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Åpningstider ved hovedbiblioteket
mandag – torsdag 09.00 – 19.00
Fredag   09.00 – 17.00
Lørdag   11.00 – 15.00
Søndag  12.00 – 16.00

Stengte dager i vårsemesteret: Se baksiden!

Kontaktinformasjon
Telefon: 777 90 900
e-postadresse: biblioteket@tromso.kommune.no
www.tromso.kommune.no/bibliotek
Besøksadresse for hovedbiblioteket: Grønnegata 94

Møt oss på Facebook!        Sjekk ut bloggen vår!

Åpningstider i Kroken og Tromsdalen bibliotek

mandag og torsdag 13.00 – 19.00
Tirsdag og onsdag 09.00 – 15.30
Fredag    Stengt
Lørdag    10.00 – 15.00
Søndag   Stengt

Stengte dager i vårsemesteret: Se baksiden!

Våre bibliotek er levende litteraturhus.
Endringer og overraskelser vil derfor alltid forekomme.
Alle arrangement i bibliotekets åpningstid er åpne og gratis.

1. opplag - 20. januar 2014
Grafisk arbeid: Johanne Lunga
Trykk: Rådhustrykk
Forsidefoto: Johanne Lunga. Bakside- og margfoto: Per Ivar Somby
Profileringsbilder på forsiden: Ulla Montan, Per Ivar Somby og Kristin M. MidthunÅ
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Bibliotekets tilbud er under stadig forbedring og utvikling, men mange av 
tilbudene er lite kjent blant lånerne, og er nesten som hemmelige tjenester 
å regne! Vil du oppleve mer og ha en lettere bibliotekhverdag, så gjør det 
til en lek å avsløre oss. det liker vi!

Systemet for utlån av e-bøker er i full drift. Mange nye papirbøker har lange 
ventelister, men ofte finnes boka i flere eksemplar på vårt digitale bibliotek. Våre 
e-bøker kan leses i alle format, både på PC-er, mobiler og nettbrett. E-boka er 
selvfølgelig gratis å låne, og du får aldri purringer eller gebyr! På biblioteket får 
du oppskrift på hvordan du kommer i gang, og du får all den hjelp du trenger. 
Det eneste du egentlig trenger å 
gjøre er å spørre om hjelp.

Privat bibliotekfilial
Vi synes det er kjempehyggelig at 
du kommer på besøk! Fortsett med 
det! Men noen ganger, enten du er 
hjemme eller på reise, kan det være 
greit å gjøre unna bibliotekbesøket 
i din private bibliotekfilial på nettet. 
Her kan du bestille bøker, forlenge 
lån, betale gebyr og søke i vår 
store base, bare for å nevne noen av 
mulighetene. Du kan entre din egen 
lille filial via vårt nettsted, eller du kan 
bruke bibliotek-appen til formålet. 
Vi blir glade om du spør oss om hjelp.

To tusen aviser fra over 100 land på 56 språk!
Vi har vanvittig mange aviser, og på hovedbiblioteket får du dem blodferske, 
med en gang de er utgitt. Heldigvis får vi dem ikke i papirformat. Da ville det 
ha vært vanskelig å komme inn døra. Vi har tre skjermer ved inngangen, hvor 
dette unike avistilbudet finnes. Du kan fort skaffe deg oversikt over innholdet i 
flere lands aviser, du kan søke etter tema og personer. Her er få begrensninger. 
Ingen aviser skal sendes med fly, og det du ser på skjermen er likt avisa på gata 
i hjemlandet. Basen kalles Library Press Display og bør avsløres!

Venter flere avsløringer
Kanskje du klarer å finne flere hemmelige tjenester? Vi vil gjerne bli avslørt!
Vi er ikke ute etter pengene dine. Det eneste vi vil er at du liker å bruke 
biblioteket og at du blir fornøyd med det vi gjør for deg. 

Lederteamet på biblioteket i 2014
Fra venstre: Synnøve Baustad, Paul Henrik Kielland og Stine Fjeldsøe

 Foto: Per Ivar Somby

avslør våre hemmelige tjenester!
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onsdag 19. februar kl. 10.00 - 15.00
Hovedbiblioteket, mesaninen
SpraK! på linja
Lukket arrangement: Workshop om over-
settelsens umulige kunst for flerspråklige 
elever ved Voksenopplæringa 

Torsdag 20. februar kl. 10.00 - 14.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Lyrikk takk! 
Åpent seminar om samtidslyrikk i innkjøpsordningen: 
• Innledning v/ Wenche Fosslien, Kulturrådet
• Bibliotekenes samfunnsansvar og formidlings- 
 oppgaver, v/ Hilde Ljødal, Nasjonalbiblioteket
• Foredrag om samtidslyrikk v/ Ann Kavli
• Framføring av lyrikk v/Sigbjørn Skåden  
 og Tone Hødnebø

