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Oppsummering
I 2016 feiret Eidsberg bibliotek 10-årsjubileum lokalene på Kulturtorget. Vi har hatt 43 vellykkede
arrangementer dette året, blant annet åpning av ny ungdomsavdeling foredrag av Samuel Massie,
jubileumsforestilling med Knut Nærum, og forfattertreff med Øystein Wiik, Tom Kristiansen og Ingar
Johnsrud i samarbeid med Mysen Libris.
43 klasser fikk en bokprat av barne- og ungdomsbibliotekaren, da hun turnerte til alle grendeskolene
i mars. I tillegg kom 58 klasser på besøk til oss for å låne bøker.
Teaterforestillingen "Hurra for 17. mai" med Dårekisten teater samlet nesten alle barnehagebarna i
Eidsberg mellom 3 og 5 år. Temakvelder i "Utforsker'n" gjorde stor lykke i aldersgruppen 10 - 13 år.
Biblioteket var også godt besøkt under Kulturtorgnatta, hvor konserten "Buicken" med Lars Saabye
Christensen, Stian Carstensen, Knut Reiersrud og Tom Stalsberg var hovedattraksjonen.
Sommerens store digitale lesekampanje for barn og ungdom, "Sommerles", vakte stor begeistring
hos målgruppen i år også.
Det totale utlånet for alle typer medier i 2016 var 82 059. Det gir et snitt på 7,2 utlån pr. innbygger i
kommunen. Dette er godt over landsgjennomsnittet, som var 4,4 utlån pr. innbygger i 2015.
Antall besøkende var 68 892. I gjennomsnitt besøkte hver innbygger i kommunen biblioteket 6
ganger i løpet av året.
Resultatene for 2016 viser en økning i utlånet på ca 2,5 %. Besøkstallet er omtrent det samme som
forrige år. Tallene i Eidsberg viser samme tendens som tallene for landet som helhet. Besøk og
bokutlån øker eller holder seg stabilt, mens utlånet av film faller.

Bibliotekets mål
Biblioteket er underlagt lov om folkebibliotek, der første paragraf er som følgende:
 Folkebibliotekene 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.
 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.
 Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.
 Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.
Målet for Eidsberg bibliotek er å gi kommunens innbyggere den best mulige bibliotektjenesten
innenfor de økonomiske rammer som gis. Vi ønsker å bidra til at Eidsberg er en god kommune å bo i,
og at Mysen skal bli «Østlandets mest attraktive småby».
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Biblioteket i tall
Antall besøk
Totalt antall lån
Utlån per innbygger
Besøk per innbygger
68892 (68779)
82059 (80000)
7,2 (7,0)
6,08 (6.07)
Tallene i parentes er 2015. Folketall er regnet etter 3. kvartal ssb – 11.323 .innbyggere.

Økonomiske endringer
Budsjettet har stått i ro de siste årene, mens prisene stadig øker. Biblioteket er aktive når det gjelder
søking av midler, og i 2016 fikk vi 80.000,- i arenautviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket og 9.000,fra Lions Mysen til prosjektet «Utforsker’n». Dette er midler som har gjort at vi kan utvikle vårt tilbud
og blir enda bedre. Mer om dette i eget kapittel senere i rapporten.
Personalsituasjonen
Vi har de siste årene hatt utfordringer med hærverk og negativ oppførsel fra ungdom. Dette har vært
svært krevende for personalet, samt meget forstyrrende for andre besøkende. Dette ønsker vi en
slutt på. Det er satt i gang tiltak og vi jobber kontinuerlig for at Eidsberg bibliotek og Kulturtorget skal
være en hyggelig møteplass for alle. Med ungdomshuset i kjelleren som åpner i 2017 og Café Indre
på plass håper vi på et bedre miljø for både ansatte og besøkende i tiden fremover.
Åpningstider
Eidsberg bibliotek er åpent 39 timer i uken. Tre av dagene har vi oppe til 19.00. Vi har ofte besøk av
skoleklasser utenom åpningstiden, samt at vi har en del arrangementer på kveldstid. Vi vurderer våre
åpningstider kontinuerlig opp i mot tilgjengelige ressurser, og vår vurdering er at biblioteket er godt
tilgjengelig for Eidsbergs innbyggere.

Aktiviteter i biblioteket
Det at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt
er noe vi har stort fokus på. Eidsberg bibliotek satser på arrangementer med varierte temaer som
kan trekke nye brukergrupper til biblioteket, samt noe som appelerer til de som allerede bruker oss.
Vi samarbeider gjerne med lag og foreninger, og ønsker alle tips til aktiviteter i biblioteket
velkommen. Gjennom året har biblioteket arrangert en rekke aktiviteter i tillegg til sin ordinære drift
med 39 timers åpningstid per uke. Her ønsker vi å trekke frem noen arrangementer. En fullstendig
oversikt kan dere se på neste side.

