Bibliotekschefsmöte 22 maj på Rådmannen i Alvesta
Närvarande: Maria Sköldqvist, Elin Björkman, Anders Nylander, Therese Emilsson, Sofia Lenninger,
Eva Ingvarsson, Cecilia Ungerbäck-Smith, Lina Holmér, Ann Hanzon, Johan Vintén, Lotta Thour,
Anette Ekström, Karin Ericsson, Caroline Svensson, Gudrun Wemming, Kristina Hedberg, Lisa Elmers,
Weine Sundell, Sara Wijk och Anna Persson

Inledning
Dagen började med en presentationsrunda och Lisa Elmers hälsades välkommen.

Digital först
Kerstin Olsson, KB, arbetar som samordnare för Digital först och var idag inbjuden för att prata om
projektet. På bloggen Digitalt först finns Kerstins presentation och mer information.
https://digitaltforst.blogg.kb.se/

Några fördjupningar man kan göra:
-

Just nu pågår en diskussion på bland annat DIK-debatt om var gränsen går för vad vi hjälper
till med.
Sök på digital mognad och offentlig sektor
Bibblan bildar är en resurs för biblioteken, här läggs det upp lärresurser t ex säkerhet, etjänster, kommunikation, datorn
Internetkunskap.se är vardagskunskap om internet och digitala tjänster från
Internetstiftelsen
Begripsam.se
Digitaltforst.blogg.kb.se
Rapporten Vad kan vi egentligen? En första rapport från självskattningstestet.

Det finns en utställning som Arbetets museum i Norrköping och MSB arbetar med den heter
Det resande demokratilabbet OCH går att boka.

Sammanställning av diskussion om vad ett digitalt ledarskap är
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekniken är för svår, kräva av de tekniska leverantörerna att förenkla – skapa
användarvänlighet
Strategier för avvikelser.
Försöka göra tillsammans med besökarna – vara trygg i att inte veta
Vikten av att vara medveten om vårt uppdrag
Lära av varandra
Förståelsen viktig
Klargöra kommunens infrastruktur vid tjänster och teknik
Var går bibliotekets gränser vid tjänster
Överbygga det digitala motståndet, ventilera
Lär- och lärfrämjande
Vi har uppdraget
Exemplet Botkyrka – hur man gör demokratiuppdraget konkret
Tankesmedjor kring tillgänglighet

Läsfest
Emilia Nordgren, Studiefrämjandet presenterade tankarna kring årets Läsfest i Kronoberg.

Nationella biblioteksstrategin
Genomgång och diskussion om vad det står i den nationella strategin. Viktigt att man kommer med
inspel till strategigruppen.

Libris – BTJ
Önskan om att BiBK anordnar en nätverksträff kring Libris-BTJ-frågan. Det finns ett önskemål om att
regionen gör en gemensam övergång till Libris. BiBK fick i uppdrag att kalla till detta möte.

Språkstegen
Sara berättade om att den 1 juni drar andra delen av projektet igång i Blekinge och följs av Kronoberg
den 1 oktober. Det gäller 18-månadersboken. Det skickas ut material till biblioteken just nu.
Biblioteken som vill arbeta med lokala samverkansgrupper kan söka bidrag från KUR i september.
Till sista maj kan man ansöka om att vara med i SKL:s Idélabb.
Internat kommer det bli 22-23 november i Åhus tillsammans med Skåne, för de som jobbar med
Språkstegen.
Det är igång både referensgrupper och styrgrupper. Till den övergripande styrgruppen för båda länen
väljs av mötet Caroline Svensson, Växjö stadsbibliotek att ingå.

Kreativa rum
20 personer har varit i Oslo på studieresa, det ligger en rapport från resan på BiBK:s websida.
Vi har fått medel för år 2 i projektet från KUR och vi kommer under hösten att arbeta med Hällaryd
och Markaryd.

Arena
Det som diskuterades idag var Bibblo-appens dynamiska listor, det lokala biblioteket kan inte påverka
listorna. Hur sidor ändras tillbaka vid uppdateringar och hur man gör med nya låntagare efter 25 maj
med tanke på GDPR.

PostNord
En referensgrupp har träffat PostNord som vill ha ett nytt avtal om medieförsörjningen. De ska
komma med ett förslag innan midsommar, mer information kommer efter mötet.

Anteckningar
Anna Persson

