Bibliotekschefsmöte
Hotell Rådmannen, Alvesta
12 oktober 2016

Närvarande:
Eva Ingvarsson, Alvesta
Sara Martinsson, Karlskrona
Cecilia Ungerbäck-Smith, Lessebo
Ann Hanzon, Markaryd
Therese Emilsson, Ronneby
Anders Nylander, Olofström
Lina Holmér, Ljungby
Lennart Warsäter, Ulf Åkesson, Tingsryd
Gudrun Wemming, Karin Ericsson, Växjö
Maria Lundqvist, Weine Sundell, Kristina Hedberg, Anna Persson, Sara Wijk, BiBK

Anteckningar
Gemensam katalog
Vi är kvar i läget att några är positiva, några vill avvakta, några är kluvna och några
inte intresserade av gemensam katalog. För att hålla frågan vid liv bestämde vi att
BiBK startar en arbetsgrupp för att jobba vidare med frågan. Arbetsgruppen ska
bestå av 4-5 personer från biblioteken och två från BiBK. BIBK skickar ut frågan till
cheferna om förslag till arbetsgruppen.

Arena
Frågan om arbetsordningen togs upp. De två arbetsgrupperna har runnit ut i sanden
och det som är sagt ska göras ligger nere. Är upplägget för ambitiöst? Gruppledare
saknas. Vi är i ett annat läge nu med responsiva webben. Weine kallar samman till
nätverksträff/webbmöte som gör ett förslag till nästa chefsmöte.
Analyticsutbildningen blir i januari, en deltagare per kommun.
Det behövs vice ordförande också. När ordförande inte kan komma finns ingen som
kan leda Arenafrågorna. Val görs på nästa chefsmöte.
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Info från BiBK
Weine
Weine har gjort sammanställning av riktlinjer för tillgänglig webb som skickats ut
och finns på BiBK:s webbplats. Orsak: Lagstiftningen skärps och Kulturrådet skärper
kraven vid bidragssökande.
Weine informerade också om Axiells printerlösning för utskrifter på bibliotek.
Maria
Studieförbunden är positiva till att fortsätta med Läsfest 2017 i Kronoberg även om
det inte finns projektpengar då. Hur ställer sig bibliotekscheferna i Kronoberg?
Ljungby och Lessebo är positiva. Övriga tar med frågan hem. För 2015 och 2016 har
Läsfest finansierats av BiBK och Kulturrådet. Det är möjligt att BiBK kan fortsätta
stödja även nästa år, se Kristinas punkt.
Till filialträffen i början på nästa år kommer även meröppetnätverket att bjudas in
och det blir en punkt om meröppet under dagen.
Anna
Anna tipsar om översättningsapparna SayHi och Tabletop translator som används för
att översätta tal och skrift till olika språk.
Den 30 november är det en dag om interkulturell litteraturförmedling på Växjö
stadsbibliotek.
Statistikgruppen har två planerade träffar, 18 oktober och 14 december.
Sara
Sara har haft nätverksträffar för barn och unga, kommer en gång per termin
fortsättningsvis.
SBI:s bokprovning kommer till Växjö nästa år, 30 mars. Bra för alla, inte bara
barnbibliotekarier.
Nästa chefsmöte har temat barns språkutveckling. Då medverkar Gerd AlmquistTangen, med. dr. med mångårig erfarenhet från samarbete med bibliotek,
barnhälsovård och logopedi, Johanna Tell, barnhälsovårdssamordnare, Landstinget
Blekinge och Pia Bertilsson från Ljungby.
Kristina
Litteraturutredningen är klar och varit uppe i nämnder i Blekinge och Kronoberg.
Litteratur är nytt område i kultursamverkansmodellen och därför behövdes en
kartläggning. Camilla Carnmo fick uppdraget att bland annat ta reda på hur vi kan
stötta arbetet med litteratur som konstform och lägga förslag.
BiBK behöver göra omfördelning i budget för att kunna genomföra förslag.
BiBK vill inrätta en tjänst 2017 för att jobba med litteraturen, kan bland annat jobba
med stöd till Läsfest och Berättarkraft. Går att göra inom budget. Utredningen finns
på BiBK:s webbplats.
Kristina informerade också om förslaget från nationella biblioteksstrategin om
digitalt lyft för bibliotekspersonal och allmänhet.
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Nästa möte
1 december på Växjö stadsbibliotek.

Hur blir normkritik ett praktiskt verktyg för utveckling?
Eftermiddagen ägnade vi oss åt normkritik under ledning av Sofia Karlsson. Sofias
presentation bifogas.
/Maria Lundqvist
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