
 

 

 

Pressemelding: Bibliotekå ret 2017 

PRESSEMELDING │ DATO: 03.01.2018 │  

Bibliotekåret 2017 – nok et godt år 

Sarpsborg bibliotek består av tre folkebibliotekavdelinger, Sarpsborg hovedbibliotek, Tune bibliotek og Skjeberg 

bibliotek, og to fengselsbibliotekavdelinger, på Sarpsborg fengsel og Ravneberget fengsel. 

2017 var nok et godt år for Sarpsborg bibliotek. Tune områdebibliotek består, og vi setter nå i gang 

med planleggingen av det nye hovedbiblioteket. 

Besøket fortsatte å øke i 2017, med 8251 eller 5,57 %. 

Utlånet sank noe, med 7454 eller - 5 %.  

Nedgangen i utlån skyldes i all hovedsak at bibliotekene i fengslene var stengt i nesten to måneder 

grunnet sykdom. 
 

Besøk:   

2017: 156.264  (2016: 148.013)  (2015: 145.724)  (2014: 130.012) 

Utlån: 

2017: 141.715  (2016: 149.169)  (2015: 145.745)  (2014: 127.672) 

Sommerles 

De siste årene har Sarpsborg bibliotek vært med på lesekampanjen Sommerles. Alle tidligere 

rekorder er ettertrykkelig slått i 2017. 

895 barn fra hele kommunen registrerte seg som deltagere. 

300 barn leste mellom 10 og 50 bøker hver 

6 barn leste mer enn 100 bøker hver!!! 
Til sammen leste barn i Sarpsborg 10 434 bøker i tidsrommet 1. juni til 31. august (5 677 bøker ble 

lest i 2016). Vi skal selvsagt være med på Sommerles 2018, og gleder oss stort til fortsatt å fremme 

leseglede blant barn i barneskolealder. 

Språkkafé i samarbeid med frivilligsentralene 

I april 2017 kunne vi endelig invitere til språkkafé i samarbeid med Sarpsborg frivilligsentral og 

Sarpsborg ØST frivilligsentral. På tre ulike tidspunkt hver uke møtes frivillige og mennesker som 

ønsker å bli bedre i norsk muntlig til samtaler om smått og stort på hovedbiblioteket og på Skjeberg 

bibliotek. Dette har raskt blitt et populært tilbud, som vi er veldig glade for å kunne videreføre i 2018.  

Meråpent bibliotek 

Meråpent bibliotek er fortsatt en suksesshistorie. Lånere over 15 år kan oppgradere lånekortet sitt 



slik at de kan låse seg inn på hovedbiblioteket utenom betjent åpningstid, mellom kl. 07.00 og 22.00, 

alle dager, hele året.  

Pr. 01.01. 2018 har 3079 personer tegnet tilgangsavtale og dermed oppgradert lånekortet sitt til 

nøkkelkort. I påsken 2017 (fra 12.-17.3.) var det 309 innlåsinger utenom betjent åpningstid. 

I julen (fra 23.12.-1.1.) var det 274 innlåsinger på biblioteket, utenom den betjente åpningstiden.  

Totalt i 2017 har lånere låst seg inn på biblioteket 11446 ganger. Dette gir et snitt på 31,4 innlåsinger 

per dag. (2015: 8389 innlåsinger/22,9 ggr pr dag) 

Dette viser med all mulig tydelighet at Sarpsborgs befolkning setter stor pris på dette tilbudet. 

*** 

Utlånstoppen - bøker 2017 voksne  

Forfatter   Tittel     Utlån (inkludert fornyelser) 

Riley, Lucinda  Skyggesøsteren        256 

Nesbø, Jo  Tørst        243 

Hjorth, Vigdis  Arv og miljø  : roman        238 

Lindell, Unni  Jeg vet hvor du bor  : 
kriminalroman  

      179 

Horst, Jørn Lier  Når det mørkner  : 
kriminalroman  

      168 

Seierstad, Åsne  To søstre        167 

Fjell, Jan-Erik  Lykkejegeren  : krim        162 

Riley, Lucinda  Helenas hemmelighet        160 

Kepler, Lars  Kaninjegeren  : kriminalroman        154 

Adler-Olsen, Jussi  Selfies        153 

 
 

        

 

Utlånstoppen - bøker 2017 barn 

Forfatter   Tittel     Utlån (inkludert fornyelser) 

Bross, Helena Hva vil læreren si?  99 

Kinney, Jeff  En pingles dagbok. 11. Dobbel innsats   87 

Bross, Helena Hundrelappen  86 

Horst, Jørn Lier  Operasjon Spøkelse   86 

Bross, Helena Slåsskamp 
 

 82 

Bross, Helena  Sterkest i klassen   82 

Kibuishi, Kazu Amuletten. 1. Steinvokteren  82 

Pilkey, Dav Kaptein Supertruse og utedassfolkets 
ufyselige ugjerninger 

 81 

Bross, Helena Nye bestevenner  80 

Griffiths, Andy  Gutta i trehuset med 78 etasjer 
etasjeretasjer 
 
 
 
etasjer blir filmstjerner  

 79 
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