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BIBLIOTEKET SOm møTEPLASS

Det er et ønske at bibliotekene i fylket skal gi brukerene et bedre sted å være, lære og gjøre. Ikke bare et sted du kommer for å låne bøker, men også 
et sted man kommer for å møte andre, og dele kunnskap og interesser. målet er å komme frem til tiltak som kan fremme biblioteket som attraktivt og 
brukervennlig med hovedfokus på møtet mellom mennesker. Et naturlig møtested for lokalbefolkningen. Prosjektet tar utgangspunkt i folkebiblioteket i 
Florø, men konseptene som utvikles kan implementeres på andre bibliotek da mange står ovenfor de samme utfordringene. 

Problemstilling

Hvordan utvikle biblioteker til attrak-
tive møteplasser?

Hypotese

De fleste bibliotekene blir fremdeles 
oppfattet som et sted man går for å 
låne bøker, det er ikke møtet med 
andre mennesker som er hovedtanken.

Bakgrunn
 
Tiltredning fra Kultur- og kirkedepart-
ementet i stortingsmeldingen  
“Bibliotek: Kunnskapsallmenning, 
møtestad og kulturarena i ei digital tid” 
vektlegger utviklingen av bibliotek 
som møtested, kulturarena og sam-
funnsaktør for alle innbyggere. 

Fylket og kommunene satser på  
utvikling av inkluderende og velfun-
gerende kulturmøteplasser for  
innbyggerne i alle samfunnsklasser og 
grupper.



Informasjon
I dag har ikke biblioteket noen graf-
iske retningslinjer for merking av 
soner. Dette gjør det uoversiktlig og 
vanskelig å finne frem til ønsket bok. 

Anbefalinger og nyheter
Det er mange som kommer til  
biblioteket som ønsker inspirasjon 
til noe de kan låne. Det er derfor 
hensiktsmessig å utvikle et system 
for dette. Bibliotekarene fremhever 
nyheter og anbefalinger i dag, men 
dette ville vært enklere om de hadde 
et system som gjør det lettere å til-
passe forskjellige “utstillinger“.
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møbler
Hvilke typer møbler man har og hvor 
de er plassert er viktig for trivselen.  
Som for eksempel som vist på bilde 
# 1 så “passer“ ikke stolene til set-
tingen som er  blader: Da vil man 
helst sitte i en komfortabel sitteenhet, 
gjerne med en kopp kaffe.

Bilde nr #2 viser nettopp et slikt ele-
ment. Her har man laget en liten lese-
krok for en person. man kan trekke 
seg litt tilbake - føle seg “hjemme” 
selv i et hav av god underholdning. 

På bilde #3 er det satt opp for 
at folk kan spille brettspill. 
Noe som fremmer målet om å 
gjøre biblioteket om til et mer  
sosialt sted. Plassering av en slik ak-
tivitet er viktig å ta hensyn til.

Barneloungen på #4  er et godt 
eksempel på hvordan møbler kan 
gjøre at man lett kommer i kon-
takt med andre og kan kom-
munisere og diskutere bøker og  
annet. 
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Inngang
Når du kommer inn i biblioteket er 
det vanskelig å vite hvor man skal ta 
veien.
Det er ingen referansepunkter som 
leder deg til ulike ting. Det er her det 
er viktig å få brukeren interessert ved 
å skape en innbydende følelse. Både 
når det gjelder romfølelse så vel som 
veiledning i form av informasjon om 
hvor du kan gå.

Barneseksjon
Barneseksjonen bør også ha et 
intuitivt system som gjør at barna 
vet hvor de skal se etter boken de 
liker. Viktig å skape nysgjerrighet og 
tydlighet. 



BRAINSTORm UKE



møte #1 
I første møte med oppdragsgiver fikk vi 
diskutert med bibliotekarene som jobber der, 
noe som var svært nyttig. Bibliotekarene 
meddelte hvilke grupper mennesker som 
brukte biblioteket hyppig og hvilke grupper 
som ikke bruker biblioteket og om hvilke 
henvendelser de får o.s.v



mange med 
innvandrerbak-
grunn besøker 
biblioteket ofte. 

