Biblioteket som koblingsarena
og sosial møteplass
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Invitasjon: Idémøte mellom bibliotek, kommuner og frivillige organisasjoner
Velkommen til det første av to idémøter våren 2021 om samskaping i og med
folkebibliotekene. Vi håper nettopp DU blir med!
Bibliotekene er en gratis møteplass for hele lokalsamfunnet.
Hvordan kan bibliotekene nå nye målgrupper?
Hvordan kan vi engasjere frivillig sektor i kommunene slik at deres aktiviteter blir mer kjent og nye
samarbeid oppstår?
Hvordan kan vi inkludere flere og skape inkluderende aktiviteter i lokalmiljøet?
Hva er det mulig å samskape om og utvikle sammen?
Velkommen til et idémøte den 16.april for å starte en dialog med dere i
kommunene om disse spennende spørsmålene. Sammen vil vi kartlegge hvilke
muligheter og behov som finnes for å utvikle bibliotekene til arenaer hvor flere
deltar i å skape sosiale møteplasser og aktiviteter som møter innbyggernes behov.

Fredag 16.4
Kl. 09.30 – 12.00
Sted: Digitalt
(Zoom)

I det andre møtet – 2. juni - vil vi invitere med frivillige organisasjoner lokalt
i tillegg til dere.

Fylkestinget skal i mai behandle ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark. I planen er
inkludering ett av seks hovedtemaer og samskaping er løftet fram som en viktig arbeidsform for å
løse komplekse samfunnsutfordringer.

Med biblioteket som aktiv
arena i lokalsamfunnet kan vi:
✓ Nå nye målgrupper for bibliotekene
✓ Støtte opp om bibliotekene som viktige
sosiale møteplasser i kommunene
✓ Inkludere og integrere flere i et fellesskap
✓ Motvirke ensomhet og psykisk uhelse
✓ Skape grunnlag for dialog mellom bibliotek,
kommunen og det lokale organisasjonslivet
✓ Synliggjøre bibliotekene på andre arenaer
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Kl.09.30 - 09.35: Velkommen v/ Fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum
Kl. 09.35 - 09.45: Samskaping og innovasjon på 10 minutter
Elisabeth Paulsen, Tønsberg kommune
Kl. 09.50 - 10.20: Hvordan samarbeider vi i vår kommune?
Tokke kommune v/ Benedikte Nes
Horten kommune v/ Malin Korshavn og Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
10.20 - 10.30: intro til gruppesamtaler v/ Pernilla Hjermann
10.30 - 10.40: Pause
10.40 – 11.20: Diskusjoner i mindre grupper (breakoutrom på zoom)
11.20 - 11.30: Pause

11.30 - 12.00: Oppsummering i plenum
Hvordan tar vi dette videre? Hva er vårt neste skritt sammen
frem til Samskapingsarenaen sammen med frivillige organisasjoner
den 2.juni?

Har du spørsmål? Kontakt Pernilla Hjermann ved Fylkesbiblioteket.
Mail: pernilla.hjermann@vtfk.no eller tlf. 45472653

Påmelding:
Send e-post til
gro.kabbe@vtfk.no
Frist: fredag 9.4

