 

Satsingen på skolebibliotek er en viktig del av dette. Vi ønsker

å ha en sømløs overgang fra skolebibliotek til folkebibliotek.

Har du først lært deg å bruke biblioteket på skolen skal det

være enkelt å bruke folkebiblioteket og vice versa.

Vi ønsker også å styrke intern kompetanse når det gjelder barn

og unge. Dette vil vise igjen i kompetansehevingstiltak og

ansettelser. 

Økt mediebudsjett til
barn
Faste eventyrstunder
Inkludere skolene i
arrangementer til barn
Arrangement på skolene
Se på innredning av
barneavdelingen
Samskapingsprosjekter
med barn og unge

Barnas superlørdag 2021



Vårt hovedsatsingsområde for 2022 når det gjelder tema er

inkludering. Vi tenker da på inkludering på tvers av kjønn,

bakgrunn, språk, via utforming av fysiske rom m.m. 

Gjennom integreringssamtalene vil vi fortsette å sette søkelyset

på temaer som diskriminering og integrering. Gjennom

bærekraftbiblioteket setter vi søkelys på likestilling og utjevning

av forskjeller i vår formidling til barn og unge. 

I 2020 mottok biblioteket Tilgjengelighetsprisen til Rogaland

fylke for vårt arbeid med fysisk utforming av det "nye" bygget.

Vi fortsetter dette arbeidet i samarbeid med byens borgere. 

SATSINGSOMRÅDE:
INKLUDERING

Tilvekst av spill og
lærebøker til
språkopplæring
Økt samarbeid med
lokale lag og
foreninger
Arrangementsrekker
Digihjelp
Språkkafe
Oppsøkende
tjenester
Samskaping
Fokus på mental
helse og inkludering



Me ses på
biblioteket

 