Torsdag 20. februar,  tidspunkt: se nettet
Hovedbiblioteket, barneavdelinga
små:SparK 
Dansedikt av elever fra Kongsbakken, 
forestilling for barn

Torsdag 20. februar kl. 17.00 
Hovedbiblioteket, plan 2
avSparK!
Åpning av SPARK! poesifestival 2014. 
Åpningsprolog v/ Morten Wintervold

Torsdag 20. februar kl. 17.45 - 19.15
Hovedbiblioteket, plan 2 
fore:SparK
Foredrag om samtidslyrikk v/ Ann Kavli
Lyrikkframføring v/ Sigbjørn Skåden og Tone Hødnebø

Fredag 21. februar kl. 09.00 og 11.00
Hovedbiblioteket, plan 2
små:SparK! 
Anne Bjørkli leser for barn

Fredag 21. februar kl. 18.00 
Hovedbiblioteket, plan 2
sam:SparK! 
Sigbjørn Skåden møter Synnøve Persen

Fredag 21. februar kl. 19.30
Hovedbiblioteket, plan 2
fore:SparK! ”den nye gullalderen”
Foredrag om den nye norske samtidslyrikken 
v/ Hadle Oftedal Andersen 

SPARK!  Tromsø poesifestival 2014
19.- 22. februar inviterer vi for tredje gang til poetiske dager ved Tromsø bibliotek & byarkiv. 
Som SPARKist tror jeg på vårt prosjekt, viktigheten av det. Jeg gjør Jaroslav Seiferts ord i 
Strängar av spindelväv til mine:

Livet har for lengst overbevist meg
om at musikk og poesi
er det vakreste som fins
i denne verden.
Ja, og så kjærlighet, selvfølgelig!

Det er den lyriske livsfølelsen som kan få oss til å 
føle samhørighet med naturen og verden omkring 
oss, den er en mulig kilde til indre forandring i 
mennesket. Og vi trenger en slik forandring, vår 
kultur har etter opplysningstida lagt hoved-vekten 
på teoretisk, rasjonell og teknisk tenkning, noe 
som har ført til en ubalansert samfunnstilstand

SPARK!-festivalen er en gjenvinne-balansen-akt, sprunget ut av lengselen etter ekte sivilisa-
sjon, der teknikk ikke er ett-og-alt, som er noe vi i økende grad opplever også i bibliotek-
bransjen…  Godt SPARK! igjen!

Øystein Evenstad, festivalleder



5

Jan Erik Vold
Foto: Ulla Montan, Stockholm

Fredag 21. februar kl. 20.30
Hovedbiblioteket, plan 2
inn:SparK!
Jan Erik Vold leser egne dikt

Fredag 21.februar kl. 22.00
på en av byens kaféer
poesi-slam

Lørdag 22. februar kl. 12.00
Hovedbiblioteket, plan 2
sam:SparK!
Jan Erik Vold samtaler med Hadle Oftedal 
Andersen om sin nyeste bok: Poesi ad lib 

Lørdag 22. februar kl. 13.30 - 17.30
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
sam:SparK!
Poesi-skrivekurs v/ Morten Wintervold

Lørdag 22. februar kl. 18.00
Hovedbiblioteket, plan 2
sam:SparK!
Liv Lundberg i samtale med Kristin Auestad 
Danielsen

Lørdag 22. februar kl. 20.00
Hovedbiblioteket, plan 2 
godfot:SparK! 
”Skapertrang og skrivekløe”
Ola Bremnes opptrer med sangforedrag

Ola Bremnes
 Foto: Øyvind Arvola

Tone Hødnebø
Foto: Rolf M. Aagard
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donald i hånden 
Lurer du på hvordan en tegneserie blir til, eller 
har du kanskje lyst til å lage en serie selv?

I februar har du mulighet til å møte Arild Midthun 
som tegner en av de mest populære seriefigurene 
gjennom tidene, Donald Duck!

Arild Midthun tegner og forteller om tegneserienes 
virkemidler og hvordan man kan lage egne serier, 
med eksempler fra sitt eget virke som Donald-
tegner. Han viser også hvordan han tegner våre 
nebbete venner i Andeby.

Vel møtt til alle som er glade i tegneserier, 
og spesielt i Donald! 

møt donald-tegner arild midthun 
Lørdag 8. februar kl. 13.00 - 14.00 på hovedbiblioteket 

Donald på tegnebrettet
Foto: Kristin M. Midthun
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Hyllevandring
Hyllevandring er en times inspirasjonsrunde i biblioteket. påmelding til:
biblioteket@tromso.kommune.no Tlf: 77790900 eller kom innom skranken

Tre FormidaBLe FiaSKoer oppdagelsesreiser vi aldri vil glemme 
med ingrid Kongsvik
• Hva skiller fiasko fra suksess?
• Hva gjør du når du strander på et isflak?
• Hvorfor skal du klatre til topps?
• Hva er de hvite flekkene på kartet?
mandag 10. februar kl. 18.00, onsdag 5. mars kl. 13.00,  
mandag 17. mars kl. 18.00, fredag 28. mars kl. 13.00

