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Bibliotekplan Vestfold

• Sikre at alle innbyggerne i fylket har lik 

tilgang til et bibliotektilbud av god kvalitet

• Oppnå en optimal utnyttelse av 

bibliotekenes samlede ressurser

• Legge grunnlaget for bibliotekutvikling og 

samarbeidsløsninger for bibliotekene i 

fylket



Status - tidsplan
Tid Deltakere Aktivitet

Høst 2008/

vår 2009

Biblioteksjefer og mellomledere i 

folkebibliotekene

Lederkurs i Tjenestemarkedsføring

Gjennomført

Vår 2009 Biblioteksjefer Utarbeidelse av felles visjon for 

folkebibliotekene i Vestfold

Gjennomført

Uke 49 2009 Biblioteksjefer Studietur til Danmark

Gjennomført

Uke 50 2009 Biblioteksjefer, Kultursjefer,

Høgskolen i Vestfold

Dialogkonferanse Bibliotekplan Vestfold

Gjennomført

Januar – april 2010 Arbeidsgruppe /

Redaksjonsgruppe

Utarbeide utkast til bibliotekplan

April 2010 Fylkesbiblioteket Utkast til bibliotekplan ferdig

Juni 2010 Hovedutvalg Kultur, folkehelse og miljø

Fylkesutvalg

Utkast til bibliotekplan behandles

Juni 2010 Kommunene Bibliotekplanen sendes på høring til 

kommunene

Juni eller august 2010 Kommunene Høringskonferanse?

1. oktober 2010 Kommunene Høringsfrist

Oktober 2010 Fylkesbiblioteket Sak til sluttbehandling forberedes på 

grunnlag av høringsuttalelsene

Desember 2010 Hovedutvalg Kultur, folkehelse og miljø

Fylkestinget

Bibliotekplanen vedtas



Prosjektgrupper  bibliotekplan

1. Biblioteket som litteraturhus og 

samfunnsarena

2. Kunnskaps- og læringsarena

3. Det synlige bibliotek

4. Kompetanse, organisering og samdrift



SKP fylkesbiblioteket

• 1.samling diskuterte hovedstrategier 27.10.09

• 2.samling diskuterte egne mål og fokusområder 

3.-4.3.10

• Løpende arbeidsmøter mars/april jobber med tiltak

• Sammenheng bibliotekplan



Aktuelle fokusområder

• Formidling (gjøre)

• Utviklingsaktør (være)

• Kunnskapsdeling (gjøre)

• Kompetanseutvikling (gjøre)

• ferdigheter

• relasjonsbygging



”Vestfoldbiblioteket” –

mennesker møter muligheter

• Fylkesbiblioteket skal være en ledende 

bibliotekutvikler.

• Fokusområder:

– Kompetente bibliotek

– Møteplass – kunnskapstorg og 

formidlingsarena

– Felles bibliotektjenester



• Hovedmål:
– Være utviklings- og kompetansesenter for 

bibliotekene.

• Delmål:
1. Være pådriver for kompetanseutvikling og 

kompetansedeling i bibliotekene.

2. Videreutvikle bibliotekene til attraktive møteplasser 

basert på opplevelse, kunnskap og medvirkning.

3. Være pådriver for samdrift av bibliotekene i 

Vestfold.


