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Årsrapport 2017 
VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV 

 

Bergen Offentlige Bibliotek      
 

 

 

Brukere: Utviklingstrekk innenfor  

resultatenhetens tjenester i 2017 

 
 2017 ble et merkeår for Bergen Offentlige Bibliotek med nye 

publikumsrekorder. Totalt var besøket 553 375 personer. Det ble 

avholdt 1 892 arrangement med 58 691 deltakere. Ambisjonene i 

vekst i aktivitet er mer enn oppfylt, og med hele 17 % økning i 

deltakere på arrangement fra 2016 kan en si at biblioteket har 

lykkes med å etablere seg som en viktig møteplass for kultur og 

læring, med tilbud som folk ønsker å ta del i. 

 

Hovedbiblioteket hadde 100 års jubileum i 2017, dette ble 

markert med et 3 dagers jubileumsfestival under mottoet «100 år- 

intet glemt»  

 

Bibliotekets prioritering av lesekampanjer for barn og unge har 

også i år gitt resultater med 3 % økning i utlån av barnebøker.   

Utlån av musikk og film går imidlertid ned, dette skyldes økt bruk 

av strømmetjenester. 

 

Bergen Offentlige Bibliotek fikk i 2017 Norsk Publikumsutviklings pris 

for Beste Formidler.  Juryens begrunnelse er at BOB kan vise til en 

betydelig økning i besøkstall og har lykkes bemerkelsesverdig 

godt med å inkludere underrepresenterte grupper. Juryen har 

valgt å gi prisen til BOB for de grep som tas i formidlingen, 

gjennom at de lar brukerne få innflytelse over eget bibliotek.  

BOBs demokratiske tilnærming sikrer engasjement, legitimitet og 

relevans i et stort mangfold av grupper.  
BOB skiller seg ut blant bibliotekene gjennom å ha skapt store 

endringer innenfor eksisterende rammer. Biblioteket har evnet å 

forvandle seg fra å være et tradisjonelt bibliotek til å være et 

åpent kulturhus med et stort antall inkluderende arrangementer – 

alt innenfor relativt beskjedne budsjetter og med eksisterende 

kapasitet og arealer.  

De har i stor grad fokusert på medskapende programmering og 

relasjonsbygging med ulike målgrupper, og fremstår som en 

inkluderende kulturformidler i ordets videste forstand.  

Juryen fester seg spesielt ved BOBs medskapende arbeid med 

unge i forbindelse med utviklingen og etableringen av UROM ; en 

egen sone for unge, og en hel vifte av arrangement kuratert av 

og med unge, for unge mennesker. 

 

 

Brukere: Resultatenhetens hovedmål /  

satsingsområder i 2017 – måloppnåelse 

 
 Bergen Offentlige Bibliotek  er et utadvent og utviklingsorientert 

bibliotek med mange prosjekt og utprøving av nye tjenester. 

 

 
 

FAKTA OM  

VIRKSOMHETEN: 

Resultatenhetsleder: 

Leikny Haga Indergaard 

Brutto utgifter i 2017: 

kr.  72.267.442 

Antall ansatte i 2017: 

131 

Antall årsverk i 2017: 

89,59 

Antall brukere i 2017: 

1 453 375 besøkende 

Adresse til hjemmeside: 

www.bergenbibliotek.no 

 

 

 

 

 

 

http://www.bergenbibliotek.no/
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I 2017 har biblioteket hatt flere prosjekter med inkludering som 

hovedmål. Det er en flerkulturell møteplass med økt satsing på 

tilbud for innvandrere, bl..a ble det i 2017 etablert språkkafeer på 

bydelsbibliotekene gjennom prosjektet Rom for møter, i 

samarbeid med Innvandrerrådet i Hordaland og Hordaland 

fylkesbibliotek.  

 

Biblioteket satser også på inkludering i form av prosjektet Digital 

førstehjelp, der de som trenger hjelp til å læres seg digitale 

ferdigheter kan delta på kurs eller få personlig veiledning. 

 

Bibliotekets satsing på ungdom med flere prosjekter har vekket 

oppmerksomhet langt utenfor landets grenser. I 2017 

gjennomførte en prosjektet Kreative læringspakker som et tilbud 

til skolene, særlig ungdomsskoletrinnet. Satsingen på unge er nå 

etablert som et fast tilbud, biblioteket har et eget team for unge 

og har ansatt ungdommer som skal være med å programmere 

innhold som er interessant for målgruppen. 

 

Arrangementer som Barnas bokpris for 5-7 klasse , Leseknappen 

for alle 2.klasser og Sommerles for alle grunnskoleelever er 

sentrale tiltak som bidrar til å opprettholde leselyst og 

leseferdigheter hos barn. 

 

Bergen har som mål å være en internasjonalt kjent kulturby. Her 

medvirket BOB i 2017 med prosjektet Turn on Literature, som er et 

litteraturprosjekt under Creative Europe-paraplyen. Biblioteket 

arrangerte også en internasjonal bibliotekkonferanse med 150 

deltaker fra 60 land. 

 

Biblioteket har også fått arenautviklingsmidler fra 

Nasjonalbiblioteket og har gjennomført en oppgradering av 

bydelsbibliotekene på Fana og Oasen i 2017.  I tillegg er det 

jobbet med planer om nytt bibliotek på Åsane. 

 

Kapasiteten på Hovedbiblioteket er sprengt. Det er igangsatt en 

mulighetsstudie for å se om en kan åpne magasinene for 

publikum og bedre brannsikkerhet med mål å kunne ha større 

personbelastning i huset. 
 

 

Medarbeidere: Tiltak for å bedre arbeidsmiljø,  

bedre likestilling og gi lavere sykefravær 
Biblioteket har hatt fokus på HMSarbeid  i 2017. Rullering på 

arbeidsstasjoner for å redusere belastning, f.eks. på 

barneavdelingen på lørdager 

 
 Miljøtiltak og  

energiøkonomisering 

 

Utredet bioplastposer, testes vår 2018. Tiltak for å 

redusere antall utskrifter med feil til publikum. 

 

 

Spesielle hendelser i 2017  

– evt. organisatoriske endringer etc. 
 Hovedbiblioteket 100 år i 2017 
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