
 

Mål for prosjektet 
 
Prosjektets to hovedmål er: 
1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere 
bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige offentlige debatten. 
2. Vi ønsker å gi bibliotekarene den nødvendige kompetanse for å være debattarrangør i sitt eget 
bibliotek ihht den nye bibliotekloven. 
 
Kompetansehevingen vil være samlingsbasert og bestå av: 

• Samling i to dager med teori, evt miks med små praktiske oppgaver, finne et 
• tema for den konkrete debatten som skal utføres 
• Arbeid på egenhånd: jobbe med tema og finne/booke debattanter for en konkret 
• debatt i eget bibliotek 
• Samling/workshop to dager praktisk konkret arbeid under veiledning av innleide 
• fagfolk, forberedelse til debatt., vurdere eksempler på debatt 
• Gjennomføring av debatt i eget bibliotek. 
• Evaluering av debattene og kompetansehevingen for at fylkesbibliotekene kan justere 

kursopplegget for høyest mulig kvalitet ved evt. videreføring i de øvrige bibliotekene i 
fylkene. 

 

Evaluering 
 

I forbindelse med at bibliotekene arrangerer debatter, ønsker vi å få en kort evaluering av hvert 
deltakende bibliotek. Spørsmålene er satt ut fra målene for prosjektet og opplegget fram til og med 
utført debatt. 

Skjemaet fylles ut etter gjennomført debattarrangement og sendes ditt fylkesbibliotek. De vil etter 
hvert bli lagt ut på bloggen. 

  



 

Bibliotek: Trondheim folkebibliotek 
Tema for debatt: Kulturnæring. Kulturtæring? 



1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP 

Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet og formulere arrangementets hensikt og retning på en slik måte 
at det motiverer og inspirerer målgruppene. Da blir det enklere å skaffe de riktige foredragsholdere og andre deltakere, og man har et 
godt fundament både for detaljplanlegging og markedsføring av programmet». 

 
Hvordan vil du evaluere arbeidet dere gjorde i denne fasen?  
Tidlig i planleggingsfasen hadde jeg kultur og tilskuddsordninger som tema, men ønsket en annen 
debatt enn «kan kulturen klare seg med mindre støtte», og valgte kulturnæringer i stede, med 
ønske om en mer positiv tilnærming til tema. Jeg leste meg opp, og jobbet en del med hensikt og 
budskap.  
 

Jeg ønsket å rette fokus mot de siste årenes økte oppmerksomhet rundt kulturens 
økonomiske betydning. Kulturnæringspolitikken i Norge ble utformet som et nytt politisk 
område i skjæringsfeltet mellom kultur og næring fra midten av 2000-tallet, med 
Bondevik2regjeringen og stortingsmeldingen «Kultur og næring», og videre i bl.a. den rød-
grønne regjeringens handlingsplan for kulturnæringer «fra gründer til kulturbedrift» i 2013. 
Kunst- og kultur skal nå både avle og avles utav næring. Men: Er kunst- og kulturaktøren 
næringskyndige nok? Tenker de nok business? Kan kunsten få like gode eller bedre vilkår 
ved å inkorporere mer næring? Kan det økte næringsfokuset utover kunstens autonomi?  
 

2) GJENNOMFØRING 

En viktig forutsetning for et godt arrangement er å rekruttere gode foredragsholdere og debattdeltakere. Her gjelder det ikke bare å finne 
personer med riktige kunnskaper og kompetanse. Formidlingsevne, tydelighet, engasjement og andre personlige egenskaper er 
avgjørende. Ikke minst har det stor betydning å ha et samlet blikk på alle bidragsyterne, slik at man får den riktige balansen. I 
gjennomføringsfasen dreier det seg mye om å få ut det beste av foredragsholdere og debattdeltakere ved hjelp av god programledelse, 
riktig motivasjon, trygge rammer og god regi (Erik Wold) 

 
Hvordan vil du evaluere gjennomføringen av debatten dere hadde? 
 

- Jeg fikk raskt på plass debattleder, og to debattanter: en fra kommunal direktør innen kultur 
og næring, leder for prosjektet «Litteraturhus Trondheim», og landet dermed på en dato. 

- Den tredje debattanten kom også raskt på plass og representerte et kulturnæringssamvirke.  
 Jeg ønsket i tillegg debattanter fra Innovasjon Norge (tilskudd til kulturnæring), og NTNU 
(kulturnæring i et historisk perspektiv), men ingen hadde anledning til å delta (men de 
hadde veldig lyst).   

- Jeg fikk to forespørsler ang. muligheter for å være debattdeltaker, og disse passet veldig fint 
inn så jeg sa ja. En var representant fra Trøndelags bildene kunstnere og den andre var 
direktøren for Kosmorama (filmfestival) 

- En time før oppstart fikk jeg melding fra kommunaldirektøren om at han satt i et møte som 
tok lengre tid enn antatt, og han var usikker på om han rakk debatten. Sånt skjer. Han prøve 
å skaffe stedfortreder uten hell, men kom selv 30 min etter debattstart, og det gikk greit.  

- Debattleder var godt forberedt med mange spørsmål til hver enkelt, evnet å lytte og fikk inn 
litt humor.  

- Jeg innledet og avrundet debatten. På denne måten blir det tydelig for publikum at det er 
biblioteket som programmerer debatten.  
 

 

3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 
  
Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  

 Var arrangementet godt nok markedsført?  



o Plakater og facebook var markedsføringskanalene. Debatten ble markedsført en uke 
før gjennomføring, og det ble raskt god respons på facebook. Over 100 personer 
responderte med at de skulle komme. Vi kjøpte markedsføring på facebook i en uke 
for å nå flere. De 160,- var en god investering 

 Fikk dere presseomtale?  
o Ikke som jeg merket meg 

 Fungerte det tekniske? 
o Ikke optimalt. Mye feeding i starten, og ujevn lyd på trådløsmikrofonene. 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  
o Ja, det synes jeg. Det kom mellom 40-45 publikummere, og det var helt ok. Trodde 

det ville komme dobbelt så mange, men  

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 
o Ja det tror jeg i og med at biblioteket hadde en innledning og avslutning.  

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
o Håper og tror det 

 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Flott og nyttig workshop der jeg lærte masse! 
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