
Berg folkebibliotek:

Et sted å være, lære, 
gjøre og oppleve.
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Bla om
og finn ut

mer!

Fo
to

: K
a

i a
n

d
r

E
 J

o
h

a
n

s
E

n



• Biblioteket er åpent for selvbetjent utlån og innlevering mandag til 
fredag. hjelp fra bibliotekaren får du i den betjente åpningstiden. 
For informasjon om åpningstider, se baksiden av brosjyren.

• Mulighet for å fjernlåne bøker fra andre bibliotek.
• På bibliotekets 3 datamaskiner og 3 ipader for publikum er det, i 

tillegg til vanlig internett, også tilgang til over 150 av landets aviser, 
tidsskriftdatabasen «idunn» og ordboksiden «ordnett».

• Bøker på ulike språk, blant annet engelsk, tigrinja, somali,  
litauisk og arabisk.

• Utlån av bibliotekets lokaler til lag og foreninger. avtale om dette 
gjøres med bibliotekaren.

i bibliotekets lokaler

tilbud for
liten og

stor

• Veiledning og tips til barnehager og skoler om hvordan 
man kan jobbe med språk med utgangspunkt i bibliotekets 
ressurser. Blant annet gjennom bruk av «Eventyrposer», 
«Bokkofferter» og «språkkista» som kan lånes på biblioteket.

• Litteraturformidling til barnehage og skole, blant annet gjennom 
opplegget som heter «Leseknappen» som er rettet mot elever 
i 2. trinn.
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Biblioteket arrangerer utstillinger og temakvelder i samarbeid med 
ulike aktører.

Biblioteket som sosial arena er et samarbeidsprosjekt mellom 
Berg folkebibliotek og syforeninga i havørn UiL. 

En onsdag i måneden er det et spesielt tilbud på biblioteket i 
tillegg til vanlig åpningstid. Oversikt over disse tilbudene finner 
man blant annet på kommunens aktivitetskalender på internett.

Ulike arrangementer i bibliotekets lokaler – følg med på
 www.berg.kommune.no/kalender

studenter

sosial 
arena

i samarbeid med Berg skole ønsker biblioteket å legge 
til rette for at studenter kan bruke biblioteket som arbeidssted. 

Kontrakt for bruk av bibliotekets lokaler i og utenom bibliotekets 
åpningstid kan inngås.

Berg folkebibliotek 
som sosial arena
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      i samarbeid med andre bibliotek i troms, tilbyr biblioteket 
utlån av elektroniske bøker direkte til egen datamaskin eller eget 
lesebrett/nettbrett/mobiltelefon.

     Bibliotekets websøk finner du på bibliotekets hjemmeside. 
det viser en oversikt over alt som er til utlån på biblioteket og 
blant annet lenke til e-bok portalen.

 www.bergbibliotek.no

Man kan reservere bøker og annet materiale på websøket, få 
beskjed om at det er klart til henting, og så hente det på det 
biblioteket som eier boken.

På Lenvik bibliotek sin hjemmeside finner man instruksjons-
videoer som blant annet viser hvordan man går fram for å bruke 
websøket og låne elektroniske bøker.

Jeg ønsker å hjelpe bibliotekets lånere med det de lurer på. 
spør om hjelp og jeg vil hjelpe deg så godt jeg kan. 

trenger du for eksempel tips om en god bok, må du ikke 
nøle med å spørre!

Brita
Bibliotekar ved Berg folkebibliotek

Biblioteket på internett
spør oss 
om tips til

ei god
bok



  Berg skole

   77 85 98 97

  bibliotek@berg.kommune.no

  www.bergbibliotek.no

Åpningstider
og info

Berg folkebibliotek i senjahopen

Åpningstider:  Betjent åpningstid:  
man-fre  0800-1530   tirsdag 1030-1430 
  onsdag 1800-2000
  torsdag 1130-1430

Berg folkebibliotek ligger i Berg skole sine lokaler og er et 
kombinasjonsbibliotek (både folkebibliotek og skolebibliotek). 
Biblioteket følger skoleruta og er stengt i skolens ferier og fridager.


