Bystyrets kontor

Til
BKKN stab
Fra
Bystyrets kontor

Intern korrespondanse
Vår referanse:
Saksbehandler:
Dato:

2019/42524-3
Bodil Bøe Vetaas
11. juni 2019

Interpellasjon nr. 29 fra Line Berggreen Jacobsen (A) vedrørende
nynorske turbibliotek i Bergen kommune. Bergen bystyre
19.06.2019
Representanten Line Berggreen Jacobsen (A) har fremmet følgende interpellasjon:
Sogn og Fjordane fylkeskommune har tatt initiativ til å bygge dagsturhytter i alle kommunene
i dagens Sogn og Fjordane, for å legge til rette for økt friluftsaktivitet og bedre folkehelse. I
den forbindelse har fylkesbiblioteket etablert nynorske turbibliotek i hyttene. Gjennom
turbibliotekene ønsker Fylkesbiblioteket å nå ut til et bredere publikum enn de som vanligvis
benytter seg av folkebibliotekene. Målet er å stimulere til lesing og bibliotekbruk, og samtidig
øke kunnskapen om nynorsk språk og litteratur for både barn, ungdom og voksne (1).
Dette er en målsetting interpellantene deler, og det er ønskelig å få til et tilsvarende prosjekt i
Bergen, både for å stimulere til friluftsaktivitet og (nynorsk) leseglede. Det siste vil også være
i tråd med ambisjonene i bystyresak 47/18 Kåra for nynorsk i Bergen. Tiltak om å gjøre
nynorsken meir synlig i Bergen kommune (2).
Aasen-tunet har gjennom Utebiblioteka et tilsvarende opplegg, i noe mindre skala, men med
et godt utvalg av nynorske barnebøker (3). Det finnes mange ulike måter å organisere et slikt
tilbud på. Vi bør finne et som passer for oss, og samtidig ivaretar intensjonene fra
eksemplene ovenfor. Kanskje er det mulig å inngå et samarbeid med ulike lag og
organisasjoner som har hytter i byfjellene, eller med Fløibanen og Ulriken 543. Bergen og
Hordaland Turlag bør kobles på.
Spørsmål:
Deler byråden interpellantenes ønske om å opprette nynorske turbibliotek i Bergen for å
stimulere til økt friluftsaktivitet og leseglede?
Vil byråden undersøke mulighetene for å opprette nynorske turbibliotek i Bergen, og komme
tilbake til bystyret med en sak som viser hvordan Bergen kommune i samarbeid med
relevante aktører kan få på plass et slikt tilbud?
Kilder:
(1) https://framtida.no/2017/04/28/far-stotte-til-nynorsk-turbibliotek
(2) https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/255743/Framstilling-Kara-fornynorsk-i-Bergen-Tiltak
(3) https://www.aasentunet.no/iaa/no/aktuelt/Utebiblioteka+2018.d25SMdvUX1.ips?fbclid=IwAR3KFvzgy_CYgSmwsjcbpHZrIK5rKVZpdYghmhoCJcgnEcgsM9VZA8ysyY
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