Ungdom besøker 
biblioteket sjelden

menn  i 40 - 50 års 
alderen er der lite

“Bibliotekt 
skal være en 
møteplass“ 

Stortingsmelding

Skoleklasser  
kommer i 
skoletiden for å 
låne bok 

Folk tror de ikke 
kan drikke kaffe  
på biblioteket

mange vil ha  
anbefalt en bok

Har masse  
bøker.  
Disse blir de ikke 
kvitt (tilbyr til og 
med å gi dem bort 
gratis)

Det er ok å være 
alene på  
biblioteket

Leseår i år

mange voksne 
som ikke kan lese

Bare en maskin 
med boksøk

Pensjonister be-
søker  
biblioteket ofte

Ofte diskusjon 
rundt avis- 
kroken

Bibliotekarenes erfaringer
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Fokusområder for prosjektet
Etter møtet med oppdragsgiver ble det satt opp fokusområder basert på 
problemområdene som ble identifisert.
Disse ble delt opp i fire hovedgrupper Tjenester, Rommet, Aktiviteter og Profil. 
Alle områdene i alle ledd har som formål å fremme biblioteket som en møteplass.
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Bibliotek

Når er det hensiktsmessig at aktiv-
itetene gjennomføres for å nå frem 
til den ønskelige målgruppen for 
hver aktivitet. 

Institusjoner

Soner Arbeidssted
Studiested

Helse - 
institusjoner

Offentlig rom

Bokbad

Kurs

Underholdning

Debatt

Lanseringsfest

Høytlesning

Utstillinger

Konsert

Ute
Inne

Barn

Alder

Ungdom

Grupper

Familier

Hobby

Fag

Organisa- 
sjoner
Venner

Innvandrere

Turister

Kultur

Voksne

Eldre
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Låne bok 

Dele boken med andre “venner“ på 
profilen

Neste gang “vennen“ din på 
bokhylleprofilen ser anbefalingen 
din. 

Lese bok

Gå inn på profil og gi boken terningkast. 
Legge den i bokhyllen

“min Bokhylle”
Dette er ment som et lokalt konsept, til 
bruk for personer i Florø. Denne servicen 
kan være med på å stimulere til at flere 
låner bøker og at stedet blir brukt oftere. 
Det gjør det lettere for folk å finne bøker 
de liker og få anbefalinger fra andre 
enn bibliotekarer. Dette er et konsept 
som bygger på stortingsmeldingen om 
bibliotek som møtested og kulturarena i en 
DIGITAL TID. 

TJENESTE



06
Går på bibliotek for å finne den. 
Kan bruke nett på mobilen for å 
finne frem i biblioteket

07 08  

09 01

BARN

Bokhylle konspetet for barn
En samlenok med klistremerke hvor de kan 
skrive og tegne om boken de har lest. Etterpå 
kan de dele med andre - fortelle om boken og 
anbefale den til andre. 

nå kan du se at “vennen“ har gitt 
boken dere har lest god anbefaling 
vet du at dere har samme “smak“ 
av bøker - dere kan nå diskutere 
boken og dele andre bøker

Etter han/hun har lest boken gir 
han terningkast og anbefalinger

Han/hun får frem oversiktskart over 
bilioteket og hvor boken er



AKTIVITETER





Debatt/møte

Interiøret bør legge opp 
til samtaler og kom-
munikasjon. Et areal 
som er satt av til grup-
per rundt bordet, hvor 
de kan dele informas-
jon, ha workshops, ta 
en matbit og diskutere.

H ø y t l e s n i n g /
Bokvake

For at folk skal ta intiativ 
til å arrangere høytlesning 
må de ha “plassen“ 
for det. Dette bør være 
skjermet for eventuelle 
støyområder. Det bør 
være en ro over arealet, 
“en krok“.

Seminar/
Undervisning

Det er  lagt opp til  
undervisning. man må gi 
gruppene mulighet til for 
eksempel forelesninger 
og presentasjoner ved å 
sette av areal hvor man 
har prosjektor og lerret.

Utstilling/
Åpningsfester

Gi rom for at lokal- 
befolkningen kan vise 
frem arbeidet sitt. Et  
areale som settes av for 
utstilling. Veggplass, og 
eventuelt pidestaller/ 
hyller som man kan vise 
frem ting på. 



