FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Budsjettpost for formidling, arrangement og aktiviteter - egenandel
Bibliotekenes egenandel
Fylkesbiblioteket søker nå arenamidler til aktiviteter i 2017 fra Nasjonalbiblioteket.
De fleste bibliotekene har svart at de ønsker at en slik søknad sendes. Det er ønskelig at bibliotekene
har en budsjettpost for formidling, arrangementer eller aktiviteter. Dette er viktig for å kunne bidra
med en egenandel i arrangementer og aktiviteter som fylkesbiblioteket tilbyr. En egenandel kan
utgjøre 10-20% av den gjennomsnittlige kostnaden for bibliotekene til en forfatter eller
foredragsturné. Ved at bibliotekene har en egenandel, vil man få mulighet til å arrangere flere
forfatter- eller foredragsturneer.
Budsjettposter
Det er viktig at bibliotekene har en budsjettpost som kan brukes til arrangement, enten denne
posten er stor eller liten. Hvor stor den skal være avhenger av økonomien, men det er viktig at
posten opprettes. Skal «Lov om folkebibliotek» følges, er arrangement et av tiltakene som skal til.
Kanskje bør det også være en post som heter «Markedsføring». Dette vil være annonseutgifter og
kanskje litt trykking/kopiering. Annonser koster forskjellig alt etter hvilken avis man bruker, men for
3 000 kroner får man som regel en to-spalter annonse (inkl. merverdiavgift) i de fleste lokalavisene
våre.
Gjennomsnittlige kostnader
I prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus vet vi noe om hvor mye et arrangement koster. I regi av
prosjektet hadde vi vinteren og våren 2016 tilbud om fem aktiviteter. Det har vært til sammen 24
arrangement. Disse har kostet til sammen 167 717 kroner. Gjennomsnittprisen per arrangement er
6 993 kroner. Tabellen under viser gjennomsnittsprisen for hvert enkelt tema.
Tema/aktivitet
Meisenes hemmelige liv
Hvordan elske en far og overleve
Trekkfuglene
Anders Larsen – en samisk pioner
Født feminist

Antall besøk
Fem besøk
Seks besøk
Fire besøk
Sju besøk
To besøk

Gjennomsnittspris per besøk
9140
8640
2354
7244
5000
Bare honorar, turnerte i regi av
Tromsungdom leser
Det rimeligste arrangementet var temaet «Trekkfuglene». Prosjektet har ikke betalt honorar, fordi
formidling inngår i jobben til formidleren.
Fylkesbibliotekets egenandel
Fylkesbiblioteket har en egenandel på 40 % i budsjettet til søknaden til Nasjonalbiblioteket.
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