
      
       Bibliotekdagene 10.-16. februar 2014Hof bibliotek

Holmestrand bibliotek

Sande bibliotek

Svelvik folkebibliotek

Skriv inn en overskrift

---------Andebu • Hof • Holmestrand • Horten • Lardal 
Larvik • Re • Sande • Sandefjord • Stokke 
Svelvik • Tjøme • Tønsberg/Nøtterøy
I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek

         
          vestfoldbibliotekene.wordpress.com

       Les mer om arrangementene på bibliotekenes
                  egne nettsider - og på Facebook!

                

                  
                 Velkommen til ditt Vestfold-bibliotek under Bibliotekdagene 
                  10.–16. februar! Denne uken retter vi søkelyset 
                  mot bibliotekenes mangfold av tilbud og 
                  tjenester, g jennom  alt fra folkemøter 
                  til forfattermøter ... og mye annet.  
                 Velkommen!

                
                  
                 Vestfoldbibliotekene – mennesker møter muligheter!

Onsdag 12.2 kl. 18         Hof bibliotek inn i fremtiden – åpent møte om bibliotekutvikling.
Torsdag 13.2 kl. 19         Konsert med Bibliobandet med Morten & Morten. Lånelotteri hele 
uka.

Tirsdag 11.2 kl. 11        Krenkelser og overgrep mot eldre i sykehjem. Wenche Malmedal 
(Høgskolen i Sør-Trøndelag) disputerte i 2013 med sin avhandling om sykehjemsbeboere 
som utsettes for overgrep. Hør Malmedal og andre fagfolks presentasjon av et brennbart 
tema.
Torsdag 13.2. kl. 18       Brettspill med brettspillmiljøet i Holmestrand. 

Onsdag 12.2 kl. 19      VårDag på biblioteket. Møt gartner Dag Arneson, kjent fra TV- 
programmet ”Grønn glede”, og få en god start på vekstsesongen med tips og råd for 
hagearbeidet. Billetter á kr 50 kan kjøpes på biblioteket.

Mandag 10.2- fredag 14.2 Boksalg i biblioteket.
Mandag 10.2- fredag 14.2 Bokutlodning for voksne (Ett lodd for hver bok som lånes. 
Trekning av bokpremier hver dag.)



Skriv inn en overskrift.

Larvik bibliotek

Lardal bibliotek

Sandefjord bibliotek

Stokke bibliotek

Andebu bibliotek

Skriv inn en overskrift.

Re bibliotek

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Tjøme folkebibliotek

Horten bibliotek
 

Mandag 10.2 kl. 19     Forfattermøte: Britt Karin Larsen.
Onsdag 12.2 kl. 18      Vi viser deg bibliotekets tjenester på nett.
Fredag  14.2 kl. 13      Vi viser deg bibliotekets tjenester på nett.

Lørdag 15.2        Boksalg i biblioteket.

Onsdag 12.2 kl. 19     C:MOMENT tolker tekster av Linda Gabrielsen, Rune Kjær og Kristin 
Remøe i en underholdende og interaktiv forestilling. Med blant andre skuespiller Nina 
Andresen-Borud og musikerne Roy Einar Dreng og Dag-Michael Andresen.
Torsdag 13.2 kl. 19       Er du lykkelig? Tidligere prest i Sandar menighet Vincent Hagerup har 
enkeltmennesket i fokus, og arbeider nå med kreft- og rusomsorg. Fysioterapeut Kristian 
Verde er kjent fra NRK-programmet "Oppdrag lykke". Hør deres erfaringer og historier. 
Fredag 14.2 kl.12        Litteraturhalvtimen: Biblioteket byr på litteraturstund hvor ansatte 
forteller om en favorittbok. Vi byr på kaffe og kjeks. 
Lørdag 15.2 kl. 13      Arrangerte ekteskap før og nå: For 153 år siden skrev Nicoline Thaulow 
i romanen "Drøm og virkelighed" at "ekteskap var for borgerskapets unge kvinner en 
levevei". Boken kommer nå i nyutgivelse . Ragnar Aamodt, Berit Marianne Gabrielsen, Hiam 
Al-Chirout og Maria Teresa Bjerke deltar i debatten. 

Onsdag 12.2 kl. 18    “Nasjonsbyggerne”. Et musikalsk foredrag i anledning 
Grunnlovsjubileet, ved Steinar Høiback.
Lørdag  15.2 kl. 13     Maria Szacinski har bokprat om Roy Jacobsens "De usynlige" og 
"Seierherrene".

Andebu bibliotek utvider åpningstidene: fra denne uken holder biblioteket også åpent 
onsdager kl 10-14. Velkommen!

Mandag 10.2 kl. 18    Bokbad. Bibliotekmedarbeider Inger Firing bokbader Ann-Christin 
Gjersøe, som denne vinteren krimdebuterer med boken "Jernjomfruen". 
Torsdag 13. 2 kl. 18    Temakveld om demens – en vei til forståelse. Forfatter Eva Anfinnsen 
er fra Re, jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, og har utgitt bøker 
om temaet demens. Denne kvelden presenterer hun sine bøker, samt leser dikt. 

Mandag 10.2    Bibliotekets skjulte skatter på nett! Biblioteket har ikke bare bøker: les i 
350.000 avisutgaver, søk i 7.500 slektskilder og 156.000 bøker, se på 113.000 fotografier 
eller lytt til 91.000 musikk-cd-er. Alt dette er gratis tilg jengelig for deg på biblioteket.

 

Tirsdag 11.2 kl. 18      Åpen debatt om kommunesammenslåing. Kom til biblioteket og delta i 
en interessant og spennende debatt om framtidas kommune! Kaffe og twist på biblioteket 
hele uka.

Tirsdag 11.2 kl. 19       Temakveld om demens med forfatter Cecilie Enger og 
demenskoordinator i Horten, Sylvi Jacobsen.
Torsdag 13.2 kl. 12       Lysbildeforedrag om den gamle kystkulturen, ved
 Oddmund Kjørum.
Torsdag 13.2 kl. 19       Filosofisk hjørne. Friedrich Nietzsche kan sies 
å være filosofiens rebell, og hans tanker om sannhet har hatt stor 
innflytelse i vår tid. Vi ser på hans tanker om sannhet og
undersøker konsekvensene av hans filosofi.
Fredag 14.2 kl. 12      Bokperler. Bibliotekpersonalet
presenterer sine perler blant faglitteratur.