ROm/ SONER



Ideen går ut på å ta i bruk ku-
ber og bokser i ulike størrelser. 
Disse skal brukes som verktøy 
for å organisere soner og bøk-
er. Ideen skal også informere 
bruker, og fremme kommuni-
kasjon. Disse kan også være 
prinsipp for møbler. 

KUBE KONSEPT
- ET SYSTEm FOR ORGANISERING, PROFILERING OG INFOROmASJON





Anbefalinger og Nyheter

Kubene kan for eksembel brukes som et kommunikasjonsverktøy 
i stedet for en oppslagstavle eller ark klistret på vegg og hyller. 
Da kan man flytte den alt etter hvilken informasjon det er og 
hvem den er tiltenkt. man har da noe fysisk å gripe fatt i, og 
man må snu på kuben for å få detaljene, noe som kan fremme 
interessen og nysgjerrigheten. Bibliotekarene kan ha en enkel 
grafisk mal som gjør det lett å skrive inn/endre informasjon. 



Informasjonskube
Det kan lages maler for forskjellige tema. Ovenfor vises et eksempel på 
hvordan man kan bruke kubene til å sette inn informasjon om kommende 
aktiviteter på biblioteket. man kan lett ta ut og sette inn lapper. 

Det bør legges opp til at også brukerne kan skrive inn informasjon, 
anbefalinger av bøker, invitasjoner til klubber eller andre aktiviteter. 
Kuber, blokker med passende ark og penn bør da være tilgjengelig. 



møbler



Hylleende/sjokkselgere
Hylleenden er et produkt som kan festes på 
eksisterende hyller. Hylleenden fungerer som en 
slags sjokkselger hvor et lite utvalg av bøkene i 
hyllen bak, er representert. Her kan bibliotekaren 
komme med sine anbefalinger eller kanskje 
brukeren kan sette inn sin favoritt hvis det er ledig 
plass? Her vil brukeren få et lettere valg hvis han 
vil ta en kjapp avgjørelse eller er usikker på hvilken 
bok han ønsker. Hylleenden blir da en møteplass 
for anbefalinger. 
med et kjapt overblikk over bøkene som er utstilt 
på hylleenden vil du få en orientering om hva slags 
bøker som er å finne i hyllen bak.
Hylleenden skal være enkel å lage og tilpasse den 
hyllen du har, og har spor til små hyller bibliotekaren 
selv kan plassere.  Den er en billig og smart måte å 
oppdatere gamle hyller på.



modulær hylle
Som vist på illustrasjonen er det foreslått et 
modulært hyllesystem. Denne består av en 
base med spor som ligger på linje med den 
nåværende hyllen. I sporene plasseres det 
hylleelementer. Prinsippet gjør at man kan 
ta i bruk ulike former på hyllene. Fordelen 
er at man på denne kan sette aktuelle 
bøker med fronten synlig. modulene gjør 
at det også blir lettere  og artigere for 
bibliotekaren å forandre på den. 
Dermed blir det oftere variasjon og og nye 
bøker å diskutere. Det kan også legges til 
rette for at brukeren selv får anbefale bøker. 



merking i tak
Ved å bruke taket til å henge merking av hyllene kan brukeren 
lett finne frem til temaet han/hun leter etter. man kan dermed 
raskt få en oversikt allerede ved inngangen. 

merking i Hylle
Ved å bruke bokser som stikker litt ut fra hyllene kan 
bibliotekarene merke hvor bøkene til de forskjellige 
undergruppene er plassert. 

Endehylle 
Om endehyllene blir farget i den riktige temafargen, gjør 
det hyllene enda tydligere. Her må man være varsom med 
fargebruk i forhold til plassering slik at man beholder en 
harmonisk stemning i alle fargene



Fargekoder

Ovenfor vises et forslag til fargekoding for å finne frem i biblioteket og i selve hyllene for å finnne riktig bok. En hovedfarge 
for hver kategori. Og man bruker gradient som toner seg ned jo lenger vekk man kommer den enden som er naturlig start av 
hyllen. Da kan man navigere seg frem slik: “jeg skal på skjønnlitteratur dikt, da skal jeg på den mørkeste delen av rosa.” 

