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- Dette hadde ikke vært mulig uten de frivillige som kommer hver uke, 
sier biblioteksjef ved Audnedal bibliotek, Tone Dahl Valand. Samtidig 
viser Valand med sitt engasjement at hvis man vil, så får man til. 
 
Audnedal bibliotek har i løpet av 2019 utmerket seg med å gjøre en ekstra innsats i 
arbeidet med å demokratisere litteraturen.  Med svært engasjerte, nysgjerrige og 
handlekraftige ansatte og frivillige har biblioteket gjort bøkene tilgjengelige for alle. 
 
Audnedal – som flyttet inn i nye og større lokaler i år - har utmerket seg med å jobbe 
svært dedikert i sitt arbeid med å nå alle som leser i motvind. De har laget 
arrangementer og aktiviteter rettet mot alle aldersgrupper, både barn, ungdom og 
voksne. Ettersom biblioteket er et kombinasjonsbibliotek, er det naturlig nok mange 
barn innom. Men her er det noe for alle. 
 
Allerede før man kommer inn i biblioteket, ser man den sterkt oransje 
inngangsdøren, en farge som er valgt for at svaksynte lett skal kunne finne 
inngangen. Den glade oransjefargen møter vi igjen inne i biblioteket. 
 
Ukentlig har biblioteket organisert møter mellom elever ved voksenopplæringen 
Audnedal læringssenter og frivillige. Biblioteket har investert i spill og flerspråklige 
bøker. Dessuten har det vært arrangert høytlesning av avisen Klar Tale, med 
gjennomgang og samtale etterpå. Det har også vært konsert og turer i regi av 
biblioteket.  
 
Biblioteket har også tett kontakt med leseombud som leser på seniorsenter og skole 
i nærmiljøet. Boktipsene får leseombudene fra biblioteket. 
 
De flotte lokalene brukes også av lesevenner som enten leser for elevene, eller hører 
på elevenes høytlesning. 
 
Biblioteksjef Valand er både engasjert og dedikert, og gjør en flott jobb med å gjøre 
biblioteket åpent og tilgjengelig for alle! 
 
Leser søker bok gratulerer så mye!   
Prisen består av en pengepremie på 5000 kr og et diplom 
 

Hva er et Bok til alle-bibliotek? 
 
Leser søker bok samarbeider med over 340 folke – og fengselsbibliotek over hele 
landet. Disse bibliotekene er en del av Bok til alle-biblioteknettverket og har et 
ekstra engasjement for og bevissthet på å gjøre biblioteket til et sted for alle. 
 



Bok til alle-bibliotekene har blant annet egne hyller med lettlest og tilrettelagt 
litteratur. Bok til alle-bibliotek mottar bokpakker fra Leser søker bok to ganger i året. 
Bokpakkene inneholder bøker som har fått økonomisk støtte og rådgivning fra Leser 
søker bok, samt diverse informasjonsmateriell. Bibliotekarene gir også gode råd om 
hvilke bøker som kan passe best for ulike leseutfordringer og hvor låneren kan finne 
disse. Bøkene som er støttet av Leser søker bok, kalles det «tilrettelagte bøker». 
Disse bøkene lever et helt vanlig liv blant andre bøker. De vinner priser. De 
oversettes til flere språk. Og de leses og likes av lesere uavhengig av leseferdighet. 
Rett og slett fordi det er god litteratur. 
 
Leseombudordningen er også en del av Bok til alle-nettverket. Leseombud er 
frivillige som leser høyt for de som ikke kan lese selv.  
 
Kåringen av årets Bok til alle-bibliotek skjer i samarbeid med alle fylkesbibliotekene i 
landet.  Fylkesbibliotekene nominerer kandidater til prisen blant sine Bok til alle-
bibliotek. 
Mer informasjon: https://lesersokerbok.no/bok-til-alle-bibliotek/ 
  
Hvem er Leser søker bok? 
Leser søker bok er en organisasjon som jobber for et reelt kulturelt demokrati. 
Organisasjonen jobber for at alle skal få tilgang på bøker, uansett leseferdigheter. 
For å oppnå dette samarbeider vi blant annet med 340 bibliotek, alle 
fylkesbibliotekene i landet, forlag, forfattere, illustratører og tegneserieskapere. 
 
 

Kontakt 
Linn Almén, rådgiver Leser søker bok 
Telefon: 90 04 35 50 
Epost: la@lesersokerbok.no 
 
Veronica Salinas, rådgiver Leser søker bok 
Telefon: 926 10 198 
Epost: vs@lesersokerbok.no 
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