TromSØForFaTTere - byguta eller bona? 
med einar dahl 

En litteraturhistorisk vandring - med littegrann byhistorie attåt.
Fredag 21. februar kl. 13.00, torsdag 6. mars kl. 18.00, 
mandag 24. mars kl. 13.00, torsdag 3. april kl. 18.00

TromSØ BiBLioTeK og BYarKiV en historisk «byvandring»
med Stine Fjeldsøe
• Hvor mange bøker hadde  biblioteket på 1800-tallet?
• Hvilke skatter fantes i kjelleren under gamle Fokus kino?
• Brant bøkene også, da gamle Grand Hotel brant ned?
tirsdag 4. februar kl. 18.00, fredag 28. februar kl. 13.00, 
tirsdag 11. mars kl. 18.00,  onsdag 2. april kl. 13.00

EN KRIMINELL GJENNOMGANG av Deweys klassifikasjonssystem
med Frans Larsen
• Litt om Melvin Dewey – og en norsk lærerstudent. 
• Hva gjorde egentlig Frede Møller Kristensen mens han skrev om eldre   
 indisk litteratur i Verdens litteraturhistorie? 
• From Selbu with Love 
• Indianer og hvit
Tirsdag 11. februar kl. 13.00, onsdag 26. februar kl. 18.00,  
onsdag 19. mars kl. 13.00, mandag 31. mars kl. 18.00

SanT – iKKe SanT? et knippe romaner med virkeligheten som råstoff
med Sigrid Fossland
Når vi leser, vil vi stole på den som skriver
• Men hva er sant i en roman?
• Og hvilken sannhet snakker vi om?
Torsdag 6. februar kl. 13.00, tirsdag 18. februar kl. 18.00,  
torsdag 13. mars kl. 13.00, tirsdag 25. mars kl. 18.00 
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Frihetsblogger i byen
den vietnamesiske journalisten og bloggeren Le er Tromsøs nye fribyforfatter.

Le ankom Tromsø i desember, og er Tromsøs fjerde fribyforfatter. Le begynte 
å blogge mens han studerte i Taiwan høsten 2007, hvor han publiserte kritiske 
artikler om de vietnamesiske styresmaktene, artikler som ble lest av mange i og 
utenfor Vietnam. Han ble vidt kjent i det uavhengige bloggemiljøet i Vietnam, og 
Vietnamesiske myndigheter gjorde stadige forsøk på å stenge bloggen hans. 
Han publiserte også mange kritiske artikler som tematiserte menneskerettighe-
ter, ytringsfrihet og sosial rettferdighet i Vietnam i oversjøiske nyhetsportaler og 
internasjonale pressefrihetsorganisasjoner som Committee to Protect Journalists 
(CPJ). Le har også jobbet som freelancer for den Vietnamesiske nyhetsportalen 
danlambaovn.blogspot.com. 

Le sin åpenhet om hans politiske syn gjorde ham snart upopulær hos Vietname-
siske myndigheter, og i 2010 måtte han flykte fra hjemlandet. Han vil fortsette sin 
kamp for ytringsfrihet i Vietnam fra Tromsø. Vi ønsker ham velkommen!

Le - Tromsøs nye fribyforfatter
Foto: Privat foto
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mandag 20. januar kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Vi strikker dobbeltvotter sammen med 
Kay Kjellstad fra Kvaløysletta husflids-
lag. Ta gjerne med pinner og ullgarn

mandag 20. januar kl. 18.00 - 19.30
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

onsdag 22. januar kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Torsdag 23. januar kl. 16.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
advokatvakta
Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning 
gjennom advokatvakta

Fredag 24. januar kl. 11.30 og 12.00 
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Eventyrstund på hovedbiblioteket. 
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år 

mandag 27. januar kl. 18.00 - 19.30
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

onsdag 29. januar kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
Marianne Lakselv fra NF Husfliden i Tromsø 
demonstrerer rundhakking, rette og 
vrange masker. Ta med vamsegarn og 
hakkekrok med krok i begge ender. Det 
vil være mulig å få kjøpt garn og krok

Fredag 31. januar kl. 11.30 og 12.00 
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Eventyrstund på hovedbiblioteket. 
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Fredagseventyret varer 20-30 minutter 
og passer for barn mellom 3 og 6 år
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Litteratur for ungdom

Vil du treffe andre ungdommer i et 
internasjonalt miljø og diskutere bø-
ker, film og tegneserier med dem?

Vil du lese gode tekster som 
kanskje treffer deg midt i hjertet?

Det kan du på biblioteket i vår!

