Bibliotekschefsmöte 2015-09-09
Lokstallarna, Karlshamn

Närvarande: Elna Hansson, Sölvesborg; Karin Asplund Rignell, Karlshamn; Eva Ingvarsson,
Alvesta; Ulf Åkesson, Tingsryd; Pia Hardinsson, Markaryd; Anneli Mattsson, Ronneby; Karin
Ericsson, Växjö; Gudrun Wemming, Växjö; Lina Holmér, Ljungby; Lennart Warsäter, Tingryd;
Anette Ekström, Älmhult; Cecilia Ungerbäck-smith, Lessebo; Eva Wernersson, Karlskrona;
Sofia Lenninger, Sölvesborg; Ann Jonsson, Olofström; Therese Emilsson, BiBK; Weine Sundell,
BiBK; Kristina Hedberg, BiBK; Maria Lundqvist, BiBK
Gäster: Mikael Petrén och Maria Ekendahl, Stockholms stadsbibliotek

Arena
Weine gjorde en kort sammanfattning för att friska upp minnet efter sommaren. Här finns
presentationerna. Axiell har tre varianter av responsiv Arena: ArneaGo, ArenaGo Extended,
Arena Custom. Alla behöver inte välja samma men för det gemensamma arbetet finns det en
poäng i att göra det.
Kostnad: bästa alternativet enligt Weine är att behålla artiklarna med ny struktur, pris 14000
kr/bibliotek för ny portal cite plus arbetstimmar och tillägg. Ett annat alternativ är att börja
om från börja, ca 2000 kr billigare.
Byte till responsiv behöver göras, nationella webben ligger längre fram i tiden. ArenaGo
klarar kraven för tillgänglighet mycket bättre än Arena.
Beslut: Ingen pressrelease om tillgänglig webb i höst. Vänta tills tillgänglighetsarbetet efter
checklistan är klart.
Växjö och Ljungby har kommuntalsyntes kopplad till Arena.
Sofia skickar ut om organisationen av Arenaarbetet. Älmhult tar redaktionellt och Ljungby
tekniskt ledarskap. Frågan om att alla ska göra det de är ålagda diskuterades.

Nationella digitala biblioteket
Mikael Petrén och Maria Ekendahl, Stockholms stadsbibliotek presenterade projektet som
utgår från användarnas behov och de målgrupper de tillhör.
Problemen med dagens webbar är att de är leverantörsberoende, saknar gränssnitt för barn,
har dålig kvalitet i grundtjänster och är svåra att bemanna och fylla med innehåll.
Besöken på webben ökar och besökarna använder webben när biblioteket är stängt.
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Kostnader
Biblioteken i Sverige lägger 400 kr/invånare år i snitt för fysiska bibliotek och bara 4 kr till
digitala biblioteket. Genom att bilda förening och samarbeta kan biblioteken utnyttja
resurserna bättre.
De börjar med barnen och bygger en app för lästips som barnen själva kan använda.
Målgrupp 6-12 år.
Vad händer nu?
Förarbetet är klart och nu behövs pengar behövs till investering. Biblioteken ska inte stå för
investeringskostnader. När systemet är klart ska det ha samma driftskostnad som idag. De
för dialog med SKL, vill bli förening/företag inom deras hägn. Besked behöver komma under
hösten. 65 kommuner har sagt sig vara intresserade.
Workshop
Styrkor och svagheter med att gå med i NDB.

Lessebo har haft ärendet uppe och fått klartecken för att gå med i föreningen.
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Möte behövs för att komma till beslut om ny webb, ev. med workshop. BiBK bjuder in till
möte i oktober. Frågan hänger i luften vilket som är bäst, om Weine begär in priser eller om
varje bibliotek gör det. En klarare prisbild behövs.

Övrigt


De läsfrämjande projekten Berättarkraft i Blekinge och Läskraft i Kronoberg är igång. I
Blekinge är Camilla Carnmo samordnare och i Kronoberg Sofia Sundeby.



BiBK fortsätter att stödja lokala projekt och en ny projektutlysning är ute. Sista
ansökningsdag är 15 oktober. Här finns mer information.



Decemberchefsmötet blir endagars och inte internat som tidigare planer var. Mötet
blir 8 december i Ronneby.



Karin Sjöbergs förstudie om gemensam katalog har påbörjats och kommer att
färdigställas under hösten. Karin finns på Hässleholms bibliotek och arbetar halvtid
med uppdraget.



Förslag till regional medieplan finns, diskuteras först med värdbiblioteken och skickas
sen till övriga. Planen är att den ska antas på decembermötet. Förslag finns också till
regional biblioteksplan, planeras antas i början på 2016.



Kulturrådet har gett ett en kunskapsöversikt om läsfrämjande, Med läsning som mål.
Ladda ner eller beställ gratis här.



Inbjudan från Kultur Skåne för biblioteken att delta i projekt med forskningscirklar
med start i höst. Therese skickar ut information. BiBK kan stå för resekostnader för
den som vill delta.



Catharina Schmidt fortsätter med följeforskning om läsfrämjande och vill ha kontakt
med bokcirklar/boksamtal som äger rum i åk 2. Therese skickar ut information.

Nästa möte är 21 oktober i Ljungby. Mer information kommer.
/Maria Lundqvist
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