
Biblioteket på Saupstad
Ett av seks bydelsbibliotek i Trondheim



Nomadeliv innenfor et lite område



Hvem bruker biblioteket?
Bydelsbibliotek for Kolstad, Saupstad, Huseby, Flatåsen. Bydelene Kolstad og 
Huseby har ca 5000 innbyggere. Med Huseby og Flatåsen er det ca 8000 
innbyggere som sogner til Saupstad bibliotek.

Skoler som sogner til oss: Huseby b.- og u.skole, Flatåsen skole b.- og u-skole,  
Heimdal vgs når de skal ha særemne og når det er forhåndsvalg :-)

Og mange barnehager ligger tett rundt Saupstadsenteret.

Populært treffsted for både barn, ungdom og eldre. De voksne er mest innom og 
låner og leverer.



 Samlingen

Samlingen består av ca 21000 bind og da er det både bøker og “bits” i den.

Verktøy og bøker.        

Sånn har det blitt.  

Og bibliotekenes gamle

tradisjon for deling blir vanlig

også på andre områder i 

samfunnet.

   

               



Møteplassen
Daværende kulturminister Torhild Widvey sa i Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 følgende:

“Vi lever i en tid hvor stadig flere bruker mer og mer tid foran skjermer, istedenfor ansikt til ansikt. Folkebiblioteket skal 
fortsette å være en gratis møteplass med et tydelig samfunnsoppdrag – et sted å møtes, reflektere og utvikle vår dannelse.”



PS4 Fifa 17, 18, 19 osb
4 stasjoner for å spille Playstation. Bare lov å spille spill som biblioteket har kjøpt 
inn. Ikke noe online-spilling.

Desidert mest populært 

med FIFA.

Sosial møteplass for

ungdommene.



Aviskrok m.m.
Sosial møteplass

for bydelens

eldre.

Nyheter og 

middagsforslag

diskuteres 

friskt.



Språkkafeen
Hver mandag fra 13-14. Samarbeid med Saupstad frivilligsentral.

Biblioteket

serverer kaffe, 

kjeks og godt humør.

Bra kombo!



Etter skoletid
Et tilbud for 5.trinn ved Huseby barneskole i forbindelse med at de går på skole 
utenfor bydelen fram til 2021. Vi ønsker at de ikke skal glemme biblioteket mens 
de går på skole på Sverresli.



Lesestunder, bokprat, forfattertreff, Folkeverksted



En bevilgning fra Områdeløft Saupstad/Kolstad har gjort oss i stand til å investere i 
kamera og redigeringsverktøy som gjør det gøy å lage film. Alle kan låne 
filmutstyr. Vårens ferskeste film er denne med tittelen: Internett er borte!

Filmverkstedet



Bydelsbibliotekarens bokfavoritter
Bare i Brooklyn. Om sosial kontroll. 

Juksemaker.  Så urettferdig kan verden være. Om å ikke bli trodd, og reagere 
med sinne på det

Natt på Frognerbadet. Nydelig kjærlighetshistorie fra en gutts synsvinkel, og om 
å finne seg sjæl.

Gamer/Ryktet/Dronen. Fordi de de er lette å selge inn, og de som IKKE liker å 
lese, leser dem.

Miss. Kanskje finnes det flere veier til et godt liv? Om å ta andre valg enn de 
andre.