Oppstart:
mandag 20. januar på hovedbibliote-
ket – hver uke fra 18.00 – 19.30

Vi serverer snacks og god litteratur!
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Lørdag 1. februar kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket, plan 2 
Heyerdahl og Kon-Tiki
Utstillingsåpning og foredrag 
v/ Halfdan Tangen fra Kon-Tiki museet 

mandag 3. februar kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Ta gjerne med pinner og garn

Tirsdag 4. februar kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
Tromsø bibliotek – 
en historisk «byvandring»
Hyllevandring v/ Stine Fjeldsøe

Torsdag 6. februar kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket
Sant – ikke sant? et knippe romaner 
med virkeligheten som råstoff
Hyllevandring v/ Sigrid Fossland

Torsdag 6. februar kl. 16.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
advokatvakta
Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning 
gjennom advokatvakta

Torsdag 6. februar kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 7. februar kl. 11.30 og 12.00 
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år

Lørdag 8. februar kl. 13.00 - 14.00 
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
donald i hånden
Møt Donald-tegner Arild Midthun mens han 
tegner og forteller om tegneserienes virke-
midler og hvordan man kan lage egne serier

mandag 10. februar kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner 

mandag 10. februar kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
Tre formidable fiaskoer; 
oppdagelsesreiser vi aldri vil glemme
Hyllevandring v/ Ingrid Kongsvik

mandag 10. februar kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

Tirsdag 11. februar kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket
en kriminell gjennomgang 
av Deweys klassifikasjonssystem
Hyllevandring v/ Frans Larsen 

onsdag 12. februar kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
Vevestrikking v/Cathrin Nikolaisen

Torsdag 13. februar kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 14. februar kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år
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Fredag 21. februar kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket, lokalsamlinga
Tromsøforfattere -
byguta eller bona?
Hyllevandring v/ Einar Dahl

mandag 24. februar kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner 

mandag 24. februar kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

onsdag 26. februar kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
en kriminell gjennomgang 
av Deweys klassifikasjonssystem
Hyllevandring v/ Frans Larsen

onsdag 26. februar kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
«Strikket avslutningskant». 

Torsdag 27. februar kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 28. februar kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år

Fredag 28. februar kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket
Tromsø bibliotek – 
en historisk «byvandring»
Hyllevandring v/ Stine Fjeldsøe

Lørdag 15. februar kl. 11.00 - 13.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Slektshistorisk seminar
v/ DIS Troms

mandag 17. februar kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Vevestrikking v/Cathrin Nikolaisen 
Tromsø husflidslag

mandag 17. februar kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner

mandag 17. februar kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

Tirsdag 18. februar kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
Sant – ikke sant? et knippe romaner 
med virkeligheten som råstoff
Hyllevandring v/ Sigrid Fossland

Torsdag 20. februar kl. 16.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
advokatvakta
Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning 
gjennom advokatvakta

Torsdag 20. februar kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 21. februar kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år
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mandag 3. mars kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Ta gjerne med pinner og garn

mandag 3. mars kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner 

mandag 3. mars kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

onsdag 5. mars kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket
Tre formidable fiaskoer; 
oppdagelsesreiser vi aldri vil glemme
Hyllevandring v/ Ingrid Kongsvik 

Torsdag 6. mars kl. 16.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
advokatvakta
Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning 
gjennom advokatvakta

Torsdag 6. mars kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, lokalsamlinga
Tromsøforfattere -
byguta eller bona?
Hyllevandring v/ Einar Dahl

Torsdag 6. mars kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 7. mars kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år 

mandag 10. mars kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner 

mandag 10. mars kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

Tirsdag 11. mars kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
Tromsø bibliotek –  
en historisk «byvandring»
Hyllevandring v/ Stine Fjeldsøe

onsdag 12. mars kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
Pjoning v/ Hedvig Mortensen, Kvaløysletta hus-
flidslag. Ta med vamsegarn og krok 4 eller 5

Torsdag 13. mars kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket
Sant – ikke sant? et knippe romaner 
med virkeligheten som råstoff
Hyllevandring v/ Sigrid Fossland

Torsdag 13. mars kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar 
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Fredag 14. mars kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år 

mandag 17. mars kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Pjoning v/ Hedvig Mortensen fra Kvaløyslet-
ta husflidslag. Ta gjerne med pinner og garn

mandag 17. mars kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner 

mandag 17. mars kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
Tre formidable fiaskoer; 
oppdagelsesreiser vi aldri vil glemme
Hyllevandring v/ Ingrid Kongsvik 

mandag 17. mars kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

onsdag 19. mars kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket
en kriminell gjennomgang 
av Deweys klassifikasjonssystem
Hyllevandring v/ Frans Larsen 

Ordfører Jens Johan Hjort er i gang med Ordførerens lyttepost. Foto: Per Ivar Somby
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Torsdag 20. mars kl. 16.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
advokatvakta
Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning 
gjennom advokatvakta 

Torsdag 20. mars kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 21. mars kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år.

mandag 24. mars kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket, lokalsamlinga
Tromsøforfattere -
byguta eller bona?
Hyllevandring v/ Einar Dahl

dobbelt opp med eventyrstunder 
Fredagseventyrene i vinterhalvåret er populære, og for at flest mulig skal få en 
eventyrstund viser barneavdedlinga nå to forestillinger av samme eventyr hver fre-
dag kl. 11.30 og kl. 12.00. Forestillingene vises i det runde røde eventyrrommet på 
barneavdelingen. Fredagseventyret passer best for barn mellom 3-6 år. 

