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Mål for prosjektet
Prosjektet skal etablere de fire bybibliotekene i Vestfold som lokale litteraturhus, i
et samarbeid mellom Vestfold fylkesbibliotek og de fire største bybibliotekene i
Vestfold. Prosjektet skal videre bygge og styrke disse bibliotekene som lokale
arenaer for debatt og samfunnsspørsmål knyttet til lokale, regionale, nasjonale og
internasjonale anliggender. Dette vil skje blant annet ved å profesjonalisere
arrangørkompetanse, litteraturkunnskap, formidlingskompetanse og
mediehåndtering, og ved å tilby publikum relevante og attraktive arrangementer.
Prosjektet tar mål av seg å øke det lokale engasjement i befolkningen rundt lokal
debatt og litterære arrangementer. Ved å styrke og nyetablere samarbeid med
andre aktører som arbeider med litteratur og debatt, skaper vi økt aktivitet og bred
forankring lokalt. Brukermedvirkning skal være et viktig virkemiddel og delmål i
prosjektet.
Ved prosjektslutt skal vi ha en modell for flere slike etableringer i store og
mellomstore bibliotek, både i Vestfold og på landsbasis.

Prosjektbeskrivelse
Visjon:
Folkebibliotekene i Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik skal være de lokale
kraftsentra og de naturlige samarbeidspartnerne i Vestfold når det gjelder litteratur
og offentlig ordskifte. Lav terskel inn - høy kvalitet ut!

De fire bibliotekene pr i dag:
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Alle fire besitter egnede lokaliteter, stor grad av formidling og dyktige ansatte. Men
ingen av dem fungerer pr i dag som litteraturhus de facto, og har heller ikke en slik
posisjon i allmennheten.
De fire deltakerbibliotekene har allerede et utmerket samarbeid gjennom regional
litteraturfestival (Litteraturuka i Vestfold), merkevarebygging (Vestfoldbibliotekene)
og ulike kompetansehevingstiltak, for å nevne noe. Denne tradisjonen for
samarbeid er en viktig rammefaktor for dette prosjektet, og en helt vesentlig faktor
for entusiasme i alle prosjektets ledd.
Etter samtaler med biblioteksjefene i de fire bibliotekene i forkant av denne
søknaden kan vi oppsummere følgende:

1. Tønsberg bibliotek ønsker å formidle informasjon, kunnskap og opplevelser og
være en institusjon for demokratibygging for alle. I Tønsbergs virksomhetsplan
fremheves følgende tiltak: Videreutvikle rollen som litteraturhus, med et konkret
mål om 10% økning i publikumsbesøket på arrangementer. Ønsker å sette
demokrati og ytringsfrihet på dagsorden i forbindelse med både
stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet 2014. Tønsberg har nylig opprettet
en egen arrangementsavdeling, med egen avdelingsleder som ble tilsatt
september 2012.

2. Horten bibliotek har som et av målene i Handlingsplan 2013-2016 å
"videreutvikle bliblioteket som litteraturhus og sosial møteplass for
informasjonshenting, lesing, læring og opplevelse."
Horten bibliotek har god aktivitet, er sentralt plassert og har flere
samarbeidspartnere som vil være med å arbeide for biblioteket som lokalt
litteraturhus.

3. Sandefjord bibliotek har ved flere anledninger signalisert at de ønsker å være
med på å utvikle biblioteket som litteraturhus med formidling som hovedfokus.
De har sterk forankring i det politiske miljø og i bibliotekets målstyringsdokument,
lang erfaring når det gjelder samarbeid med eksterne aktører på området
(bokhandlere, forlag, lag og foreninger, forfattere, enkeltpersoner osv.), samt et
Dag Solstad-prosjekt som de ønsker å gjøre permanent. Sandefjord bibliotek har
felles lokaler og ledelse med Hjertnes kulturhu, noe som åpner for mange nye
muligheter.

4. Larvik bibliotek har et stort ønske om å videreutvikle seg både når det gjelder
typen arrangement og i forhold til det arrangementstekniske. De ønsker å framstå
som enda mer profesjonelle på arrangementssiden og ønsker å strekke seg enda
lenger på innhold i arrangementene. Kulturhuset Bølgen er i dag en god
samarbeidspartner. Larvik bibliotek har mange entusiastiske og motiverte ansatte.

