Nyhetsbrev vecka 11, 2019
REGIONALT

Bibliotekssamverkan i Dalarna

Här kommer som vanligt en kort rapport om vad som är på gång just nu i
vårt samarbete.
De studiebesök som vi ska göra inom upphandlingsarbetet närmar sig.
Upphandlingsgruppen och Webb- och kommunikationsgruppen håller just
nu på att formulera frågor inför besöken. Planerna är att besöka
Götabiblioteken, Biblioteken i Värmland och förhoppningsvis biblioteket i
Drammen i Norge. På biblioteket i Drammen använder man sedan 2017
det webbaserade biblioteksdatasystemet Axiell Quria.
Just nu gör jag själv en kartläggning av vilka digitala resurser som
används på biblioteken i länet samt vilka kostnaderna för dessa är.
Sammanställningen av kartläggningen blir sedan ett underlag för
diskussion kring samverkan kring digitala tjänster på nästa chefs/styrgruppsmöte 5 april.
Vi jobbar också vidare med att slutföra samverkansavtalet som
kommunerna så småningom ska skriva under. Det som återstår är att få
till rätt skrivning när det gäller personuppgifter och GDPR. Till vår hjälp
har vi kommunernas dataskyddsombud. De kommer också att delta i den
risk- och sårbarhetsanalys som ska göras kring hanteringen av
personuppgifter i vår verksamhet.
Det finns fortfarande möjlighet att höra av sig om du vill delta i en
arbetsgrupp som ska planera höstens personaldag. Vi vill gärna få fler
perspektiv och goda idéer! Hör av dig till mig eller din chef om du vill
delta. Vi bokar in en första träff efter påsk!
Vi hörs!/Ann-Sofie

Länsmöte 11 april, Rättvik

Rummet och rollen – dilemman i biblioteksvardagen

Dalarnas biblioteksförbund och Länsbibliotek Dalarna bjuder in till
Länsmöte 11 april på Rättviks kulturhus. Vi kommer att fördjupa oss i de
dilemman som uppstår på bibliotek – i biblioteksrummet och i vår
yrkesroll. Till vår hjälp har vi Teater Kung & Drottning som kommer att
gestalta olika situationer. Det blir en dag med mycket skratt och
kreativitet!
Anmäl dig senast 3 april via Länsbibliotek Dalarnas webbplats:
http://lansbibliotekdalarna.se/event/lansmote-2019-rummet-och-rollendilemman-i-biblioteksvardagen/
NATIONELLT

Den nationella biblioteksstrategin överlämnad till
Kulturministern

Torsdagen den 7 mars överlämnade riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg
och nationell samordnare Erik Fichtelius Demokratins skattkammare –
förslag till en nationell biblioteksstrategi till kultur- och demokratiminister
Amanda Lind vid ett arrangemang på Kungliga biblioteket. Se filmen här.
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Ladda ner förslag till nationell biblioteksstrategi.


Demokratins skattkammare – förslag till nationell biblioteksstrategi
(pdf)



Demokratins skattkammare – förslag till nationell biblioteksstrategi (ebok)



Föreslaget reformpaket om skolbibliotek, nationella minoriteter och
urfolk, mångspråkig biblioteksverksamhet, nationella digitala
bibliotekstjänster, kompetensutveckling och biblioteksmyndighet.

Ladda ner eller läs rapporterna här.

Dessa 14 rapporter ligger till grund för strategin. De tar upp olika aspekter av
biblioteksväsendet och har tagits fram av sakkunniga aktörer inom respektive
område.

Kulturrådsböckerna – En översyn av distributionsstöd
till biblioteken
Under 2018 har Kulturrådet genomfört en översyn av
distributionsstödet. Syftet har varit att få fördjupad kunskap
om hur biblioteken ser på och hanterar leveranserna av
kulturrådsböcker samt att identifiera konkreta stödinsatser
som kan underlägga bibliotekens arbete med titlarna. Läs
eller ladda ner rapporten här.
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Framtidens bibliotek på en lokal nivå – delrapport för
Stärkta bibliotek