Gratis billetter kan reserveres på forhånd. Ta kontakt med biblioteket på telefon 
77790900, på epost biblioteket@tromso.kommune.no eller direkte med personalet.

Eventyr av det litt skumle slaget. Foto: Per Ivar Somby
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mandag 24. mars kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner 

mandag 24. mars kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier! 

Tirsdag 25. mars kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
Sant – ikke sant? et knippe romaner 
med virkeligheten som råstoff
Hyllevandring v/ Sigrid Fossland

onsdag 26. mars kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
Tvebandstrikking. Ta med tynt ullgarn og 
tynne strømpe-pinner. Heidi Storstad vil 
demonstrere teknikken

Torsdag 27. mars kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 28. mars kl. 11.00 - 13.00 
Hovedbiblioteket
ordførerens lyttepost
En uformell møteplass der innbyggere kan 
komme med innspill, gi råd og dele erfarin-
ger knyttet til det å bo og leve i Tromsø

Fredag 28. mars kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år

Fredag 28. mars kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket
Tre formidable fiaskoer; 
oppdagelsesreiser vi aldri vil glemme
Hyllevandring v/ Ingrid Kongsvik

Lørdag 29. mars kl. 11.00 - 13.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Slektsforskningsseminar
Arr:DIS Troms 

mandag 31. mars kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Roositud-strikking v/ Vibeke Jensen-
Aaris fra Kvaløysletta husflidslag

mandag 31. mars kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner 

mandag 31. mars kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
en kriminell gjennomgang 
av Deweys klassifikasjonssystem
Hyllevandring v/ Frans Larsen

mandag 31. mars kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier!
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onsdag 2. april kl. 13.00 - 14.00
Hovedbiblioteket
Tromsø bibliotek –  
en historisk «byvandring»
Hyllevandring v/ Stine Fjeldsøe

Torsdag 3. april kl. 16.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
advokatvakta
Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning 
gjennom advokatvakta

Torsdag 3. april kl. 18.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, lokalsamlinga
Tromsøforfattere -
byguta eller bona?
Hyllevandring v/ Einar Dahl

Torsdag 3. april kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 4. april kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år 

mandag 7. april kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner 

mandag 7. april kl. 18.00 - 19.30 
Hovedbiblioteket
Litteratur for ungdom
Treff andre ungdommer i et internasjonalt 
miljø og diskuter bøker, film og tegneserier!  

onsdag 9. april kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
Roositud-teknikk brukes mye i Estland. Man 
«vever»  inn en tråd etter hvert som man strikker.  
v/ Vibeke Jensen-Aaris, Kvaløysletta husflidslag 

Torsdag 10. april kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 11. april kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år

mandag 14. april kl. 17.00 - 19.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Litteraturgruppe for 
flerspråklige kvinner

onsdag 23. april kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
Midlertidig opplegg og sammenstrikking 
v/ Anne Bruvold fra Tromsø husflidslag 

Torsdag 24. april kl. 20.00 - 22.00
Hovedbiblioteket, plan 2
internasjonalt seminar

Fredag 25. april kl. 11.00 - 13.00 
Hovedbiblioteket
ordførerens lyttepost
En uformell møteplass der innbyggere kan 
komme med innspill, gi råd og dele erfarin-
ger knyttet til det å bo og leve i Tromsø
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Leksehjelpa
Trenger du hjelp til å forstå leksa? Vi 
har et tilbud til elever som vil ha hjelp.

I samarbeid med Røde kors arran-
gerer vi leksehjelp tre ganger i uka. 
Tilbudet er for elever i ungdomssko-
len, videregående skole og voksen-
opplæring, og det er gratis! 

Tirsdag kl. 14.30 - 18.30
onsdag kl. 14.30 - 17.30
Torsdag kl. 14.30 - 18.30

Det er ingen påmelding, møt opp 
på biblioteket og spør!

Scenetekstivalen 28 april - 30 april

dramatikk, eller scenetekst, 
er en av de eldste skjønn-
litterære sjangre vi kjenner. 
i vår kan du bli med på 
scenetekstival!

Under Scenetekstivalen møter 
publikum nyskrevne manus 
for barn, ungdom og voksne, 

framført av profesjonelle skuespillere. Det vil bli enkle iscenesettelser, live hørespill og 
samtaler med forfatterne.

