
Anteckningar nätverksträff lokalhistoria - Norrköpings stadsbibliotek  

28 september 2011 
Deltagare: Anders Åklint/Norrköpings stadsbibliotek, Åsa Andersson/Vadstena Bibliotek, 

Birgitta Andersson/Norrköpings stadsbibliotek, Gunnel Asp/Kinda bibliotek, Sofia Fälth/Kisa 

bibliotek, Maria Gottberg/Motala bibliotek, Tonny Henriksson/Motala bibliotek, Rolf 

Holm/Länsbibliotek Östergötland(sammankalande), Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, 

Annette Karlsson/Finspångs bibliotek, Sofia Larsson/Norrköpings stadsbibliotek, Dan 

Malmsten/Kulturarv Östergötland 

 

Ärenden 

Hänt sedan sist och vad som är på gång i Östergötland på arkiv, bibliotek, museer 

Åtvidaberg- diskussion om Kulturcenter och Åtvidaberg 600 år 2013 

Vadstena – intressanta diskussioner med föreningen Gamla Vadstena, diskussion om start av 

släktforskningscirkel 

Norrköping – informerade om samarbetet med universitetet/kommunstrategiska studier 

Finspång – Anette Karsson presenterade sig. Hon ersätter Sonia Andersson som avgått med 

pension 

Motala – informerade om konverteringsarbetet med bibliotekskatalogen. Tog också upp 

frågan om lokalhistoriska ämnesord vid konverteringsarbetet 

Kinda – strävar efter att arbeta utåtriktat. Tankar kring immigrantmuseum där nyanlända till 

kommunen själva får berätta sin historia 

 

Norrköpings stadsbibliotek – visning av lokaler och resurser 

Birgitta, Sofia och Anders visade Norrköpingsrummet och klippsamlingen, släktforskardelen 

och annat med anknytning till lokalhistoria. 

 

Kulturarv Östergötland – Dan Malmsten om nya digitala tjänster 

Dan visade nya webben för Kulturarv Östergötland och KulturarvsSÖK.  

 

Länsbibliotek Östergötland – Rolf Holm om Lokalhistoriska rum – en utredning och 

webbplatserna ostgotabibliotek/lokalhistoria och lansbiblioteket 

Rolf tog upp utredningen ”Lokalhistoriska rum på biblioteken i Östergötland” (2007-06-18). 

Utredningen behöver uppdateras och därför ombads kontaktpersonerna komma in med 

eventuella synpunkter den närmsta veckan. Länsbibliotek Östergötland administrerar två 

webbplatser där lokalhistoria lyfts fram. Östgötabibliotek vänder sig publikt till användarna 

av bibliotekens tjänster och www.ostgotabibliotek.se vänder sig till bibliotekspersonal. 

 

Nästa möte 

Tid: Torsdag 22 mars 2012 

Plats: Vadstena bibliotek 

 

Övrigt 
*Tema nästa träff blir tidskriftartiklar/klippsamlingar. Rolf undersöker möjligheten att bjuda 

in lämplig person från KB. 

*Dan väckte frågan om inlämning av lokalhistoriskt intressant film från privatpersoner där 

inlämning sker på folkbiblioteket som skickar dem vidare till Östergötlands museum. Dan 

bereder frågan vidare och återkommer. 

*Kulturarvdagen äger rum torsdag 24 november på länsmuseet i Linköping. Länsbibliotek 

Östergötland tillsamman med Kinda bibliotek deltar med en presentation vid den 

programpunkt som handlar om bibliotek. 

http://www.kulturarvostergotland.se/
http://80.78.212.10/blekabm/00_karv_ost/index.html
http://www.ostgotabibliotek.se/Default.asp?LibraryID=1&MenuItemID=5584&CategoryID=5729
http://www.ostgotabibliotek.se/


 

 

Rolf Holm (antecknade), 

Länsbibliotek Östergötland 