Horten kommune står på Robæk-lista, og de 3 andre står i fare for å havne der
pga dårlig kommuneøkonomi. Man vil derfor være avhengig av høy grad av
prosjektmidler for å kunne gjennomføre prosjektperioden. Bibliotekene i Vestfold
arbeider kontinuerlig med å foreta nødvendige justeringer ift økonomi, men vil
også kunne bruke prosjektperioden målrettet til å se fremover mot overgangen til
litteraturhus-drift.

Forankring:
Prosjektet Litteraturhus Vestfold er solid forankret i de to viktigste reginale
styringsdokumentene for kultur- og bibliotekfeltet i Vestfold:
I Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014 heter det i tiltaksplanens punkt 2.1
at man skal ”arbeide for å etablere vestfoldbibliotekene som lokale litteraturhus og
arenaer for engasjement, deltakelse og demokrati.
Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 formulerer det slik: “Folkebibliotekene bør
utvikles til kommunale litteraturhus og styrkes som arena for formidling og debatt.
Bibliotekene kan ha den sentrale møteplassfunksjonen som Stortingsmeldinga
beskriver. I Vestfold vil det være behov for en differensiering av ambisjonene for
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bibliotekene som litteraturhus i forhold til befolkning og lokale ressurser. Det vil i
første rekke være de største bybibliotekene som vil kunne fylle en slik funksjon.
(…) Litteraturuka i Vestfold skal videreutvikles, men bibliotekene bør også satse
på aktivitet knyttet til formidling av litteratur ellers i året. Det ligger bl.a. et stort
ubrukt potensial i formidling av fremmedspråklig litteratur.”
I bibliotek- og litteraturmiljøene i Vestfold eksisterer det ingen agenda for
etablering av eget litteraturhus i fylket, men tvert i mot er det bred enighet om at
folkebibliotekene er våre litteraturhus. Vestfold har 13 folkebibliotek fordelt på 14
store, mellomstore og små kommuner.
Gjennom dette prosjektet, der Vestfold fylkesbibliotek samarbeider med de fire
største bybibliotekene i fylket, ønsker vi å skape en modell for store og
mellomstore bibliotek i resten av fylket. Denne modellen vil ha stor
overføringsverdi til resten av landet.

Prosjektets innhold:
Sentralt i prosjektet står en ambisøs rekke arrangementer: 30 arrangementsuker
årlig med til sammen ca 120 arrangementer pr år. Det legges opp til ett ukentlig
arrangement i hver av de fire bibliotekene fordelt slik: Horten (mandag), Tønsberg
(tirsdag), Sandefjord (onsdag) og Larvik (fredag). To av de 30 arrangementsukene
legges til turistsesongen, en tid da befolkningen i kyst-Vestfold økes markant.
Arrangementene vil avvikles lokalt av lokale bibliotekansatte, og det rapporteres til
prosjektleder.
Prosjektet vil starte opp med etablering av prosjektgruppe, kombinert med
studietur til litteraturhusene i Oslo og Hamburg. I forkant av dette har søker
gjennomført studietur til Hamburg og Bremen i Tyskland. Så snart prosjektgruppa
er etablert vil man rekruttere til engasjementet som prosjektleder.
I prosjektperiodens første halvår legges det også opp kurs i arrangementsteknikk,
publikumsutvikling, litteraturformidling og mediehåndtering for ansatte i felt. For å
sikre involvering av lokale ressurs- og fagpersoner inviteres det til dialogmøter i de
fire byene som omfattes av prosjektet så tidlig som mulig.
Prosjektet vil følges opp av dedikert prosjektleder i om lag 50% stilling, samt en
prosjektkoordinator hos prosjekteier Vestfold fylkesbibliotek (frikjøp 10%). Disse to
vil ha hånd om det daglige arbeidet med prosjektets overordnede mål, evaluering
og rapportering.
Som budsjettet viser frikjøper prosjektet fire lokalt ansatte (15% i hvert bibliotek),
og disse vil ha ansvar for den daglige driften av prosjektet i sitt bibliotek. Det
legges opp til høy interaksjon mellom med prosjektets ulike aktører/ansatte.
Styringsgruppa består av fylkesbiblioteksjefen og biblioteksjefene i de fire
deltakende bibliotekene.
Nye formidlingsformer og nye litterære stemmer vil være selvsagte deler av den
publikumsrettede virksomheten, samtidig som vi skal spille på det faktum at
Vestfold er hjemsted eller fødested for flere av våre største nålevende forfattere.
Vestfold har også et rikt politisk liv, en stor kulturarv rundt middelalder og vikingtid,
og en rekke aktive lag og foreninger. Dette skal også ha sin plass i prosjektet. Det
skal også lokale organisasjoner (ideelle, politiske, religiøse, flerkulturelle etc.) ha.
Det ligger her til rette for en rekke nye lokale samarbeid. Gjennom nye
arrangementstyper og målrettet innsats skal vi bli den lokale møteplassen og
samfunnsarenaen både stortingsmelding og siterte plandokumenter peker på.
Stemmerettsjubileet 2013 og Munch-jubileet 2014 vil bli fyldig markert og jobbet
med i kommunene, og hører naturlig inn på arrangementssiden.Stortingsvalget
som ligger innenfor prosjektperioden gir også prosjektet en god mulighet til å
arbeide med politiske debatter.

