Göta styrgrupp 180323 - minnesanteckningar
Eftermiddagen ägnades åt att diskussion och erfarenhetsutbyte kring Stärkta bibliotek.
Flera bibliotek ligger i startgroparna för att göra ansökningar från Kulturrådet, det handlar
både om att tillgängliggöra biblioteken som fysiska rum liksom bibliotekets medier och
tjänster.
Här är de korta noteringar som gjordes från mötet utifrån ett erfarenhetsutbyte mellan de
bibliotek som hade möjlighet att närvara, noteringarna ska ses som internt arbetsmaterial för
minnet och gör inget anspråk på att vara heltäckande.
Götabiblioteken avvaktar med en ev. gemensam ansökan i nuläget och lyfter frågan till hösten
då ansökningsperioden är 14 augusti – 11 september.
Boxholm
satsar på det fysiska biblioteksrummet för att upprusta fackavdelningen.
Finspång
bokbuss, önskar montera bättre hissar, ökad fysisk tillgänglighet i biblioteksrummet, elcykel
(inspirerade av Bibblan på stan), renodla separat MIK-hylla, inreda Glaspaviljongen för
bibliotekets räkning.
Linköping
planerar att lägga in om tre olika projekt (uppgift om att Kulturrådet uppmanar att man
rangordna dessa).
Ett bibliotek i Berga (närbibliotek), mångkulturell stadsdel i Lkpg som växer snabbt. Jobbat
mkt med medborgardialog där och det har det framkommit att man önskar sig ett bibliotek.
”Berga by” – mötesplats med ett bibliotek, projektledare för att rusta bibliotek i Berga.
mer-öppet på ngr närbibliotek, digital verkstad, för att testa avancerad teknik.
Mjölby
fortsätta m. Bibblan på stan, nya arrangemang i socioekonomiskt utsatta bostadsområde, har
kört bokcirkel med f-lediga mammor, behöver vikarie och tolk, fysiska biblioteksmiljön
fräscha upp vuxenavd. Nästa år; fokus på tillgänglig med människor med fysiska
funktionsvariationer.
Motala
anställa en ITK-pedagog jobba med den digitala satsningen, riktat till barn och äldre,
verksamheten ska genomsyras av MIK-tänk, ta fram metoder för att arbeta MIK-inspirerande,
rekrytera personal med annan språkbakgrund, brobyggarna nå mångspråkiga bostadsområden.
Norrköping
satsar på det fysiska rummet, upprustning caféet, digitalisering, någon form av
kulturproduktion, barnavdelningen en upprustning, ett litteraturspår, MIK och integration,
(exilförfattare).
Söderköping
mer-öppet på både huvudbiblioteket och filialer. Utåtriktad verksamhet, marknadsföra
biblioteket inspirerat av Bibblan på stan, köpa en cykel, behov finns på barnverksamheten,
personal.

Tranås
satsar på biblioteksrummet och möblering, mer-öppet i en förlängning, lyfta barnavdelningen
skapa fler och tysta arbetsplatser, utåtriktad verksamhet, moped och/eller el-cykel.
Språkvärd arabiska, söka pengar till att förlänga den tjänsten.
Ydre
rusta biblioteksrummet, pengar till personal till att utveckla verksamheten, jobba med
idrottsrörelsen, jobba utåtriktat.
Åtvidaberg
fysiska biblioteksrummet behöver stärkas, utveckla samarbetet med talboken kommer via
hemtjänst.
Gemensamt
Tankar togs upp om e-böcker och e-medier.
Marknadsföring, kommunikationsperson för Götabiblioteken? Vidga bilden av bibliotek,
koncentrera oss på några tjänster.
Litteraturscen Östergötland, förlagsarbete, kvalitetsutveckling, lLokalsamlingar, digitalisera
dessa.

