Nyhetsbrev vecka 3, 2019
LOKALT

Leksand – Digital delaktighet på äldreboenden
I december 2017 levererades 12 surfplattor till kommunens alla
äldreboenden. Det blev en stor succé och väldigt uppskattat av de
boende. Under hösten 2018 levererades därför ytterligare 18 surfplattor
och nu finns det två på varje avdelning.
– Surfplattorna har varit på försök på våra äldreboenden och det har fallit
väldigt väl ut, säger Ulrika Gärdsback som är sektorchef för vård och
omsorg. Med hjälp av digitaliseringspengar från staten har vi därför köpt
in fler.
Ett av kommunens mål är att ”Främja den digitala delaktigheten hos våra
medborgare – med fokus på de äldre – samt öka digitaliseringen i våra
kommunala verksamheter”. De äldre kan använda surfplattorna för att
uträtta olika digitala tjänster, som till exempel bankärenden, vilket ökar
den digitala delaktigheten.
Surfplattorna har också installerats med appar för att bättre kommunicera
med personer som har kognitiva nedsättningar. Att använda appar är en
metod för att arbeta med stimuli kopplat till minnen som personer har till
bland annat mat, musik och djur. Apparna är också ett interaktivt och
praktiskt verktyg för personalen och de anhöriga.

REGIONALT

Bibliotekssamverkan i Dalarna
Hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna. Flera av er
har jag förmånen att träffa under januari och februari. Det är kul att träffa
er på plats och varje samtal ger nya perspektiv och lite mer att göra
precis som det ska vara.
Webbgruppen har haft sitt första möte 10 januari. Projektledare för den är
Ninni Skön från Mora bibliotek. Den första arbetsuppgiften för deltagarna i
webbgruppen är att göra en behovsanalys med kollegor på det egna
biblioteket. Dessa blir sedan en del av utgångspunkterna när gruppen
sedan ska formulera krav i upphandlingen inför den nya gemensamma
bibliotekswebben.

Är ni nyfikna på hur en gemensam bibliotekswebb kan se ut så kolla gärna
på Götabibliotekens nya webb som släpptes i december:
https://www.gotabiblioteken.se/web/arena
På återhörande! /Ann-Sofie

Nya ansikten på Länsbibliotek Dalarna under 2019.
Ann Jeanett Stål kommer att jobba 20% med nationella minoritetsfrågor
under 2019. Kontaktuppgifter: AnnJeanett.Stal@ltdalarna.se
Nea Hedefalk, som är logoped och verksam inom länslogopedin, kommer
att jobba 20% under 2019 med frågor om små barns språkutveckling och
samverkan mellan olika professioner om detta. Hon blir parhäst med Malin
Magnusson Barle i frågan. Kontaktuppgifter: Nea.Hedefalk@ltdalarna.se
Per-Erik Wik kommer att jobba halvtid under 2019 och ta sig an
strategiska digitala frågor, både samverkan med andra aktörer inom
Dalarna och även jobba i ett nationellt projekt om digital delaktighet. PerErik börjar hos oss 5 februari. Kontaktuppgifter: pererik.wik@ltdalarna.se

Blogg om norsk och svensk utgivning på samiska

Maria Norberg, Falu stadsbibliotek tipsar om bloggen ”Samisk
bibliotektjeneste” Sidan drivs av Troms fylkesbibliotek och är en tjänst för
biblioteken i området för att de lättare ska hålla sig uppdaterade på
utgivningen av samisk litteratur musik och film. Fler av böckerna det
tipsas om går att köpa på Adlibris.

