Biblioteket årets servicebedrift!
Gøtt folk! Kjære Tone, Anne, Anne Karine og Siri
Den riktige bok er en havegrind
til et land du får skjenket som gave.
For enhver står den åpen!
Enhver kan gå inn
og bli gjest i en eventyrhave.
De skjønneste planter,
hvis blomster er ord,
står stille og gror her i haven.
Her er det bokstavenes trollmenn bor,
og svinger med ord-tryllestaven.
En bok er en rikdom,
en bok er en venn,
og kan vel ditt vennskap fortjene,
for han som har lært seg å lese i den,
blir aldri på jorden alene.
Jeg syntes Andre Bjerkes ord fra diktet Boken passet godt som start på
gratulasjonen til biblioteket vårt når det i 2021 har blitt kåret til årets
servicebedrift i Trysil. I kommunen er vi stolt, glad og ikke i det hele tatt
overrasket over at Biblioteket – at Tone og damene stakk av med en høyt
hengende pris i tøff konkurranse med mange bedrifter.
I 2021 er det kanskje ikke et boklager en først tenker på – sjølv om vi vet at
Bibliotek er sammensatt av de greske ordene for nettopp dette: biblio=bok og
theke=lager. Og sjøl om bibliotekene tradisjonelt var en institusjon hvor ens
fremste oppgave var å organisere samlinger skrevet materiale – bøker,
dokumenter, bilder, aviser for å nevne noe – så er det i dag så mye mye mer.
Nå synes jeg bibliotekene fortsatt fremmer sin ideologiske forankring i troen på
folkeopplysning høyt. Her arrangeres det debatter, forfatterkvelder,
utstillinger, høytlesninger og konserter i et bankende tempo. Biblioteket er en
sentral møteplass på tvers av alder, bakgrunn og kjønn. Det er kommunens
viktigste kulturelle lavterskeltilbud og aktivitetene er i all hovedsak gratis.

Biblioteket er en viktig læringsarena for unga i Trysil. Fra Knøttebiblioteket, til
lesestunder for barnehagebarna, skolebibliotek – til den tydelig satsingen på
barne- og ungdomslitteratur. Det er en satsing vi i kommunen skal være stolt
av, den må pleies og styrkes – «det er ittno som kjem tå seg sjøl»
Bibliotekene er grunnsteiner i vårt åpne demokratiske samfunn. Det er en
kunnskapsbastion og forvalter av vår felles kulturarv, samtidig som biblioteket
er en viktig døråpner for mer mangfold, det internasjonale- og multikulturelle,
det nye og uprøvde. For meg er biblioteket som min barndoms Trygvassons
skip som førte meg ut –
Trysil kommune skal være stavtaket foran – vi drives av en visjon om at vi vil,
tørr og kan! Biblioteket lever opp til dette hver eneste dag. Dere ser folk, dere
spiller barna – og ungdommene våre gode, dere guider tilreisende og turister –
dere er nyskapende, og museumsvoktere i en og samme tid, og dere er
kulturformidlere med stor K, som særlig har et våkent blikk for lokalhistorien
vår!

Kjenner du huset hvor bøkene lever,
Stillheta, lufta og åndene finns.
Husser du orda til Sigmund og Einar,
Halldis som følger deg til innste grinds.
Kunnskap og latter,
Bilder, teater,
Dans, dikt og sørvis som ringer i vann.
Ja visst jæ gledes, unders og lever
På biblioteket de – god sørvis kan!
Stine Akre
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