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Göta lokalhistoria – nätverksträff på Åtvidabergs bibliotek 28 mars 2018
Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (antecknade), Mats
Granberg/Regionbibliotek Östergötland, Tor-Leif Björklund/Norrköping, Cecilia
Löfgren/ArkivDigital, Petra Nordin Carlsson/Region Östergötland/kultur och kreativitet,
Johan Hagesund/DIBB FÖRLAG, Anders Åklint/Norrköpings stadsbibliotek, Anna
Severin/Linköpings stadsbibliotek, Roy Andersson/Brukskultur Åtvidaberg, Erika
Horvat/Boxholms bibliotek, Emil Thuresson/Kinda bibliotek, Anja Praesto/Kulturarv
Östergötland, Christina Larsson/Kinda bibliotek, Åsa Andersson/Vadstena bibliotek, Maria
Gottberg/Motala bibliotek, Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek (deltog under
biblioteksvisningen: Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek)
Program
Åtvidabergs nya bibliotek, Karolina Antonsson, bibliotekschef
Karolina tillsammans med Kathrin visade gruppen det nya biblioteket. Ett stopp blev att
stanna till en stund extra vid den lokalhistoriska avdelningen som var placerad nära entrén
med en framskjuten position (se foto)
Litteraturscen Östergötland, Mats Granberg, projektledare
Mats lyfte fram några författare knutna till det östgötska landskapet. Ellen Rydelius,
författare, översättare och reporter presenterades på ett intressant vis. Läs mer:
http://regionbibliotekostergotland.se/ellen-rydelius-pa-norrkopings-stadsbibliotek/
Finsk släktforskning, Tor-Leif Björklund
Tor-Leif (ÖGF) berättade och gav praktiska råd för släktforskning i Finland. Kontakt med
Tor-Leif kan förmedlas av Anders Åklint/Nsb
Arkiv Digital – innehåll och tjänster, Cecilia Löfgren (Arkiv Digital)
Cecilia berättade om AD:s utbud och svarade på frågor. Allt-i-ett abonnemangsformen ville
flera veta mer om. Sammanställning över Götabibliotekens abonnemang, se bilaga
Lokalhistoria på våra bibliotek: erfarenhetsutbyte
Östergötlands Bok- och berättarmässa Tellus 2018:
Äger rum lördag 1 december, Linköpings stadsbibliotek
http://ostergotlandsbokmassa.se/
Götabibliotekens monter på mässan:
Här finns en planeringsgrupp med representanter från Götabiblioteken/Anders Åklint,
Norrköping och Per Johansson, Finspång. Montern kommer bemannas under dagen av
Götabibliotekens personal

Östgötaförfattare på webben:
Nya tillkommer, saknas någon tipsa gärna
https://www.gotabiblioteken.se/web/ostgota-forfattare
Tankar kring en östgötsk författarapp:
Rolf har fått i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för ett ev. framtagande av en
app som har direkt koppling till östgötalitteratur och östgötaförfattare. En app som kan
fungera som en upptäcktskarta för litterära platser och östgötska författarskap. Uppdraget
innebär att undersöka såväl tekniska och praktiska såväl som ekonomiska möjligheter för
framtagande och drift av en sådan app.
Brukskultur Åtvidaberg, Roy Andersson
Roy berättade helt kort om Brukskultur Åtvidaberg:
http://www.brukskultur.se/
Kulturarv ur ett regionalt perspektiv, Petra Nordin, Region Östergötland
Vart kommer götabibliotekens lokalhistoria in i ett regionalt perspektiv? Det var en fråga som
Petra tog upp med Den regionala kulturplanen som fond, se bilaga.
Nästa möte
Maria Gottberg bjöd in Göta lokalhistoria till Motala bibliotek nästa nätverksträff, som
planeras till hösten. Mer information om tidpunkt etc. ges längre fram.
Övrigt
Kathrin Johansson och Karolina Antonsson tackas för gott värdskap under hela dagen
---