Vägen in: konferens 14 mars i Borlänge om nyanländas
väg in i samhället.
Vägen in i det svenska samhället, kan den gå via biblioteken? Möt
forskaren Ola Pilerot från Högskolan i Borås som gjort två studier om
nyanlända och bibliotek i Dalarna och i några andra mellansvenska län.
Länsbibliotek Dalarna anlitade Ola Pilerot tillsammans med några andra
regioner för att göra två studier 2016-2018. I den första undersökte han
hur kommunbiblioteken tog sig an nyanlända under och efter
flyktingvågen. I den andra studien frågade han nyanlända hur de blev
hjälpta in i samhället genom biblioteket. Du får höra honom berätta om
studierna och deras resultat.
Här hittar du ett kort filmklipp där han berättar om resultatet av den
första studien: https://www.hb.se/Forskning/Forskningsportal/Projekt/Nyanlandasinflytande-och-delaktighet-genom-folkbibliotek/
Här hittar du den första studien, Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända
Här hittar du den andra studien ”Sen går jag hem när det stänger” : en studie av
nyanländas biblioteksanvändning
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Forskningsstudierna har Ola Pilerot gjort tillsammans med andra forskare
från Högskolan i Borås.
På konferensen som vänder sig till bibliotek, kommuner, folkbildning och
civilsamhälle har ditt bibliotek även möjlighet att göra en kort
presentation av någon verksamhet som riktar sig till nyanlända. Kontakta
Anna-Lena på anna-lena.sandstrom@ltdalarna.se

NATIONELLT

Bokbranschens digitalisering
Nyhetsbrevet Boktugg har många intressanta spaningar om vad som är på
gång i bokbranschen. Bra kunskaper för oss som jobbar i biblioteken. Här
handlar det om streamingtjänster och hur de får in sina pengar: Bokbuffé
eller a la carte – bokbranschens digitala vägval.

Nationella minoriteter
Den 1 januari trädde revideringen av Minoritetslagen (2009:724) i kraft.
Ändringarna stärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga
nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. För
kommuner, landsting och regioner innebär det bland annat utökad
informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för
minoritetsarbetet. Läs mer på minoritet.se

Webbinarium om Stärkta bibliotek 31 januari
Årets ansökningsomgång är mellan 7 mars och 4 april. Med anledning av
detta anordnar Kulturrådet ett webbinarium torsdag den 31 januari mellan
kl. 10-11. Välkommen att delta! Du behöver inte anmäla dig i förväg. För
att delta räcker det med att du klickar på länken nedan några minuter
innan och kontrollerar att ljud och teknik fungerar:
Länk till webbinariet om Stärkta bibliotek Läs mer på Kulturrådets
webbplats.

22 000 svenska romaner digitaliseras
I maj drar ett nytt forskningsprojekt igång där den svenska välfärdsstaten
mellan år 1945–1989 ska analyseras utifrån politik, media och kultur.
Forskarna kommer att göra stora textanalyser av bland annat statens
offentliga utredningar, svenska dagstidningar (Aftonbladet och Dagens
Nyheter) och alla på svenska publicerade romaner mellan år 1945–89.
Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet och Kungliga
biblioteket och kommer att löpa över fem år. Läs mer på Biblioteksbladets
webb.
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OBS! Numer ser ni det fullständiga kalendariet på vår webbplats.
KALENDARIUM
23 januari
30 januari
13 februari
4 mars
14 mars
26 mars
29 maj

Nätverksträff biblioterapi, Falun
Bokpratsstafett, Falun
Informationsträff angående eboksavtalet SKL och
Overdrive, Falun
För litteraturens skull – träff 2
”Sen går jag hem när det stänger” en studie av
nyanländas biblioteksanvändning, Borlänge
Konferensdag Ett läslyft för Dalarna
Barnbiblioteksmöte (plats bestäms snart)

Nästa nyhetsbrev utkommer vecka 7.
Gör ett inlägg från ert kommunbibliotek! Maila till Birgitta Winlöf,
birgitta.winlof@ltdalarna.se
Vet du någon som också skulle vilja få e-post med Länsbibliotekets nyhetsbrev? Han eller hon kan skicka sin e-postadress till oss,
lansbibliotek.dalarna@ltdalarna.se, så ordnar vi det till nästkommande
utskick.
Nyhetsbrevet utkommer 1 g/månad.
För att kunna skicka digitala utskick har vi din e-postadress registrerad i
vårt system. Dina personuppgifter blir aldrig tillgängliga för tredje part.
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Dina personuppgifter sparas så länge du vill få våra utskick. Du kan när
som helst välja att avregistrera dig. Avregistrering sker till
lansbibliotek.dalarna@ltdalarna.se.
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