
 
 

 



Innledning: 

Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og syv bydelsbibliotek som er lokalisert 

på Ranheim, Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt, Klæbu og Risvollan. I tillegg leverer vi 

tjenester til Trondheim fengsel og Byåsen videregående skole. Politikerne har også vedtatt 

at det på sikt skal etableres et barne- og ungdomsbibliotek på Lade.  

Trondheim folkebibliotek er den kulturinstitusjonen i Trondheim som brukes av flest 

mennesker og er dermed en viktig, terskelfri og gratis møteplass for byens befolkning. Her 

møtes folk på tvers av alder, kjønn, utdanning, demografi og etnisitet. I 2019 hadde vi 1098 

arrangement og aktiv formidling til grupper, dette tilbudet ble besøkt av 49.287  personer. 

Vi skal også i fremtiden ha stort fokus på samlende aktiviteter som  familietilbud på lørdager 

og søndager, lesestunder, litterære lunsjer, forfatterbesøk, debatter, bydelsfester, ulike 

kreative verksteder, litteraturfest og konserter i tillegg til individuell  formidling og 

brukerorientering. 

Biblioteket skal være en arena for livslang læring,  kurs, verksteder og debatter er en viktig 

del av dette. I en stadig mer digital tid vil biblioteket fortsatt ha en sentral rolle som 

informasjonsveileder og på den måten bidra til sosial utjevning når det gjelder digitale skiller 

i samfunnet, både mellom ulike aldersgrupper og kulturer.  

Trondheim folkebibliotek skal utvikles ut fra prinsippet om at biblioteket skal være 

innbyggernes bibliotek, der det er deres behov og ønsker som prioriteres. Brukernes 

medievaner er i hurtig endring, og i årene fremover vil flere og flere medier gå fra å være 

fysiske til å bli digitale. Bibliotekets strategiske mål omhandler derfor utvikling av både det 

fysiske og det digitale biblioteket. 

Trondheim folkebibliotek vil i 2020 - 2023 jobbe med  FNs vedtatte bærekraftsmål som 

fundament for utvikling av biblioteket og har spesielt valgt å jobbe med  mål 4, 10, 11 og 17. 

Vi vil jobbe med at  alle våre tilbud har som mål å gi økt kunnskap, redusere ulikheter og vi 

vil fortsette å ha et tilbud som er bærekraftig med gjenbruk som bærende idé.  

Vi søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører for å kunne jobbe mot mål 

nummer 17. Våre viktigste samarbeidspartnere per i dag er fylkesbiblioteket, 

Kunnskapsbyen, Litteraturhuset i Trondheim, frivilligsentraler, ulike organisasjoner og 

NTNU. 

Et av bibliotekets utfordringer er å endre folks oppfatning av hvordan et moderne bibliotek 

er. Markedsføring og kommunikasjon med byens innbyggere er derfor viktig arbeid. I 2020 

jobber vi spesielt med å få til riktig og nok kommunikasjon til barn.  

Våre bibliotek tilbyr kortreiste bibliotektjenester til byens befolkning der de bor.  Biblioteket 

skal bidra til å sikre at vi fortsatt har en by med kunnskapsrike, nysgjerrige og engasjerte 

innbyggere.  

 



 

Hva skal vi bli bedre på i 2020? 
 

 

FOLKET 
Hovedfokus i 2020 - 2023: 

● Å synliggjøre 
biblioteket for de som 
ikke kjenner 
bibliotekets tilbud ved 
å være på nye 
arenaer og å etablere 
nye 
samarbeidsrelasjoner 

● Å samskape 
bibliotekets tilbud 
med byens 
innbyggere 

TILTAK  
1. Innrede og promotere bibliotekenes arealer til 

bruk for lokalbefolkningen  
 

2. Videreutvikle tilbud med å prøve ut f.eks. 
Menneskebibliotek, dialog- og 
fortellerarrangement. 

 
3. Fullføre skolebibliotekprosjektet og utarbeide en 

skolebiblioteksplan  
 

4. Lage lokalt innhold basert på bibliotekets årshjul 
på de nye skjermene  

  
5. Etablere et spilltilbud på flere bibliotek 

 
6. Legge til rette for aktiviteter i barn og unges fritid 

med for eksempel aktivitetsbord,verksteder, 
arrangement og familiedager  

 
7. Starte utlån av verktøy på alle bibliotekene våre 

 
8. Tilby et fast tilbud med leselyst for 2., 5. og 

8.trinn i bibliotekenes arealer 
 

9. Inspirere elever i vgs til leselyst og læringsglede 

KUNSTEN 
Hovedfokus i 2020 - 2023: 

● Å synliggjøre 
bibliotekets betydning 
i det litterære 
kretsløp  

1. Fribyforfatterne/forfattere 
- etablere skrivefellesskap/ 

kontorfellesskap på hovedbiblioteket 
 

- inkludere forfatterne i dagliglivet på 
hovedbiblioteket. 

 
2. Formidle litteratur på nye steder 

 
3. Oppgradere den historiske utstillingen på 

hovedbiblioteket  
 

4. Formidle litteratur som ikke er så kjent, på nye 
plattformer 

BYEN 
Hovedfokus i 2020 - 2023: 

1. Fortsette ominnredningen av hovedbibliotekets 2. 
og 3. etasje. 

 

 



● Å synliggjøre 
biblioteket som en 
viktig, felles 
møteplass for alle, 
hvor biblioteket bidrar 
til å skape sterke 
fellesskap og felles 
opplevelser  

2. Følge opp pkt. 2 i vedtak fra 2014:  
«2. Formannskapet ber om at det på sikt etableres et 
barne- og ungdomsbibliotek i Lade/Lilleby-området, 
gjerne i tilknytning til barne- eller ungdomsskole.» 
 

3. Planlegge flytting av biblioteket på Heimdal. 
 

4. Etablere meråpent-tilbud i Klæbu 
 

5. Planlegge ominnredning av Klæbu og Byåsen 
 

6. Ferdigstille og ta i bruk Peter Egges plass 
 

7. Ferdigstille og åpne ny kafé på hovedbiblioteket.  
 

8. Bidra til å realisere målene i strategien 
SteinSaksPapir  

 
 

Styrende planer/strategier: 
Nasjonal bibliotekstrategi 
https://www.regjeringen.no/contentassets/18da5840678046c1ba74fe565f72be3d/nasjon
al-biblioteksstrategi-endelig-uu.pdf 
Stein saks papir 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/02-skoler/skoler-p-a/
stavset-skole/stein-saks-papir-strategidokument.pdf 
Byutviklingsstrategi: 
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/byut
viklingsstrategi-for-trondheim-strategi-for-areal-og-transportutvikling-fram-mot-2050/ 
FNs bærekraftsmål  
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 
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