Suksessfaktorer:
Det eksisterende samarbeidet mellom de fire bibliotekene er som nevnt en viktig
forutsetning for dette prosjektet. Det er også forankringen i det politiske liv som
nevnt ovenfor. For å realisere visjonen og målsettingene som er beskrevet
tidligere er prosjektet avhengig av et tilstrekkelig budsjett som skaper
handlingsrom for å levere kvalitet til publikum og tilstrekkelig mannskap til å
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gjennomføre.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Treårig
Fra dato

01-03-2013
Til dato

01-03-2016

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Studietur for søker. Bibliotek i Tyskland 08-10-2012 12-10-2012

Studietur Literaturhaus Hamburg 27-02-2013 01-03-2013

Etablering av prosjektgruppe 01-03-2013 01-04-2013

Utlysning engasjement som prosjektleder 01-03-2013 01-02-2013

Dialogmøter i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik 01-03-2013 01-05-2013

Studietur Litteraturhuset i Oslo 01-04-2013 01-04-2013

Gjennomføring av arrangementer 01-05-2013 31-12-2015

Semesterevaluering V13 01-06-2013 07-06-2013

Kurs i publikumsutvikling og litterære arrangementer 29-11-2013 29-11-2013

Kurs i mediehåndtering 08-12-2013 08-12-2013

Kurs i nye formidlingsformer 09-12-2013 09-12-2013

Semesterevaluering H13 01-12-2013 07-12-2013

Semesterevaluering V14 01-06-2014 07-06-2014

Semesterevaluering H14 01-12-2014 07-12-2014

Semesterevaluering V15 01-06-2015 07-06-2015

Semesterevaluering H15 01-12-2015 07-12-2015

Avsluttende evaluering og rapport 01-01-2016 01-03-2016

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere
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Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Tønsberg & Nøtterøy bibliotek
Storgata 16
3126
Tønsberg

ja Prosjektdeltaker

Sandefjord bibliotek
Boks 2025
3202
Sandefjord

ja Prosjektdeltaker

Larvik bibliotek
Nansetgata 29 3256
3256
Larvik

ja Prosjektdeltaker

Horten bibliotek
Postboks 195
3192
Horten

ja Prosjektdeltaker
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 485000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Honorarer (4 arrangementer á kr. 3.500,- pr uke fordelt på 30
arrangementsuker pr år i fire biblioteker = 4 x 3500,- x 30 = 420.000,-

220000 420000

Prosjektleder 110000 215000

Studieturer 50000 50000

Frikjøp av rådgiver Vestfold fylkesbibliotek til prosjektkoordinering 50000 50000

Fasilitering av møter og kurs 30000 50000

Semesterprogram, annonse, stillingsutlysning 50000 75000

Evalueringsprosess Vestfold fylkesbibliotek, estimert kr 25.000,-/år 50000 75000

Medgått arbedistid (10% av årsverk) i fire biblioteker, estimert til 4 x
42.000,- x 3 år

220000 504000

Totale utgifter 780000 1439000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 485000 485000

Frikjøp av rådgiver Vestfold fylkesbibliotek til
prosjektkoordinering (bekreftet tilskudd)

20000 50000

Frie midler Vestfold fylkesbibliotek (bekreftet tilskudd) 25000 75000

Medgått arbeidstid (15% av årsverk) i fire biblioteker, estimert til 4 x
62.500,- x 3 år (bekreftet tilskudd)

150000 504000

Evalueringsprosess Vestfold fylkesbibliotek, estimert kr
25.000,-/år (bekreftet tilskudd)

25000 75000

Norsk Kulturråd 25000 100000

Fritt Ord 50000 150000

Totale inntekter 780000 1439000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse
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