Delrapporten bygger på det material som Kulturrådet har tagit
del av genom ansökningar från kommuner under 2018. 272 av
290 kommuner lämnade under 2018 in en eller flera
ansökningar för att stärka sina bibliotek. Inga redovisningar har
hittills lämnats in. Det är därför för tidigt att se resultat utifrån
satsningen och göra en analys av bidragets effekter.
Ansökningarna ger dock en omfattande bild av folkbibliotekens stora och
varierade behov och utvecklingsarbete.
Utgångspunkten för folkbibliotekens utveckling är den lokala situationen.
Behov fångas upp när kommunerna själva ansöker om medel för att
stärka sin biblioteksverksamhet.
Läs mer



Delrapport Stärkta bibliotek
Läs mer om Stärkta bibliotek




Presentation av Stärkta Bibliotekens handledande roll 6 februari 2019:
Fixoteket - en del av Stärkta bibliotek

GreppaUX, podden om UX och bibliotek
Från fredagen 1 mars kan världen höra första avsnittet av greppaUX,
podden om UX och bibliotek! Under mars släpps ett nytt avsnitt varje
fredag. Snart kommer de att hittas där andra poddar finns, just nu på
Spotify och alltid på http://greppaux.se
De 5 första avsnitten:
#1. Vad är UX? Anneli Friberg, Åsa Jenslin och Anders Ljung berättar.
#2. Ingela Wahlgren berättar om när hon skuggade en
förstagångsbesökare
#3. Hur börjar man? Kristin och Karin filosoferar.
#4. Daniel Forsman pratar om chefens syn på UX
#5. Andy Priestner om User Experience Design, eller ‘Vad gör vi sen när vi
samlat allt det där datat?
De som står bakom podden är Karin Ljungklint, Kristin Olofsson och Sofia
Toivonen - två UX:are och en IKT-pedagog på Chalmers bibliotek och
Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers
tekniska högskola i Göteborg. Följ oss gärna och ge feedback på
Instagramkontot greppaUX!
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Världens bibliotek

Den 25 april lanseras Världens bibliotek – en nationell tjänst som
förmedlar strömmande e-böcker och ljudböcker på några av de största
språken som talas i Sverige idag. Besök gärna beta-versionen på
varldensbibliotek.se

Träffpunkt biblioteksplaner
Den 4 april genomför Kungl. biblioteket premiären för Träffpunkt
biblioteksplaner. Detta blir ett tillfälle för företrädare på kommunal,
regional och statlig nivå att samtala om biblioteksplanerna. Målet är att
dela, lära, förankra och utveckla i dialog för att stärka kommunernas,
regionernas och Kungl. bibliotekets fortsatta arbete att uppfylla 18 § i
bibliotekslagen. ”Den myndighet som regeringen bestämmer/…/ ska
tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna
följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de
används.”
Man använder Zoom och sändningen sker på
https://sunet.zoom.us/j/865035931. Där kommer det att finnas en
chattfunktion där man kan skriva frågor till talarna. Man besvarar så
många som möjligt under sändningen. Se hela programmet här.
Datum: 4 april 2019
Tid: 9.00-12.00
OBS! Numer ser ni det fullständiga kalendariet på vår webbplats.
KALENDARIUM
21 mars
25-26 mars
26 mars
8 april
4-5 april
11 april
11 april
15-17 maj
16-17 maj
21 maj
22 maj
27-29 maj
4 juni
26-29 september
vecka 45

Nätverksträff tillgänglighet, Falun
Så mycket bättre – Bilden av biblioteket och hur vi
kommunicerar den, Umeå
Konferensdag Ett läslyft för Dalarna: De osynliga
barnen
Dewey introduktionsdag, Stockholm
Bibliotekschefsmöte i Tällberg
Länsmöte i Rättvik – om rummet och rollen,
dilemman i biblioteksvardagen.
Bibliotopia, Stenungsund
Biblioteksdagarna, Helsingborg
Klassifikationskurs Dewey, Stockholm
Så når vi fler, Linköping
Nätverksträff Biblioterapi, Falun
Studieresa + Bokprovning + Barnbiblioteksmöte = 
(Umeå) Intresseanmälan här! senast 1/3
Bibliotekschefsmöte
Bok & Biblioteksmässan, Göteborg
Kunskapsdagar Språknätverk Dalarna (exakta datum
kommer senare)
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Nästa nyhetsbrev utkommer vecka 15.
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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