Scenetekstivalen er et sambarbeid mellom stiftelsen Ferske Scener, 
Dramatikkens Hus og Tromsø bibliotek og byarkiv. 
Arrangementene støttes av Sparebanken Nord-Norge Kulturnæringsstiftelsen.

Program kommer på nettsiden til Ferske scener og Tromsø bibliotek og byarkiv 

Fredag 25 april kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år

mandag 28. april kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Ta gjerne med pinner og garn

Foto: Bernt Bjørn
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Fredag 2. mai kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år

onsdag 7. mai kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
Vaffelhekling v/ Kay Kjellstad

Fredag 9. mai kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år

mandag 12. mai kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Vaffelhekling v/ Kay Kjellstad 

Torsdag 15. mai kl. 16.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
advokatvakta
Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning 
gjennom advokatvakta

Fredag 16. mai kl. 11.30 og 12.00
Hovedbiblioteket, eventyrrommet
Fredagseventyret
Vi forteller eventyr, leser og synger. 
Eventyret varer 20-30 minutter og pas-
ser for barn mellom 3 og 6 år 

onsdag 21. mai kl. 18.00 - 20.00  
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Strikkekafé 
Heklede viklemasker v/ Vibeke Jensen-Aaris 

mandag 26. mai kl. 17.00 - 19.00
Kroken bibliotek, sofakroken
Strikketreff i Kroken
Heklede viklemasker v/  Vibeke Jensen-Aaris 

Fredag 30. mai kl. 11.00 - 13.00 
Hovedbiblioteket
ordførerens lyttepost
En uformell møteplass der innbyggere kan 
komme med innspill, gi råd og dele erfarin-
ger knyttet til det å bo og leve i Tromsø

Fredag 30. mai kl. 12.00 - 13.00 
Hovedbiblioteket, plan 2
Konsert med Hundige kor
Hundige kor besøker biblioteket med 
gratiskonsert

Sommerens skrivekonkurranse
Skriv for svingende! 2014 
Tema offentliggjøres senere

Torsdag 12. juni kl. 16.00 - 19.00
Hovedbiblioteket
advokatvakta
Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning 
gjennom advokatvakta 

Fredag 27. juni kl. 11.00 - 13.00 
Hovedbiblioteket
ordførerens lyttepost
En uformell møteplass der innbyggere kan 
komme med innspill, gi råd og dele erfarin-
ger knyttet til det å bo og leve i Tromsø

Fredag 29. august kl. 11.00 - 13.00 
Hovedbiblioteket
ordførerens lyttepost
En uformell møteplass der innbyggere kan 
komme med innspill, gi råd og dele erfarin-
ger knyttet til det å bo og leve i Tromsø

Lørdag 30. august kl. 11.00 - 13.00
Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Slektsforskningsseminar
Arr:DIS Troms
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Synnøve anbefaler
Forskning viser at høytlesing er veldig ver-
difullt med tanke på utvikling av barns språk-
ferdigheter, fantasi og interesse for litteratur. 

Ved å lede barna tidlig inn i litteraturen, er sjansen 
større for at de blir gode lesere og glade i 
bøker i senere alder. Men høytlesing har også 
en viktig sosial dimensjon. For mange er det å 
møtes rundt litteraturen, om det er på sofaen eller 
sengekanten, en etterlengtet stund sammen 
med barna i en ellers travel hverdag. Her er 
tips til høytlesingsbøker som passer når du skal 
lese samme bok for barn i forskjellig alder:

reven og den retthalede grisungen
Dette er en serie bøker skrevet av Bjørn Rørvik 
med illustrasjoner av Per Dybvig. Det er humo-
ristiske, sprelske og ville fortellinger som appel-
lerer både til barn og voksne. Passer fra 4 år og 
langt opp i alder, i alle fall til 10 år.

eddie - bøkene
En serie bøker skrevet av Viveca Sundvall med 
illustrasjoner av Eva Eriksson. Vi blir kjent med 
Eddie i den første boken Eddie og Maxon Jaxon. 
I august skal Eddie begynne på skolen. Det er 
ikke Eddie så sikker på om han har lyst til. Han 
vil mye heller ha en ordentlig jobb, for eksem-
pel som kamel-passer. På skolen er det ikke 
like fritt. Der må en visst kunne snyte seg selv 
og sitte stille hele dagen. Eddie vet ikke hva 
som er verst. Flaks at han har tre rådgivere på 
veggen: Madonna, Maradona og Maxon Jaxon.  
Bøkene passer fra 6 – 10 år.

