
Møte i prosjektruppa for Litteraturhus Vestfold
Larvik bibliotek 
03. mai 2013, kl. 09.00-13.00 

Tilstede:
Prosjektgruppe:
Lokal prosjektleder: Bibliotekar Aase Wivestad, Horten bibliotek
Lokal prosjektleder: Sekretær Dag Arne Larsen (Kirsten Muhle fraværende) Sandefjord 
Lokal prosjektleder: Avdelingsleder Benedikte Gjone, Larvik 
Lokal prosjektleder TNB / Prosjektleder Vestfold: Avdelingsleder Aslak Larsen, Tønsberg og 
Nøtterøy bibliotek 

1. Kort oppsummering fra de fire dialogmøtene
 ■ Referat fra dialogmøtene legges ut seinere.

■ Variert oppmøte, men mange gode samarbeidspartnere. 

 ■ Lokal prosjektleder melder inn kontaktinformasjon om samarbeidspartnere til  
prosjektleder for en felles «kontaktbank».

2. Programmet for høsten 2013
 ■ Vi jobber mot en felles programkatalog innen programfristen 1. juni, f.eks. 10-12 sider for 

hvert bibliotek i alfabetisk rekkefølge: Horten, Larvik, Sandefjord, og Tønsberg og Nøtterøy. 

 ■ Enkel oversikt over arrangementene og informasjon om bibliotekets øvrige tilbud,  
tilsammen 48-52 sider. Eksempel fra Bærum bibliotek med «tagger» for de ulike  
arrangementstypene hvor det står dato, dag, tid, arrangement og sted, men uten bruk av  
bilder. 

 ■ Forslag til at programmet starter 15. august.

 ■ Prosjektleder kontakter Allegro reklamebyrå for å få et prisanslag for programkatalogen,  
alternativt kan en produsere reklamefinansiert og gratis programkatalog.

 ■ Forslag til 10 000 eksemplarer, evt. 100 000 eksemplarer i fulldistribusjon i hele Vestfold.

3. Åpningsarrangement
 ■ Forslag til lørdag 21. september kl. 1800, 1 arrangement på hvert bibliotek på samme tid.

 ■ Forslag til budsjett på 20 000,- - 30 000,- for hvert arrangement til honorarer og en felles  
helside i f.eks. Vestfold Blad.

 ■ Prosjektgruppa har utarbeidet et forslag til program, men som må drøftes videre i  
styringsgruppa. Ønskelig at hvert enkelt arrangement åpnes av lokal biblioteksjef, lokal 
ordfører og evt. fylkesordfører, varafylkesordfører, kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune 
eller fylkesbiblioteksjef.

4. Ekstern finansiering
 ■ Skrive en søknad sammen om et felles prosjekt til Fritt ord 4. juni.  

5. Kompetanseheving 
 ■ Ønske om kurs i debattledelse.
 ■ Kurs i sceneteknikk kan løses med en sjekkliste som utarbeides av prosjektleder.



6. Felles billettsystem 
 ■ Forslag om å utsette arbeidet med felles billettsystem til 2014.

7. Utfordringer i forbindelse med prosjektet Litteraturhus Vestfold 
 ■ Å få med alle ansatte i hvert enkelt bibliotek til å tenke Litteraturhus.
 ■ Få flere fremmedspråklige, menn, unge voksne og ungdom til å bruke bibliotekets tilbud 

og arrangementer. 

8. Neste møte i prosjektgruppa
■ 4. juni i forbindelse med studietur til Hamburg 2. - 4. juni 2013.

Aslak Larsen Ref. 


