
Møte workshop Litteraturhus Vestfold
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
20. mars 2013, kl 10.00-15.00

Tilstede:
Styringsgruppe
Biblioteksjef Kirsti Opstad (Hans Gjerløw fraværende), Sandefjord
Biblioteksjef Marit Bunæs Gossner, Horten
Biblioteksjef Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy
Biblioteksjef Marit Bunæs Gossner, Horten

Prosjektkoordinator: Rådgiver litteratur Steinar Engeland, Vestfold fylkesbibliotek
Lokal prosjektleder TNB / Prosjektleder Vestfold: Avdelingsleder Aslak Larsen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 

Prosjektgruppe:
Lokal prosjektleder: Bibliotekar Aase Wivestad, Horten bibliotek 
Lokal prosjektleder: Sekretær Kirsten Muhle, Sandefjord
Lokal prosjektleder: Avdelingsleder Benedikte Gjone, Larvik

Andre ansatte:
Bibliotekar Nina Halvorsen, Larvik
Bibliotekar Siri Vollebekk, Larvik
Sekretær Gry Bratland Lund, Tønsberg og Nøtterøy
Avdelingsbibliotekar Mette Kjennerud, Horten
Sekretær Dag Arne Larsen, Sandefjord
Sekretær Jolanta Karpinska-Jørgensen, Sandefjord

Forfall: 
Fylkesbiblioteksjef Unni Minsås, Vestfold fylkesbibliotek

1. Avklare forventninger 
 Felles modell samtidig som vi skal ha en lokal forankring
 Prosjektet skal ha en bærekraftig modell etter endt prosjektperiode
 En modell som bibliotekene i Norge kan ta i bruk
 Skal være en måte å jobbe på, en naturlig del av bibliotekdriften
 Krever at vi endrer atferd og omfordeler ressurser
 Viktig at omverdenen skjønner at vi skal være litteraturhus
 Lære av hverandre, men også viktig og lov for hvert bibliotek å være forskjellig
 Unngå «same shit, new wrapping», samtidig skal vi bygge på det som allerede er der
 Biblioteket er en del av Litteraturhuset

2. Ulike arrangementstyper
 Kartlegge ressursene våre, hvem er god på hva
 Øke kompetansen på debattstyring
 Må kunne heve oss over det lokale, sunt å være cosmopolite, utviklende å være globale
 Et litteraturhus skal ikke bare være kos, men også irriterende ubehag
 Se mulighetene, ikke begrense oss
 Samme/felles arrangements «tagger»
 Felles katalog/program for de fire bibliotekene, f.eks. 6 måneders program

 
 3. Inngangsbillett

 Proft innhold slik at vi kan ta inngangsbillett ved enkelte arrangementer om det er 
nødvendig og hvis vi vil

 Inngangsbillett også mulig i åpningstiden



4. Innhold i dialogmøter
 Lokale møter i april, 22.4 TNB, 23.4 Horten, 25.4 Larvik og 29.4 Sandefjord.
 Skaffe oss arrangører, samarbeidspartnere, frivilligsentralen
 Ta direkte kontakt med utvalgte lag, foreninger og interessenter i forkant
 Være åpen for innspill, men samtidig være tydelig på hva Litteraturhus Vestfold er, og hva 

vi tilbyr
 F.eks. Forskningsdagene (tema vann)
 Valg i september (f.eks. valgvake for førstegangsvelgere)
 Viktig å oppsummere etter dialogmøtene
 AKS og DKS kan være en viktig ressurs
 Evt. Trekkplaster på dialogmøtene

5. Arbeidet i prosjektgruppa 
 Bloggen kan være åpen, men f.eks. med enkelte dokumenter som er passordbeskyttet
 Prosjektgruppa er redaktører for bloggen
 Bloggen skal beskrive prosessen
 Møte i prosjektgruppa er torsdag 11.april kl. 09.00 - 12.00 i TNB og fredag 3. mai kl. 09.00 

– 12.00 i Larvik bibliotek.
 Vurdere Skypemøter

6. Finansieringskilder
 Søke om midler til arrangement kan gi oss bedre handlingsrom
 Legathåndboken  

7. Oppsummering
 Stor åpning i hvert av bibliotekene samtidig, med invitasjon av ordfører etc.
 F.eks. Tema forbudte forfattere, Friby-forfattere, Amnesty, Ytringsfrihet og demokrati
 Christine Koht, Nils Ingar Ådne, Simon Andresen

Aslak Larsen
Ref.