Bøkene om Hedvig
En serie bøker skrevet av Frida Nilsson. Hedvig bor i 
hutaheiti og er nabo med ingen. Heldigvis skal hun 
begynne på skolen. Der kan det meste skje! Og 
det gjør det. Hedvig får en veldig god venn, hun 
maner fram den Hvite dame på skoletoalettet, 
hun blir forelsket i en eremittkreps, forgifter en 
klassekamerat og klipper pigg til skolefotografe-
ringen. Hedvig! er første bok i den kritikerroste 
svenske serien om slyngelungen. Frida Nilsson 
skriver om de helt store spørsmål - livet, døden 
og kjærligheten - med grenseløs humor. 
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Bokbussen
Bokussen - det rullende bibliotek - 
besøker følgende steder

Fagertun barnehage, Gamnes barnehage, 
Kaldfjord skole, Kattfjord skole, Kattfjord 
barnehage, Ramfjord skole, Sandnessund 
skole, Selnes skole, Skarven barnehage, 
Skittenelv skole, Sjursnes skole, Joker 
Sjursnes, Slettaelva skole, Slettaelva 
barnehage, Straumsbukta skole, Storelva skole, Storvollen barnehage, Trondjord 
skole, Tusseladden barnehage, Ersfjordbotn, Vikran, Malangseidet samt Vannøya og 
Hansnes skole i Karlsøy kommune. 

Sjekk ruta på: www.tromso.kommune.no/bokbussen 
Bokbussens telefonnummer: 976 77 092

Lokalhistorisk samling er bibliotekets 
samling av lokalhistorisk materiale.

Samlingen omfatter bøker, aviser, film 
og musikk fra Nord-Norge, med særlig 
godt utvalg fra Troms og polarhistorie. 
Materialet er ikke til hjemlån, men kan 
brukes på biblioteket. 

Åpent: mandag og torsdag 14.00-18.00
 onsdag 11.00-15.00
Telefon: 777 90 949
E-post: einar.dahl@tromso.kommune.no 

Byarkivet og lokalhistorisk samling
Byarkivet har de historiske arkivene 
etter Tromsø, ullsfjord, Hillesøy og 
Tromsøysund kommuner.

Er du interessert i lokalhistorie, politikk, 
arkitektur, samfunnsplanlegging eller 
kanskje du trenger dokumentasjon av 
egen sak? Ta kontakt, vi hjelper deg å 
finne det du leter etter. Vi veileder deg 
ved besøk eller pr. telefon, e-post og brev. 

Nå kan du få en smakebit av byarkivets 
og lokalhistorisk samlings materiale på 
vår nye touchskjerm utenfor lesesalen 
på hovedbiblioteket.

Lesesalen er åpen tirsdag 09.00 - 15.00.
Lokalhistorisk samlings materiale er 
tilgjengelig i byarkivets åpningstid.

E-post: byarkivet@tromso.kommune.no
Telefon: 777 90 919 / 777 90 929
Mobil 952 27 854
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Kroken bibliotek
Kroken holder til på Kroken skole og er 
åpent for alle. 

Biblioteket har bøker for både store og små: 
faktabøker, romaner og barnebøker. Vi har 
også film, lydbøker og en XBOX du kan spille 
på. Vi arrangerer eventyrstunder for barne-
hager. I vår skal vi blant annet hilse nærmere 
på tøykaninen Ludde. Ta kontakt, så avtaler vi 
tidspunkt for eventyrstund.

20. januar starter vi opp igjen med Strikketreff. Vi møtes annen hver mandag 17.00-
19.00. Ta med strikkepinner eller heklekrok, og møt andre med samme interesse! 
Det blir tema nesten hver gang: I vår kan du for eksempel lære å strikke dobbeltvot-
ter, viklemasker og vevestrikk. Enkel servering. 
Datoene for strikketreff  finner du i hovedprogrammet. Vi venter på deg!

Adresse: B.A Løvoldsveg 20, 9022 Krokelvdalen, Telefon 776 30515, 
E-post: kroken.bibliotek@tromso.kommune.no

Tromsdalen bibliotek
Tromsdalen bibliotek har et stort og va-
riert tilbud til alle innbyggere i Tromsø. 

Voksne og barn kan finne medier av alle 
slag, - skjønnlitteratur, faglitteratur, lydbø-
ker, filmer, tids-skrifter og aviser. 

En PC gir muligheter til å finne 
informasjon på nettet og en X-boks gir 
barna mulighet til å spille spill. 

Barnehager og skoler fra hele byen er velkommen til å bestille fortellerstunder hos 
oss. Ring oss og avtal tid!

Adresse: Anton Jacobsens vei 1, 9020 Tromsdalen 
(Egen inngang nedenfor Spar, Ecornsenteret)
Parkeringsmuligheter utenfor biblioteket.