 Ungdom Barn Skj¿nn -
litteratur

Fag -
littereatur

 1. Barn

 2. Lydb¿ker

 3. DVD

 4. Billedb¿ker

 5. B¿ker 5 - 10 Œr

 6. B¿ker 9 - 12 Œr

 7. Fagb¿ker

 8. Nyheter

 1. Ungdom

 2. Lydb¿ker

 3. DVD

 4. Fagb¿ker 

 5. Skj¿nnlitteratur

 6. Nyheter

 2. SprŒk 

 1. Faglitteratur

 3. Religion  

 4. Historie

 5. Geografi

 6. Pedagogikk

 7. Naturvitenskap og 
      Matematikk

 8. Kunst

 9. Litteratur

 10. Hobby

 11. Stort Format

 12. Nyheter

DVD

 1. DVD

 1. Action

 1. Drama

 1. Krim

 1. Dokumentar

Lydbok

 2. Generell 

 1. Lydbok

 3. Krim og Spenning

Tidskrift

 2. Magasiner

 1. Aviser

 3. Journaler

 8

 9 - 10

 11

 1. Skj¿nnlitteratur

 2. Dikt

 3. Skuespill

 4. Romaner

 5. Fantasy

 6. Krim

 7. Nyheter



Oversiktskart 

Ved bruk av fargekodesystemet bør 
det  plasseres et kart som viser plan- 
tegningen over biblioteket. På denne 
måten kan de som kommer, lett få en 
oversikt over hvor de skal gå. Et slikt 
kart kan også bibliotekaren henvise 
til når noen er på leting etter en bok. 

Disse kartene kan eksempelvis settes 
inn i mindre kuber som kan plasseres 
rundt i biblioteket. 

Dette kan gjøre at besøkende blir mer 
motiverte til å utforske nye temaer 
og sjangre. 



Oversiktskart 



Soner 
Ved å ha tydelig og lettfattelig informasjon om soner og de forskjellige tilbudene biblioteket har, kan man senke terskelen for å ta biblioteket i bruk. 
Både nye og gamle brukere vil lettere finne frem og forstå hvordan de kan bruke biblioteket.  
med innredningen kan man legge opp til at sitte/møteområdet som er synlig fra inngangen som det frister til å slå seg ned i. med informasjonskart 
og skilting kan man oppfordre til forskjellige aktiviteter i de forskjellige sonene, og brukeren vil da føle seg trygg til å gjøre dette. Som eksempel 
kan oppfordringen være å prate med sidemannen. Da vil brukeren ikke føle at han bryter noen uskrevne regler hvis han begynner en samtale eller 
diskusjon. Dette vil kunne skape tryggere og behageligere atmosfære enn ved forbudsskilt og gamle normer for bruk av biblioteket. 
Hvis en sone er merket med oppfordringen; lek og spill! –vil man kanskje trekke slutningen at her kan man være sammen med venner eller barn 
og slappe av og kose seg.



Prosjektets resultat består av ulike ideer til hvordan man kan bryte noen av barrierene for at biblioteket kan bli en lokal møteplass. Ideene gjenspeiler 
ønsket fra oppdragsgiver om at konseptene skulle være håndterbare i nærmeste fremtid. Dette innebærer å løse små og store problemer med smarte 
grep for at det skal være overkommelig ressursmessig. Vi ser på ideene som har blitt presentert som en begynnelse på en positiv utvikling i riktig 
retning. 

Veien videre
Konseptene er overkommelige og rimelige å gjennomføre. Skal dette implementeres trengs mer arbeid rundt fargekoder i forhold til soner for å se 
hvordan dette vil fungere i praksis når det kommer til romfølelse og oversikt. Deretter er det hensiktsmessig å henge opp bokser i taket som merker 
sonene, samt henge opp oversiktskart ved hyller og inngang. 
Å starte med kommunikasjon bør være hovedfokus. Et eksempel er at man lar brukeren uttale seg om bøker, komme med anbefalinger til andre eller 
informerer om klubber o.l. Dette kan gjøres gjennom bruk av kubene, hvor man legger tilrette for at brukeren benytter dem som informasjonsskilde. 

RESULTAT




