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PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 

Anteckningar   RH 

 

Visning av  

Biblioteket 

 

 

Elisabeth Saxholm och Rolf Holm hälsade välkommen. 

Därefter visade och berättade Elisabeth om Ydre 

bibliotek 

 

 

ES RH 

 

Ev. namnbyte 

 

Namnbyte för det lokalhistoriska nätverket diskuterades. 

Ett förslag var Göta kulturarv, men flera ansåg att det 

låg för nära namnet Kulturarv Östergötland.   

 

Förslag på nytt namn: Göta lokalhistoria 

 

 

RH 

 

Broar till 

historien 

 

 

Frågan om Bibliotekens medverkan i Broar till historien 

har varit uppe på styrgruppen för Kulturarv 

Östergötland. Där ställde man sig positiv till 

bibliotekens medverkan. 

 

För att komma vidare med bibliotekens medverkan 

behövs en projektledare som tillsammans med 

biblioteken diskuterar fram det egna bibliotekets 

inriktning. Start tidig höst. Diskussion om finansiering 

av en projektledare pågår. Från Östergötlands museum 

är man beredd att inom befintlig ram bidra med 

pedagogisk kompetens. 

 

Anja Praesto presenterade ny hemsida för Broar till 

historien: 

http://broartillhistorien.se/pages/15 

 

   Bakgrund: En förstudie är gjord vars syfte var att 

identifiera utvecklingsmöjligheter för de lokalhistoriska 

samlingarna via digital teknik på biblioteken i 

Östergötland. Detta för att öka kunskapen om och 

tillgängligheten till kulturhistoriskt material för barn och 

unga via läslust. Regionförbundet Östsam finansierade 

förstudien 

   Förstudien mynnade ut i förslag till projekt (7st). Hela 

förstudien finns också utlagd på länsbibliotekets webb. 

Länk till förstudien: 

http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/lok

alhistoria-pa-biblioteket 
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   Gången i arbetet har varit att diskutera fram vilket av 

de 7 projektförslagen som götabiblioteken skulle välja 

att arbeta vidare med.   

   Gången har varit att ha en diskussion i nätverket för 

lokalhistoria, diskussion på länsbiblioteket, att 

förstudien presenterades på Kulturarvsdagen i 

Norrköping 8 maj. Att en mindre grupp utsedd av 

nätverket för lokalhistoria träffades 23 september och 

diskuterade förstudien. Förstudien togs åter tas upp 

under detta möte i nätverket för lokalhistoria på 

bibliotek  

  På höstens möte 2014 beslutades att arbeta vidare med 

projektet Broar till historien 

 

 

Gömda och 

glömda 

 

 

Gömda o glömda - föreläsningsserie planeras i 

höst/Anja Praesto Kulturarv Östergötland. Här kan 

biblioteken i Östergötland bli plats för föreläsningar, 

inklusive filialer. Kontakta gärna Anja för mer info. 

Kontaktuppgifter är: 

anja.praesto@ostergotlandsmuseum.se 
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Tema mat 2016 

 

Lena Lindgren om ”Måltider berättar en historia” (se 

bilaga). Flera bibliotek har redan anmält intresse att vara 

med. Fler intresserade bibliotek kan direkt ta kontakt 

med Lena för att diskutera samarbete kring Tema mat 

2016. Kontaktuppgifter är: Lena Lindgren 

lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se tel 070 1919254 

 

 

LL 

 

Östgötaförfattare 

på webben 

 

 

På den regionala webbplatsen Götabiblioteken kommer 

östgötaförfattare att mer än tidigare synliggöras. Det 

ligger också i linje med det kunskapsunderlag som 

Annika Ekström Stockman skrivit fram Litteraturens 

villkor i Östergötland. Skriften kommer också att 

presenteras under Kulturarvsdagen 9 april. 

 

Som en del i synliggörandet av författare som är eller 

har varit verksamma i Östergötland kommer 

Regionbibliotek Östergötland presentera boktips från 

Östergötlands olika kommuner. Kontaktpersonerna för 

Göta lokalhistoria kommer att tillfrågas om medverkan i 

form av ljud, film, bild och text. Rolf Holm håller i detta 

för Regionbiblioteket. Den frekvens det handlar om är 

ungefär en presentation per vecka. 

 

Presentationerna läggs ut här: 

http://www.gotabiblioteken.se/web/ostgota-forfattare 

 

 

RH 

 

Östergötlands 

bokmässa 

 

 

Östergötlands Bokmässa presenterades av Johan 

Hagesund (ordf.) Mer information finns här: 

www.ostergotlandsbokmassa.se/ 
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Visit 

Östergötland 

 

 

Visit Östergötland presenterades av Kristian Kårdal. 

Mer information finns här: 

www.visitostergotland.se 

 

 

KK RH 

Nytt från 

kommunerna 

Bordlades  

 

Nästa möte 

 

 

prel. i Norrköping, Bråvalla (gamla F13) 
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Övrigt 

 

 

Nytt bibliotek på gång i Åtvidaberg 
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