Oppsummering av arrangementsåret 2016
Vi har hatt 43 vellykkede arrangement i 2016, blant annet åpning av ny ungdomsavdeling ved Samuel
Massie, jubileumsforestilling med Knut Nærum og forfattertreff med Øystein Wiik, Tom Kristiansen
og Ingar Johnsrud i samarbeid med Mysen Libris. 43 skoleklasser fikk en bokprat av
barnebibliotekaren, i tillegg kom 58 klasser på besøk for å låne bøker.
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"Hurra for 17. mai" med Dårekisten teater samlet nesten alle barnehagebarna i Eidsberg mellom 3
og 5 år. Temakvelder i "Utforsker'n" gjorde stor lykke i aldersgruppen 10 - 13 år. Mange fulgte
maratonforedraget til Svein Syversen «Trømborgfjella på 180 minutter». Det var også godt besøk på
Kulturtorgnatta, hvor konserten "Buicken" med Lars Saabye Christensen, Stian Carstensen, Knut
Reiersrud og Tom Stalsberg var hovedattraksjonen.
Sommerens store lesekampanje for barn og ungdom, "Sommerles", vakte stor begeistring hos
målgruppen. Eidsberg kunne skilte med det høyeste antall leste sider pr deltager av alle Østfoldbibliotekene. Kampanjen ble avsluttet med kakefest og utdeling av mange premier.
Biblioteket mottar løpende forespørsler om klassebesøk fra skolene, og særlig i oppstarten av
skoleåret er det stor pågang av klasser som ønsker å besøke biblioteket. Både Hærland og Trømborg
har hatt avtaler om besøk utenom åpningstid. Biblioteket hjelper også barnehagene ved forespørsler
om litteratur om temaer de arbeider med. Vi tilbyr bokdepoter til barnehagene i kommunen, slik at
foreldrene kan låne med bøker hjem fra barnehagen. Disse skiftes ut 3 ganger i året.
I november holdt Ragnhild My Malfang bokprat for 8. og 9. trinn ved Eidsberg ungdomsskole. Hun
presenterte spennende, morsomme og aktuelle ungdomsbøker som burde friste dem.

Oversikt over aktiviteter per måned.
Måned
Januar

Februar

Mars

Aktivitet














April
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Ordførerens time – Første onsdag i måneden (unntatt sommerferien)
Søkeworkshop med Eidsberg kommunes søkolog
Utforsker´n - Utstilling av gjenstander til eksperimenter og bøker
Utforsker’n – Smakebiter fra fra kriminalteknikkens verden
Utforsker´n - Temakveld kriminalteknikk
Presentasjon av kulturprogrammet 2016
Eventyrstund for de minste
Tante Mirra viser frem sitt kreative univers for barn og voksne
Konsert med Eidsberg kulturskole
Bokpratturné med spesielt fokus på grunnskolen.
Livet på landet – Foredrag av forfatterne Heidi Frøshaug og Cathrine Rød
Gundersen
Trømborgfjella på 180 minutter v/Svein Syversen
Lansering av kulturminnebrosjyre og –nettside, presentasjon m/ musikkinnslag –
Den kulturelle spaserstokken
Markering av barnehagedagen
Strikkefestival - samarbeid med Indre Østfold husflidslag
Utforsker´n - Eksperimenter, smakebiter elektronikk
Utforsker'n – Temakveld elektronikk
Eventyrstund for de minste
Roma - Fontenenes by – Foredrag av forfatter Hugo Flaten
Foredrag m/ Foreningen for Høytorp Fort v/Per Hærnes - Den kulturelle
spaserstokken
Dårekisten teater for alle barnehagene

Mai







Åpent informasjonsmøte om Kaupangkvartalet
Åpning av Ung lounge - Foredrag av Samuel Massie
Knut Nærum leste fra bøkene sine
Klovnen Knut
Utstilling – Biblioteket dekket med barnetegninger fra de siste 10 år

Juni








Foredrag av Amal Aden og visning av kortfilmen Norsk nok
Lesekampanje for barn i alderen 6. til 13.år
Lesesirkel - Oppstart og informasjon
Lesekampanje
Lesekampanje og avslutningsfest med premier
Fru Matsprell-foredrag à la Sprelske nytelser av sopp og ville vekster – Inger Lise
Østmoe
Verden i Eidsberg – Åpent møte om integrering i Eidsberg
Smakebiter Utforsker'n – Kroppen
Utforsker'n - Temakveld - Kroppen
«Politisk høstjakt - et år etter kommunevalget, hva med valgløftene?» Debatt
ledet av Trond Øyvind Karterud fra NRK
Markering av Kulturminnedagene m/ DIS
En flukt som aldri tar slutt – Forfatterbesøk av Åse Brandvold
Momarken på 180 minutter – Foredrag av Even Elvenes
Kulturtorgnatta 9.10.2014
Foredrag Tore Lund
Foredrag Greipsland
Buicken
Knivklubben demonstrerer teknikker og stiller ut produkter
Alle i 2. klassetrinn på bibliotekbesøk – bli kjent, få lånekort m.m.
Forfatterkveld i samarbeid med Mysen Libris
Eventyrstund for de minste
Bokprat for 8. og 9.trinn ved Ragnhild My Malfang
Eventyrstund for de minste
Temakveld som fosterhjem - Samarbeid med Fosterhjemtjenesten Østfold og
Barnevernstjenesten i Eidsberg
Temakveld om samlivsbrudd – Samarbeid med Familiesenteret
Juleutstilling
Juleverksted

