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Anteckningar från möte 9 september om utveckling av Broar till historien i 

Östergötland och Blekinge 

Deltagare: Rolf Holm Regionbibliotek Östergötland (samordningsansvarig), Claes Westling 

Riksarkivet, Sigrid Oldenburg Region Blekinge, Lena Lindgren Östergötlands museum.  

Syftet med gruppens arbete är att vidga och förnya arbetet kring Broar till historien och nå ut 

till fler. 

Nuvarande målgrupp är skolor, lärare och elever tillsammans. 

Direktiv för perioden maj-september 2016: 

Vidga målgruppen till:  

Bibliotek, barns och ungas fritid 

Civilsamhället, t.ex. hembygdsföreningar, släktforskning, studieförbund. 

Kommentar:  

här skulle ett vuxengränssnitt på webbplatsen kunna skapas för att göra webbplatsen mer 

attraktiv för civilsamhället, t.ex. hembygdsföreningar, släktforskning, studieförbund. 

Metod och analys: 

Kommunbesök – biblioteken: möta representanter för lokalhistoriska rum/samlingar och 

ansvariga för barn och unga. Dokumentera och reflektera. Förslag till egen verksamhet, 

paketerbjudande inom skapande skola eller samarbete med föreningar.  

Kommentar: 

Under perioden november 2016 till mars 2017 kommer samtliga Götabibliotek att få besök av 

Claes Westling, Riksarkivet, Lena Lindgren och Jan Boman, Östergötlands museum. Vid det 

tillfället kommer information ges om Broar till historien. Också frågan hur det egna 

biblioteken kan arbeta med Broar till historien tas upp. 

Undersöka möjligheten för regionala aktörer, till exempel arkiv, muséer, film, teater m.fl. att 

erbjuda aktiviteter med koppling till Broar till historien? 

Kommentar:  

Frågan tas av Claes upp på nästa styrgruppsmöte för Kulturarv Östergötland 

Förslag på möjligt utvecklingsprojekt och finansiering för framtiden. 

Kommentar: 

Regionbibliotek Östergötland och BiBK avsätter 50 000 vardera för kostnader i samband med 

att skriva fram en större projektansökan vars innehåll i stort är det som missivet tar upp. 

Kostnader kan även inkludera resor, möten, justeringar på webbsidan/vuxengränssnitt, 

personalkostnader. BiBK sköter administrationen av kostnaderna och fakturerar 

Regionbibliotek Östergötland. 

Förslag på olika sätt att använda sociala medier i samband med Broar till historien. 

Kommentar: 



Ett första steg är att synkronisera våra egna verksamheter där vi idag använder t.ex. YouTube 

kanaler, facebook 

Övrigt  

-Detta dokument är återkopplingen till Kerstin Olsson Regionbibliotek Östergötland och 

Kristina Hedberg Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 

-Claes pratar med Jan om Tranås medverkan 

-Sigrid skissar på ett underlag som Claes kan ta med sig till styrgruppen för Kulturarv 

Östergötland 

 

 

 


