Bibliotekschefsmöte 2017-03-16
Plats: Mörrum River Lodge

Deltagare
Detlef Barkanowitz, Ann Hanzon, Thord Gustafsson, Weine Sundell, Elna Hansson, Elin Björkman,
Therese Emilsson, Anna Persson, Mats Ingolf, Sara Wijk, Lina Holmér, Karin Ericsson, Caroline
Svensson, Cecilia Ungerbäck-Smith, Kristina Hedberg, Maria Lundqvist

BiBK:s turné
Den turné som BiBK började i höstas, har slutförts nu i början på året. Vi träffade 167 medarbetare
och chefer, 75 procent av alla anställda.
Kristina presenterade resultatet. Presentationen bifogas.
Framtidsworkshop: Hur kan vi bli en attraktiv, blomstrande och omtalad biblioteksregion?
Personalen viktig, ge dem kompetensutveckling
B&I-utbildningen, hur marknadsföra biblioteken i regionen där
Marknadsföra "Biblioteksriket"
Projekt som lyfter
Fokus på en sak
Lyfta fram de starka sidorna
Litteraturen och festivaler
De små barnen, barnfamiljer

Läslovet
Inte bara på höstlovet, utan de andra loven också.
BiBK gör en gemensam ansökan för tre år. Besked kommer april/maj. Biblioteken skickar in uppgifter
om egeninsats till BiBK.
BiBK ska söka pengar för remake-projekt i Blekinge och Kronoberg som kan kopplas till projektet i ett
senare skede.

Digital agenda för biblioteken
Ska strategin antas i politiken? Nej, men av oss tjänstemän gemensamt.
BiBK vill ha skriftliga kommentarer, skickas ut på remiss med fyra veckors svarstid. Antas sen på nästa
chefsmöte.

Höstens chefsmöte
Nationella strategin släpper omvärldsanalys 13 september och planen är att den ska livesändas. Tas
upp på första chefsmötet 19 september i Ljungby. Andra chefsmötet 8 november i Sölvesborg. Tredje
chefsmötet 7 december i Växjö.
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Övriga frågor
Läsfest/Berättarkraft
Avslutas som Kulturrådsprojekt. BiBK går in med 150 000 kr till vardera för kommande kampanjer.
Styrgrupp med chefer till Berättarkraft och Läsfest ska inrättas.

Hässleholmsdagen
Pausas, det blir ingen dag 2017.

Statistiken till KB
Alla har skickat in. Anna bjuder in till träff för att diskutera hur vi gör när statistiken släpps i maj. Gå in
och titta så att inrapporterade siffror stämmer.

Skapa ett attraktivt biblioteksrum
Kom ihåg att anmäla er till Petra Trobäck-dagen i Ronneby 6 april.

Bibliotek i samspel med lokalsamhället
Anna delar ut Bibliotek i samspel med lokalsamhället, finns också att ladda ner. Läs Annas
sammanfattning på BiBK:s webb.

Språkstegen
Utbildning av barnhälsovårdspersonal i Blekinge pågår där Sara medverkar. Kronoberg startar
utbildning i december. Nätverksgrupp för bara bibliotekspersonal ska starta.

Nätverksträff
Det blir nätverksträff för barn och unga i Tingsryd den 4 april.

Regionförening sydost
Svensk biblioteksförening, regionförening sydost bjuder in till föreläsning med Pelle Snickars och
årsmöte den 3 april på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona.

Nätverken
Inga ändringar görs i utskickat dokument. Nyanställda kommer att bjudas in till träffar. Vilka ingår i
de olika grupperna? Kontakta BiBK när du behöver veta.
Tack för idag och vi ses på Öland den 27-28 april!
Antecknat av Maria Lundqvist
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