
 
 

Evaluering 
 

Bibliotek: ___Hamar_____________________________________ 

 
Tema for debatt: _Fakta på bordet! Om 
matsikkerhet_________________________________ 

1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP 

Biblioteket samarbeidet med Heidner og Tekna om debatten. Disse satt med fagkompetanse  og 
kjennskap til aktuelle foredragsholdere og debattdeltagere innen det spesifikke arbeidsområdet.  
Samarbeidet fungerte bra m.h.t. fordeling av arbeidsoppgaver/ansvarsområde. Biblioteket deltok 
mer i selve detaljplanleggingen enn i prosessen med å innhente debattdeltagere. 
 
 
 
 

2) GJENNOMFØRING 

Debatten gikk som planlagt både m.h.t  program og praktisk gjennomføring. For biblioteket var 
dette en nyttig erfaring /læring m.h.t. logistikk og avvikling av en debatt.  Alle samarbeidspartnerne 
var fornøyde med gjennomføringen. Debattlederen var veldig dyktig, og paneldeltagerne hadde 
også tydelig god fagkompetanse.  
 
 

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

 Var arrangementet godt nok markedsført?  

 Fikk dere presseomtale?  

 Fungerte det tekniske? 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
 
Arrangementet ble veldig godt markedsført – proffe plakater og helsides annonse i lokalavisene 
(betalt av Heidner/Tekna). Biblioteket la ut på nettsidene (til henholdsvis biblioteket, kommunen, 
kulturhuset) , fb,  bibliotekets trykte program  og på kulturhusets trykte program. Debatten var 
arrangert i forbindelse med ”Midt i matfatet” – festivalen , altså del av et større arrangement og fikk 
dermed ekstra omtale. 



Det tekniske fungerte veldig bra og publikumsdeltagelsen  var større enn forventet (plass til 100 stk 
–  97 deltok). Biblioteket var mindre synlig som arrangør – Tekna og Heidner hadde hver sin Rollup-
plakat med  logo. Biblioteket ble imidlertid omtalt som (med)arrangør innledningsvis og ved 
avslutningen. 
Som nevnt var alle fornøyde med gjennomføringen  og tilbakemeldingene går på at biblioteket var 
egnet som debattarena 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Biblioteksjefen deltok i workshop/samlinger men har siden sluttet. – har derfor ingen kommentar på 
dette punktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