Juli
August

September

Oktober

November

Desember























På utlånstoppen
Årets mest leste roman for voksne er "Etter deg" av Jojo Moyes.
"Min store dyrebok" av Jo Riggs er årets mest populære barne- og ungdomsbok.
"Blindgang" av Jørn Lier Horst er årets mest hørte lydbok for voksne og "Kaptein Sabeltann og
Grusomme Gabriels skatt" topper lista blant barn- og ungdom.
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"Innsiden ut" var fjorårets klart mest lånte film. Mest lånte filmer for voksne var den norske
suksessfilmen "Bølgen " og "Grunnleggende yoga for dummies".
Tabell: Bøker for voksne

Forfatter:

Tittel:

Antall utlån

1

Moyes, Jojo

Etter deg

96

2

Moyes, Jojo

Et helt halvt år

69

3

Riley, Lucinda

Stormens søster

61

4

Läckberg, Camilla

Løvetemmeren

60

5

Riley, Lucinda

De syv søstre

56

Forfatter:

Tittel:

Antall utlån

1

Rigg, Jo

Min store dyrebok

59

2

Janouch, Katerina

Ingrid og Bassilusken

56

3

Handford, Martin

Hvor er Willy? I Hollywood

55

4

Formoe, Terje

Den sorte dame

54

5

Bringsværd, Tor Åge

Karsten og Petra på tur

50

Forfatter:

Tittel:

Antall utlån

1

Horst, Jørn Lier

Blindgang

17

2

Ohlsson, Kristina

Lotus blues

16

3

Riley, Lucinda

De syv søstre

15

3

Ullmann, Linn

De urolige

15

5

Olsson, Linda

Taushetens konsekvenser

14

Tittel:

Antall utlån

Tabell: Bøker for barn og ungdom

Tabell: Lydbøker for voksne

Tabell: Lydbøker for barn og ungdom

Forfatter:
1

Formoe, Terje

2

Rowling, J.K.
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Kaptein Sabeltann og Grusomme
Gabriels skatt
Harry Potter og ildbegeret

19
14

2

Simon, Francesca

Rampete Robins ketsjup

14

2

Egner, Thorbjørn

Folk og røvere i Kardemomme by

14

5

Kinney, Jeff

En pingles dagbok

12

Prosjekt- og utviklingsmidler
Arenautviklingsmidler 2016
Eidsberg bibliotek fikk tildelt 80.000,- til arenautvikling i 2016. Midlene ble tildelt på slutten av 2015,
og i løpet av 2016 har vi anskaffet ny prosjektor, og bærbar maskin til presentasjoner og foredrag. Vi
har kjøpt flere stoler som kan trilles enkelt på en tralle. Vi har kjøpt hjul til flere av hyllene våre, og
anskaffet møbler som enkelt kan flyttes, slik at lokalene våre er fleksible og tilrettelagt for et hvert
arrangement, utstilling, klassebesøk eller aktivitet. Vi har også skaffet oss lydutstyr.
Ung LOUNGE
Våren 2014 ble Eidsberg bibliotek tildelt prosjekt- og utviklingsmidler til å etablere en
ungdomsavdeling. Prosjektet hadde tittelen Ung LOUNGE – «et sted å bli hørt, et sted å bli sett - ett
sted å være»
For at ungdommen skulle få eierskap til området, og for å få de med på laget, var det viktig at de
tidlig fikk bidra med innspill til utforming av denne avdelingen. Ungdomsrådet har kommet med
viktige bidrag, og fungerer som en referansegruppe.
Ung LOUNGE må fremstå som et helhetlig tilbud til unge voksne. Med dette i ryggmargen har vi
flyttet deler av samlingen vår slik at den er mer tilgjengelig fra Ung lounge. På den ene langsiden
finner du ungdomsbøkene, og på den andre står voksen skjønnlitteratur. På en kortside finner de
fantasy og sciene fiction, og siste kortsiden er fylt med tegneserier og manga. Møblene er kule,
fargerike og gode å sitte på. Vi har kjøpt en tribune som også kan forvandles til en scene som
brukes på arrangementer, til utstillinger m.m.
Avdelingen er fleksibel ved at hyller og inventar kan flyttes rundt som det passer. Det gjør at vi kan
ha ulike typer arrangementer og aktiviteter der. Vi er godt fornøyde med Ung Lounge, og håper unge
voksne i Eidsberg vil benytte seg av dette. Vi hadde ikke fått til dette uten støtte fra
Nasjonalbiblioteket.

Avslutning
2016 har altså vært et morsomt og aktivt år på biblioteket. Vi er svært fornøyd med det vi har fått til,
og gleder oss til fortsettelsen. Med ungdomshuset i kjelleren og Café Indre på plass, ser vi frem til
2017 med stor aktivitet og samarbeid på Kulturtorget.
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