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Anteckningar


En kort info från Fria ordets hus om verksamheten där av Alexandra
Silverspetz och Karin Hansson.



Karin Linder från Nationell biblioteksstrategi
Strategin ska svara på frågorna:
o Hur ser det ut?
o Vad är problemen?
o Hur vill vi ha det?
Syftet med strategin är att bibliotek i allmänna biblioteksväsendet ska kunna
uppfylla bibliotekslagen.
Studera de andra nordiska ländernas biblioteksstrategier (endast för
folkbibliotek). Läs den norska och den danska.
Utveckla skolbiblioteken.
Sekretariatet ska lämna en fördjupad omvärldsanalys 2017, strategin klar
2019. Lägesrapport i maj på biblioteksdagarna.
Lite tankar från Karin:
Rummet är viktigt, kommer inte att försvinna med digitaliseringen. Dela upp
KB:s uppgifter à la Danmark?
Museiutredning vill ha museilag med kvalitetskrav.

Viktiga utredningar att ta del av:
o Digitaliseringskommissionen
o Medieutredningen, medieborgare
o Demokratiutredningen
På bloggen Nationell biblioteksstrategi kommer Karin att lägga till viktiga
saker. Det finns även en Facebookgrupp.


Kort info från BiBK
o Chefsinternat 28-29/4 vi återkommer med program mm snarast.
o Sista dag för projektstöd 15/3
o Vi kommer att skicka ut en Doodle om ett möte om gemensam katalog
o Personal på BiBK: Therese Emilsson har slutat, numera bibliotekschef i
Ronneby, Joakim Larnö har slutat.
1 april börjar Sara Wijk, barn – och unga, Anna Persson, integration,
rummet, läsfrämjande för vuxna mm. Sara kommer från Tingsryd och
Anna jobbar f n som verksamhetsutvecklare i Region Jönköpings län.



Dialogmöten 2016 – ersätts av en enkät samt att vi vill komma ut och träffa all
personal, när de nya medarbetarna börjat.



Arena
o Weine informerade och visade referensgruppens designförslag på
ArenaGo.
o Sofia Lenningers tid som ordförande för styrgruppen för Arena har gått
ut. Ingen på mötet anmälde sig som ordförande så nu behöver vi få in
förslag. Det är tillåtet att föreslå sig själv. Sänd förslagen till Weine.
o Frågan om hur samverkan kring Arena och hur de som arbetar med
Arena ska kunna gå vidare togs upp. Det finns en plan och ett
organisationsförslag som inte är igångsatt av olika orsaker. Det
beslutades att sätta igång samverkan igen efter att ArenaGo är på
plats. Samverkan ska efter igångsättandet utvärderas efter 6 månader
för att se att alla bidrar och att det fungerar.



Information från Ztory, Daniel Malmqvist
o Tidningar, magasin och barnböcker
o 400+ titlar, tyngdpunkt svenskt 10 000+ utgåvor, 500+ barnböcker
o Finns på ipads i Kista.
o 27000 kr/år första året därefter en trappa som bestäms utifrån aktiva
användare per månad.
o Erbjudande till oss: 250000 kr för alla bibliotek i Blekinge och
Kronoberg.
o Få testlogin daniel@ztory.com
o Information om Ztory är utskickat till bibliotekscheferna. Ni som
missade mötet hör av er till oss på BiBK eller någon kollega för med
information.

/Kristina, Weine och Maria på BiBK

