REFERAT FRA MØTET I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 13. MARS 2019
Møtet ble holdt i Gleden på Ulefoss samfunnshus. Vi skulle ha omvisning i de nye lokalene til Nome
bibliotek. Det var 38 personer som møtte.
Gunhild Ringsevjen ønsket alle hjertelig velkommen, og leste så et vers av Inger Hagerup, «Vårkveld i
mars».
Biblioteksjef Kristin Kleppo Grøndalen fortalte så om det nye biblioteket. De hadde fått litt mindre
areal, men fordelen var at nå var alt på en flate. Det var mulig å benytte foajeen og kinosalen dersom
det var store grupper, så hun mente det var flere muligheter nå. Hun opplyste også om at
grupperommene leies ut gratis.
Grøndalen fortalte om bibliotekets hjemmeside, hvor en kan gå inn og bestille bøker, se om de er
inne, og evt. sette seg på venteliste. Biblioteket er også selvbetjent. En må da ha et lånekort som
innehar en 4-siffret personlig PIN-kode. Denne må registreres inn for å få tilgang både på nettet og til
inngangen. Nome bibliotek har 50.000 bøker. De bøkene som ikke finnes her, skaffer de i løpet av et
par dager. Det som også er fint med biblioteket, er at personer kan låne bøker ved et bibliotek, og
levere det ved et helt annet bibliotek. Dette er flott for de som evt. er på reise. De må da ha et såkalt
nasjonalt lånekort.
I tillegg til bøker, kan en låne lydbøker, filmer og tidsskrifter. Noe som også er mulig, er PressReader,
lese aviser på nettet. En må da logge seg på nettet på biblioteket og kan da lese tidsskriftene
hjemme.
Grøndalen hadde plukket ut 3 bøker som hun fortalte litt om, og anbefalte oss å lese. Det samme
gjorde Solbjørg Holter som også jobber ved biblioteket. Hun snakket varmt om lydbøker, og hadde
også funnet fram flere bøker hun anbefalte til oss. Begge fikk overrakt hvert sitt nett med
Bygdekvinnelagets logo på.
Så var det tid for kaffe, kaker og rundstykker. Deilig servering, og praten gikk livlig. Utlodning ble
droppet på dette møte.
Så forflyttet vi oss inn i lokalene til biblioteket, hvor Solbjørg fortalte mer om plasseringen av bøker,
filmer osv. Deretter ruslet vi rundt blant reolene, og mange fant en bok eller to som de ville låne.
Solbjørg registrerte inn, og vi fikk lånekort med PIN-kode. En veldig hyggelig kveld!
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