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Utvikle folkebibliotekene i Troms 
som litteraturhus 
i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek

• Formidlingstiltak

• Utvikling av uavhengige 
møteplasser

• Nettverksbygging

• Kompetanseheving

• Tilrettelegging av 
bibliotekrommet for 
formidling og debatt-arena

• Metode



Folkebibliotek som litteraturhus
• Et treårig prosjekt

Arrangementskurs.           Foredrag om 2. verdenskrig.        Debatt om kommunesammenslåing

Forfattermøte.                           Arena for arrangement.               Forfatter og lesere i samtale.



Litteraturhuskonferanse 
og besøk på
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Litteraturhusteamet:
Åse Hansen, Linda Tindholm
Kristin Strand Iden, Ingrid Kongsvik, 
Anne Strømmesen og Aud Tåga



Notodden bibliotek

Litteraturhusteamet på besøk på 
Notodden bibliotek
Mye å lære av å se andre bibliotek



Nedre Eiker bibliotek

Her fikk litteraturhusteamet høre om arrangementer 
og se hvordan biblioteket gjennomførte dem

Godt samarbeid med 
ulike foreninger, som 
har andre kontakter 
enn biblioteket

Ved hjelp av tykke 
mørke gardiner, som 
dekket to vegger, god 
prosjektor, PC og lyd, 
ble bibliotekrommet et 
godt forelesningsrom



Hvordan lage et arrangement?

• Bestemme tema/forfatter/foredragsholder

• Avtale med aktøren

• Skaffe oversikt over bibliotek som ønsker besøk

• Bestille reise og opphold / gjør avtale om 
reisemåter / bestille leiebil

• Lage turnéplan

• Sende turnéplan til aktøren for godkjenning

• Melde inn oppdrag til Forfattersentrum eller 
informere aktøren om fakturaadresse

• Sende turnéplanen til bibliotekene

• Sørge for at bibliotekene og aktøren har 
hverandres kontaktinformasjon

• Informere på fylkesbibliotekets ressurssider

• Produsere informasjonsmateriell

• Produsere plakater/gjøre avtale om plakater

• Bibliotekene informerer på sine nettsider og via 
FB

• Gjøre avtale med bibliotekene om eventuelle 
annonser

• Bibliotekene informerer media

• Bibliotekene kontakter aktøren angående 
praktiske ting ved det bestemte besøket

• Biblioteket legger til rette for besøket

• Biblioteket sender inn arrangementsrapport 
rette etter besøket

• Arrangementsrapportene samles og det skrives 
oppsummering som legges ut på ressurssidene

• Betaling av honorar, reiser og opphold

• Evaluering



Oppslutning rundt arrangementene

• Fra prosjektet starta opp og fram 
til avslutningsseminaret har det 
deltatt rundt 2860 personer på 
arrangementene

• Fem bibliotek har ikke tatt imot 
tilbud om arrangement av litt 
ulike grunner

• Flere bibliotek har latt seg 
inspirere til å jobbe med flere 
arrangement enn de som har 
inngått i prosjektet

• Noen bibliotek har vært veldig 
på for å få arrangement

• Bibliotek /biblioteksamarbeid 
har uoppfordret foreslått tema 
og tiltak


