
Referat fra dialogmøte på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek torsdag 13. mars 2014 kl. 19.00-20.00

Tilstede: 
With bok & kaffe - Line Erlandsen
Saga Oseberg - Einar Chr. Erlingsen
Thesbiteatret - Rolf Dolven
Naturvernforbundet Vestfold - Øyvind Johnsen
DIS Norge - Willy Fredriksen
Tønsberg Soroptimistklubb - Ragnhild Isachsen og Lone H. Siegmann
Filosofisk hjørne - Tom Rønning
Tønsberg Røde kors -  Grete M. Karlsson
Tønsberg Voksenopplæring - Solveig Laland og Hilde Henriksen
Sykehuset i Vestfold - Bettina Dudas
Tunsberg Litterære Selskap - Maria Szacinski
Rød Ungdom - Arild Julius Østrem
Leve Vestfold - Arne Magne Elstad, Heidi Hope og Bjarne Erntsen
Human-Etisk forbund Vestfold - Reidar Einarsen
Fortellerhuset - Charlotte Øster
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek - Tone Moseid, Britt Sanne og Aslak Larsen
  

Referent: Aslak Larsen

- Tone innledet med at biblioteket er med i et tre-årig prosjekt: Litteraturhus Vestfold hvor målet er 
at biblioteket gradvis skal omformes til å bli et Litteraturhusbibliotek - en arena for debatt og 
offentlig samtale. Dette krever kompetanseutvikling blant personalet hvor de får økt 
arrangørkompetanse, blir proffere i markedsføring og mediehåndtering, samt tilrettelegge og 
omforme bibliotekrommet til egnede plasser for denne aktiviteten. Det er også en utfordring å bidra 
til å skape debatt, der trenger biblioteket samarbeidspartnere.

- Tone presenterte de ulike rommene og plassene til møter, arrangementer og utstillinger som 
biblioteket har i dag og planlegger å tilby i framtiden:

• Underetasjen: - Hovedarenaen er ruinene. Nettverkstedet, lite møterom kan frigjøres, 
utstillingsplass ved brønnen i tillegg til området utenfor ruinene.

• 1. etasje: - Lite møterom, stort møterom og kafeen
• 2. etasje: - Stor åpen plass i barneavdelingen, utforskerflåten og stort møterom. 

Eventyrrommet.
• Muligheter i framtida, som krever investeringer: møterom og foredragssal med egen 

sideinngang, som kan avskjermes fra øvrig alarmsone.

- Tone skal legge fram en sak for bibliotekstyret i juni om reviderte utleieregler. Må differensiere 
egne arrangementer, samarbeidsarrangement – og utleiearrangement med ulikt behov for assistanse. 
All bruk av biblioteklokalene i åpningstida skal være kotnadsfritt.

- Teknisk utstyr: biblioteket har fornyet lydanlegget og kjøpt inn lite portabelt lydanlegg for tale 
som ved rask opplæring enkelt kan brukes av samarbeidspartnere.

- Programmering: Programfrist 1. mai for høstens Litteraturhusbibliotek (LHB)-program.



Innspill:

- Ønske om nyhetsbrev til samarbeidspartnere hver måned.

- Ett dialogmøte i året.

- Rød Ungdom - ønsker et samlingssted for ungdom og bedre program for denne målgruppa.

- Kafeen ønsker flere arrangementer lagt til kafeen, kan tilby catering, skjenkebevilling etter 
åpningstid. With bok & kaffe har enerett på alt salg av mat og drikke i biblioteket – kan levere til 
arrangementer uten selv å være til stede også.

- Langsiktig planlegging/årshjul samt rom for aktuelle saker

- Formalisere samarbeid med samarbeidspartnere om fordeling av ansvarsoppgaver

- Thesbiteatret (og andre) kan bidra med korte teasere på forestillinger, eller bidra med musikk og 
konferanseoppdrag

- Samarbeidspartnere kan seg i mellom samarbeide om arrangementer, det styrker ofte både 
oppmøte og reduserer risiko.

- Kun 15 programposter pr. halvår i LHB-programmet, biblioteket trykker derfor opp 
månedsprogram og har en aktivitetskalender på tnb.no der alle aktiviteter er med. Har ansatt 
bibliotekar med ansvar for markedsføring. Bruker alle kanaler til å informere om arrangementer, 
men differansierer hvilke kanaler avhengig av arrangementstype og målgruppe.

- Info ut til samarbeidspartnere på nettsidene til TNB.


