
ÅRSMELDING FOR BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK 2010

Arbeidet med fullføring av hovedbiblioteket ble på det nærmeste sluttført i 2010, 
og arbeidet har foregått uten at det av den grunn har vært stengt i det hele tatt. 

I løpet av året ble over 500.000 av bibliotekets medier påført radiobrikker, og 
nytt utstyr for lån og selvbetjening ble anskaffet og tatt i bruk fra våren 2010. 

Et bredt anlagt "leseårsprosjekt": "Bergen leser", startet høsten 2010. 

Bokbussen ble nedlagt pr. 31.12 2010, og innskrenkinger ellers ble nødvendige.

Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) består av hovedbibliotek og 6 filialer. Hordaland 
fylkeskommune kjøper fjernlånstjenester og transportordning og staten kjøper drift av 2 
fengselsbibliotek. Tjenestene omfatter bred formidling av virtuelle og fysiske medier og 
kunnskapskilder, informasjonstjenester og utlån av bøker, film, innspilt musikk og noter. 
Bibliotekene er læringsarenaer og fungerer som lokale kulturhus med mange arrangementer 
og utstillinger, og er et sosialt samlingspunkt.  Biblioteket er base for to forfulgte forfattere.

I 2010 hadde BOB 1,29 mill fysiske besøk, ca. 5 mill. sidebesøk på hjemmesiden og 1,47 
mill. utlån av fysiske sider. Det har vært 602 arrangementer og brukerorienteringer for 21.383 
brukere, av dette for voksne: 5.583, og for barn: 15.800.

Biblioteket tilbyr 4.656 m2 publikumsareal. Av dette 2.356 m2 i filialene, og 1.660 m2 ved 
hovedbiblioteket, 225 studie- og leseplasser for publikum, 73 publikumsPCer, 51 
spillkonsoller (PS3,Wii,DSi), 700.000 medier av alle slag og 840 avis/tidsskrift-
abonnementer. Lange åpningstider gir god tilgjengelighet for brukerne. 
I løpet av året ble over 500.000 av bibliotekets medier påført radiobrikker, og nytt utstyr for 
lån og selvbetjening ble anskaffet og tatt i bruk fra våren 2010. 
En langvarig streik om våren og periodestenging knyttet til radiobrikke-arbeidet førte til  
redusert besøk og utlån.  
Biblioteket når bredt ut til alle borgere, over halvparten av befolkningen bruker tjenestene 
årlig.  Det er spesialtjenester for innvandrere, utviklingshemmede, skoler og barnehager.

Satsingsområder i 2010
Ole Bull jubileet: BOB drifter jubileumssiden og et eget Ole Bull -nettsted med omfattende 
materiale: dokumenter, noter, artikler, bilder m.v. 
Dette er et arbeid som vil være til nytte for brukere lenge etter jubileet.



BOBs nye nettside ble lagt ut i Beta-versjon juli 2010.
BOB gjennomførte en serie litteraturkurs og programmer for ungdom, bl.a. skrivekurs for 
unge med farsi, derri og kurdisk morsmål; skriveverkstedhelg (norsk), en serie skrivekurs 
over 5 uker for ungdom. "Skriverom" er etablert som tilbud, og gjennomført 4 ganger i løpt av 
sommer / høst.

Bergen Off. Bibliotek har utviklet program med ballett og eventyr. 

Spillaktivitet: Hovedbiblioteket og flere filialer har hatt spillkvelder, der brukerne kan spille  
dataspill, og en dag i måneden arrangeres Brettspilldag på hovedbiblioteket.  
Alle spillene er også til bruk i hele bibliotekets åpningstid.

Fana filial har påbegynt utvidelse av lokalene i 2010.

Prosjekter med ekstern finansiering:
Et bredt anlagt "leseårsprosjekt": "Bergen leser", startet høsten 2010. 

Arbeid med digitalisering og presentasjon av Einar Øklands privatsamlinger, med nye 
visningsmåter, har pågått hele 2010, og vil sluttføres 2011. 

"Leselyst og språkutvikling - to sider av samme sak" er et flerkulturelt samarbeidsprosjekt 
mellom de fem storbybibliotekene.

FAKTA

Biblioteksjef Trine Kolderup Flaten

Brutto utgifter i 2010: kr.  64 573 995,- Netto kr. 59 333 857,-

Antall ansatte i 2010: 102

Antall årsverk i 2010: 87,82inkludert 6,52 årsverk renhold og vaktmester

Antall brukere i 2010: Ca. 130 000

Adresse til hjemmeside: www.bergenbibliotek.no

http://www.bergenbibliotek.no/

