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Norske fengselsbibliotek

• 43 fengselsbibliotek
• Samlede driftsutgifter 25 mill.
• Nasjonalbiblioteket administrerer ordningen
• Tjenestene leveres av lokale folkebibliotek
• En del av biblioteknettverket



Lov om folkebibliotek
§ 1.Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning 
og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å 
stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i 
landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for 
offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på 
kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.



Aktivitet i folkebibliotek

Økning i aktivitet i biblioteket

Arrangement i 2013: 14 813

Arrangement i 2015: 21 553

Besøk i 2013: 20,5 mill.

Besøk i 2015: 22,4 mill.



Utlån i folkebibliotek

Nedgang i utlån av film og musikk

Utlån film og musikk 2013: 4,3 mill.

Utlån film og musikk 2015: 3,4 mill.

Bokutlån uendret: 16,8 mill.



Bruk av e-medier i folkebibliotek

Økning i bruk av elektroniske medier

Nedlastinger av e-bøker 2013: 94 000

Nedlastinger av e-medier totalt 2013: 134 000

Nedlastinger av e-bøker 2015: 462 000

Nedlastinger av e-medier totalt 2015: 627 000



Digitale samlinger
• Digitale åpne samlinger
• Digitalt materiale tilgjengelig gjennom biblioteket
• Digitale samlinger til bruk på biblioteket
• Søk

Eksempel
• Nasjonalbibliotekets samlinger (http://www.nb.no)
• Deichmanske biblioteks digitale samling 

(https://www.deichman.no/side/digital-samling)



Digital kompetanse
Stortingsmelding 27 (2015-2016)
Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

«Regjeringen vil legge til rette for at folkebibliotekene får en sentral rolle i 
arbeidet med å gi befolkningen et bedre veiledningstilbud i grunnleggende 
digital kompetanse»

Program for digital deltagelse

Digidel

Eksempel: 23 offentlige ting (http://nettkurs.webloft.no/)



Hvor står fengselsbibliotekene?

179 arrangement i 2015

122 000 bøker lånt ut i 2015

349 000 andre medier lånt ut i 2015

To bibliotek hadde internettmaskin tilgjengelig for 
publikum i 2015

To bibliotek veiledet i bruk av Internett i 2015



Hvor går fengselsbibliotekene?