Telefon: 776 35 439. E-post: tromsdalen.bibliotek@tromso.kommune.no
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Så snart du har skannet lånekortet ditt under lysstripa kan du se alle dine lån og 
reserveringer på skjermen. I tillegg til å registere nye lån kan du nå fornye lån, 
slette reserveringer, se hvilke lån som kan hentes og skrive ut eller sende kvit-
tering til e-post. Lånekortet avleses nå under lysstripen nede ved bordflaten.

alltid tilgjengelig på app!
Mine Lån finnes også som app, der du kan søke på og reservere titler. Applika-
sjonen fungerer på alle nettbrett og smarttelefoner. Du finner mer informasjon om 
appen på våre nettsider. Via appen på: m.tromso.bib.no, kan du hente opp lånekor-
tet på mobiltelefonen. Med appen vil du alltid ha tilgang til lånekortet ditt, selv om 
du skulle glemme eller miste det vanlige lånekortet. Det digitale lånekortet kan 
du bruke til å låne bøker på våre automater ved å skanne bildet av strekkoden. 

TIPS: Lagre gjerne strekkoden som et bilde inne på mobilen, så har du alltid låne-
kortet lett tilgjengelig, og slipper å åpne appen.

Bedre utlånsautomater!

utlånsautomatene har gjennomgått en formidabel oppgradering, og nå kan du få 
utført en rekke oppgaver i tillegg til å registere lån på automatene.

Prøv utlånsautomatenes nye funksjoner! Foto: Per Ivar Somby
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Låneregler
alle kan få lånekort
• Lånere under 15 år må ha  

underskrift fra foresatte
• Legitimasjon må vises fra fylte 15 år
• Lånekortet er personlig og må tas 

med når man skal låne
• Tap av lånekort må straks meldes 

til biblioteket
• Nytt lånekort utstedes mot et gebyr 

etter gjeldende satser

Lånerinformasjon
• Låneren plikter å opplyse biblioteket 

ved endring av navn, adresse, tele-
fonnummer og e-postadresse 

utlån
• Du kan låne så mange bøker du ønsker
• Lånetiden er 30 dager. For spesielle 

samlinger har biblioteket egne regler
• Det betales et gebyr etter vedtatte 

satser for materiale som ikke er 
levert tilbake innen lånefristen

ansvar ved tap eller skade
• Låneren er ansvarlig for alt som blir 

lånt på kortet
• Tap og skade må erstattes etter 

vedtatte satser
• For barn under 18 år er foresatte 

økonomisk ansvarlig

reservering / innlån
• Det er anledning til å reservere ut-

lånt materiale, men biblioteket kan 
gjøre unntak fra denne regelen

• Dersom biblioteket ikke har 
materiale brukeren trenger, skal bi-
blioteket forsøke å skaffe det fra et 
annet bibliotek. For slike lån gjelder 
eierbibliotekets regler

Brudd på regler
• Brudd på reglementets bestemmelser 

kan medføre tap av lånerett

nå kan du betale 
purregebyr på nettet

Vi tilbyr lånere å betale purregebyr på nett, 
gjennom nettbankløsningen BankAxess fra 
Netaxept. Du må logge inn på Mine Lån via 
bibliotekets nettsider for å få tilgang til pur-
ringene. Dersom du har noe utestående, vil 
dette fremkomme etter innlogging. Trykk på 
betalingsknappen og fullfør betaling. 

Mrk: Løsningen krever som regel tilgang til 
engangskode-brikke for nettbank. 

redd for å glemme å levere?

  Lån på nett! 
Som første fylke i landet, tilbyr bibliotekene 
i Troms og på Svalbard  lån av e-bøker til 
sine brukere. Bøkene leverer seg selv.

Du kan starte her: 
http://www.bsweblaan.no/elantroms 
eller på bibliotekets nettside: 
tromso.kommune.no/bibliotek

Du trenger:
• Nasjonalt lånekort med   

hjemmebibliotek i Troms
• Pinkode

Du kan lese e-boka overalt: Mobiler, 
lesebrett, nettbrett og pc-er! Og du kan ha 
samme e-boka på flere enheter samtidig.
Boka forsvinner fra enheten etter 21 dag-
er, og du får verken purring eller gebyr!

• du har ubetalt gebyr: 60,-

For å betale gebyret her må du ha en BankAxcess-avtale. De fleste store banker tilbyr dette og 
avtalen kan gjøres i nettbanken på et par minutter. Hvis du ikke har BankAxess må gebyret betales 
i biblioteket. Se mer informasjon på bankaxcess.no

Trykk her for å betale nå
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Bibliotekene har stengt:
onsdag 16. april alle bibliotek stenger kl. 12.00 
torsdag 17. april Skjærtorsdag stengt
fredag 18. april  Langfredag stengt
lørdag 19. april  påskeaften stengt
søndag 20. april Første påskedag stengt
mandag 21. april andre påskedag stengt

torsdag 1. mai  offentlig høytidsdag stengt
lørdag 17. mai  grunnlovsdag stengt
torsdag 29. mai Kristi himmelfartsdag stengt

lørdag 7. juni  pinseaften - stengt
søndag 8. juni  Første pinsedag stengt
mandag 9. juni  andre pinsedag stengt

Åpningstider i sommer blir bestemt senere


