Fylkesbibliotekets fjernlån – Bodø 25.november-08
Avd. Rana og avd. Narvik
Ettersom fylkesbiblioteket har to avdelinger, er også samlingene og fjernlånet delt i to –
med en nokså forskjellig mediebestand, der Narvik står for litteratur for barn/ungdom samt
lokalhistorie for nordfylket, mens Rana står for voksenlitteratur og lokalhistorie for sørfylket
(delingen av lok har historiske grunner)
Narvikavdelinga skiller seg ut ved at de arbeider nært opp til barne-og ungdomsskolene,
som de kan forsyne med klassesett, gruppesett og emnepakker.
I tillegg har de det vanlige utlånet av enkelttitler.
På avd. Rana praktiserer vi felles bokvalg ut fra både fylkesbibliotekavdelinga og Rana
biblioteks bokbudsjett. Alt settes i en felles samling som begge låner ut fra,
Det vil si at vi har anledning til å ha en ganske brukbar mediesamling.
Mediesamilingene
For eksempel vil jeg si at vi har ei svært god lokalhistorisk samling. Særlig for sørfylket,
men vi har også en god del fra resten og fylket, og for så vidt også fra resten av
Nordnorge, spesielt på litt eldre litteratur. Dette gjelder også skjønnlitteratur.
I samme lei kan jeg også nevne at vi etter hvert har en god del samiskrelatert litteratur.
Ikke så veldig mye på samisk språk, men det meste er på norsk og svensk om samiske
forhold.Blant annet på grunn av at den sørsamiske og lulesamiske bussen henter depot
fra fylkesbiblioteket.
Det vi si at dt meste av litteraturen (+musikk, film ) er plassert på bussene, men andre har
også mulighet til å låne. En ulempe er at det kan ta sin tid å få inn det som er utlånt på
bussene. (dessuten har de en del som er deponert fra andre samlinger (Karasjok/Sitji
jarnge) som de ikke låner ut på fjernlån.
Fremmedspråklig
Vi har også en del fremmedspråklig litteratur. Det meste selvfølgelig på engelsk, dessuten
tysk, fransk, russisk og en del på forskjellige innvandrerspråk (arabisk etc). Det fins også
en del lydbøker, særlig på engelsk. Et problem er at engelskspråklige lydbøker lenge
fantes mest på kassett, men vi har også en del på CD etter hvert.
Når det gjelder det fremmedspråklige, blir samlingene forholdsvis små, så det er kanskje
ikke så lett å få treff på enkelttitler, men det er mulig å søke på språk og se hva som
finnes.
AV-medier
Av AV-media som film og lydbøker kjøpes det kontinuerlig inn. Særlig når det gjelder film,
får vi en del ønsker og tar gjerne imot flere.
Lydbøker kjøper vi det meste av som kommer på norsk + litt utenlandsk. Det er
selvfølgelig litt frustrerende at de samme bøkene stadig kommer i nye format, men lite vi
kan gjøre med det.
Språkkurs prøver vi også å møte etterspørselen etter. Det er også mulig å spørre etter
språk vi ikke har. Som fylkesbibliotek har vi brukt å regne med at vi kan få bruk for også
mer sjeldne språk. Engelsk, fransk og lignende fins det vel mer av rundt omkring,.

Låneveier
Fylkesbiblioteket har lite restriksjoner på utlån fra egne samlinger. Det gjelder stort sett
bare lesesalsbøker og noe materiale i lokalsamlinga som vi er ekstra redd for fordi det er
vanskelig eller umulig å erstatte. Men i mer spesielle tilfeller hender det at vi strekker oss
langt når det gjelder dette når det gjelder lån til bibliotek og til bruk på lesesal.
Ellers låner vi ut det vi har også filmer, lydbøker et, og for så vidt også barnebøker ved
behov, men det er ikke fra rana de i første rekke skal bestilles. Det er Narvik som sitter
med den delen av budsjettet og har mest å låne ut.
Ellers så låner vi vel stort sett ut til hvem som helst i inn- og utland, uansett bibliotektype,
Og altså også etter lånerbestillinger.
Når det gjelder forsendelse, så bruker vi stadig Posten. Mener at det når flest fortest.
Det sendes ut 3 ganger i uka til alle kommunene.(som er de vi sender mest til)
Hastebestillinger sendes ut så fort som mulig.
Hvis vi skal klare å få sendt ut samme dag, regner vi at vi må ha bestillingene inne til
klokka 12. dette er nå blitt enda viktigere, ettersom posten hentes tidligere enn før pga
flykapasiteten.
Bestilling
Bestillinger til fylkesbiblioteket kan sendes gjennom våre websøk, Nordland Samsøk, eller
også NBs samkataloger.
Det er fullt mulig å spørre etter noe vi ikke har i basen, bøker, filmer etc.
Som fylkesbibliotek skiller vi oss ut fra andre som driver fjernlån ved at vi i utgangspunktet
er ment til å supplere de andre bibliotekene. Mens andre låner ut fra sine samliger, har
fylkesbiblioteket et budsjett beregnet til å kjøpe inn bøker og andre media til å stille til
rådighet for fjernlån.
Vi synes derfor det er veldig greit å få tips om hva som trenges som vi kan ta med oss når
vi velger ut litteratur.
Finner en ikke tittelen en leter etter eller vil sende en emnebestilling eller har andre
spørsmål vedrørende fjernlån, kan det sendes på mail til fjernlan…, eller evt telefaks, med
så mange opplysninger som mulig – eller ring – eller skriv et brev!

Avd Rana

Fra vår store samling av bøker og medier låner vi ut til andre bibliotek og institusjoner.
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