
Referat fra Dialogmøte om Litterturhus Vestfold på Larvik bibliotek 25.4.13
kl. 18-19.30

Til stede: Rolf Vidar Markmanrud (Folkeakademiet i Sandefjord), Idman M. Dhuhulow (Somalisk 
Kvinneforening, Larvik), Reidun Holst (Larvik Pensjonistuniversitet, Litteraturgruppa), Siri Vollebekk 
(Larvik bibliotek), Vigdis Gjelstad Jakobsen (Vestfold fylkesbibliotek), Sissel M. Åsheim 
(Samfunnskontakt og bibliotek, Larvik kommune), Anne L. Labori (Larvik bibliotek).

Prosjektet var representert ved: 

Aslak Larsen (prosjektleder Litterturhus Vestfold)
Mette Gjerdrum (biblioteksjef / representant styringsgruppa Litteraturhus Vestfold)
Benedikte Gjone (lokal prosjektleder i Larvik for Litteraturhus Vestfold)

Biblioteksjefen, Mette Gjerdrum ønsket velkommen til dialogmøtet.
Prosjektleder Aslak Larsen presenterte prosjektet.
Lokal prosjektleder Benedikte Gjone informerte kort om noen planlagte aktiviteter/arrangementer 
for høsten. 
Deretter ble det en kort presentasjon av møtedeltagerne.

Innspill:
-Viktig at programmet ivaretar det flerkulturelle, både med tanke på å nå publikum   
med innvandrer-/flerkulturell bakgrunn og mht foredragsholdere. 
-Hva med debatt om det flerkulturelle Larvik? Malmø har hatt «Lån en fordom»
-FN-dagen: Folkeakademiet i Sandefjord gode erfaringer fra arrangement denne 
dagen.
-Viktig å kunne gå sammen om arrangementer.
-Somalisk kvinneforening: ønsker en arena å kunne vise seg frem på.
-biblioteket som en arena for debatt.
-de fire bibliotekene, Sandefjord, Horten, Tønsberg og Larvik samarbeider om 
større arrangementer. En fordel å kunne «gjenbruke» gode arrangementer.
-biblioteket vårt som arena for andres arrangementer og egne arrangementer.
-Viktig å samarbeide med lag, lokale organisasjoner og foreninger.
-Larvik bibliotek samarbeider allerede med ulike aktører, men ønsker flere 
samarbeidspartnere. 
-Felles programhefte. De fire bibliotekenes program skal ligge her. Kan sette opp 
debattdag, temamøte, «speakers corner» arrangement osv, - innholdet kommer 
etterhvert.
-ønske om leksehjelp
-advokathjelp?
-skal kultur koste? Noen arrangementer vil koste noe, andre har gratis inngang.

Hva er et litteraturhus? Innspill:
-et sted for debatt
-folkemøter
-møtested der man kan få frem engasjement
-åpent for alle! - lav terskel
-møteplass
-et sted for litterturformidling
-arrangementer på tvers av de større bibliotekene i Vestfold
-hyppige og flere arrangementer.

Referent : Benedikte Gjone


