Minnesanteckningar Möte Kontaktpersoner för bibliotekens
MIK-arbete
22 januari 2018, kl. 9 – 12, Götarummet.
Närvarande: Lisa Ekman, Regionbiblioteket, Helena Agnemar, Regionbiblioteket, Marie
Drejstam, Åtvidabergs bibliotek, Björn Ericson, Norrköpings stadsbibliotek, Anna Hagelin,
Mjölby bibliotek, Johanna Hagelin, Motala bibliotek, Tina Asp, Ödeshögs bibliotek, Elin
Nilsson, Finspångs bibliotek, Albin Haraldsson, Linköpings stadsbibliotek, Linda Bergström,
Vadstena bibliotek.
Presentationsrunda, vi hälsar Albin från Linköping välkommen.
Föregående mötesanteckningar gicks igenom.
Rapport från andra grupper
Mediegruppen: Databaser diskuteras i gruppen, det som är nytt är Cineasterna som ska
utvärderas nästa vecka. Det finns önskemål om att få utbildning i de databaser som finns då
det är viktigt att vi kan använda och visa de databaser vi har. Det behöver ingå i
grundutbildning för Götapersonal. Lisa undersöker vidare.
Crossmedia: arbetet med crossmedia kommer att utvärderas under våren, denna används
som utgångspunkt för att se vad som bir nästa steg.
Andra grupper att samverka med kring MIK: Göta lokalhistoria, se t.ex. se Ödeshögs digitala
hembygdsbok. Göta mångkultur, Göta säkert t.ex. IT-säkerhet, Webbgruppen, Göta barn.
MIK-strategin
MIK-strategin är nu bearbetad och förkortad. Förslag på ändringar skickas till Lisa senast 31
januari.
Läsningen av boken Folkbibliotek i förändring av Marika Alneng, Lisa och Helena tar det
vidare till bibliotekscheferna via Elisabeth.
Kompetenslyft för bibliotekspersonal
Information om regeringens satsning på digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal.
Läs mer här.

Självskattningstest
De regionala biblioteksverksamheterna i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har tagit
fram ett självskattningstest för folkbibliotekspersonal kring digital kompetens. Vi hoppas att
den snart kan genomföras i Östergötland. Mer information om detta kommer. Läs mer här.
Heldag för MIK-gruppen 10 april
Vi behöver byta dag, Lisa skickar ut en Doodle. Johanna/Susanne ersätter Julia i
planeringsgruppen. Önskemål om att få veta mer om Källkritikcafé, Lisa och Albin
undersöker om det är möjligt.
Nästa möte är den 8 mars, då bestämmer vi även tid för fler möten under våren om det
behövs.
Övriga frågor
All digital week – hur gör vi med 1177, finns det intresse från oss, finns det intresse hos
1177. Lisa undersöker. Vadstena, Mjölby och Norrköping är ev. intresserade. Motala vill
vänta till e-medborgarveckan. Kan Östgötatrafiken delta på något sätt? Lisa undersöker. Om
funktionsrättsföreningarna är intresserade av samarbete kan de kontakta respektive
bibliotek, Lisa förmedlar kontakt.
Demokratigruppen – Marie Sääf berättade lite om hur gruppen tänker kring
demokratiuppdraget och MIK.
MIK i praktiken – Projektledare Hanna presenterade projektet, se bilaga.
Vid anteckningarna Lisa Ekman

