Nyhetsbrev vecka 15, 2019
REGIONALT

Bibliotekssamverkan i Dalarna

Nu har jag besökt er alla på biblioteken i länet. Stort tack för givande
samtal, och goda mackor! Många synpunkter återkommer, som behovet
av information, tydlighet och tillräckligt med arbetstid för de nya och
förändrade uppgifter som samarbetet innebär. Men vid varje besök har
också andra infallsvinklar och nya perspektiv dykt upp. Ni lyfter också
fram de förbättringar som ett samarbete kommer att innebära för
låntagarna. Bilden ovan sammanfattar de ord som jag samlade in från er
utifrån frågan om vad ni känner och tycker om samarbetet just nu.
Fortsätt att samtala med varandra om det. Ju mer frågor och funderingar
vi lyfter, desto bättre förutsättningar har vi att komma på lösningar och
arbetssätt som fungerar.
Det vi fokuserar på just nu i arbetsgrupperna är att förbereda och
genomföra studiebesök hos bibliotek som är med i andra samarbeten. Vi
började med ett besök i Mora för att få veta mer om vårt eget samarbete
Ovansiljan. Sedan bar det av till Karlstad som berättade om Bibliotek
Värmland. Den 15 april tar vi bussen till Norge för att besöka biblioteket i
Drammen. Där kommer vi att få information om Axiell Quria, som ännu
inte används på något svenskt bibliotek. Det sista studiebesöket i vår går
till Götabiblioteken den 6–7 maj. Vi besöker då förhoppningsvis
biblioteken i Motala och Linköping.

NATIONELLT

Så når vi fler! Konferens i Linköping den 21 maj
En nationell konferens med goda exempel och konkreta tips om hur man
kan integrera tillgängliga medier i biblioteksverksamheten. Genom att
utveckla biblioteksrummet, arbeta med kollegialt lärande, uppsökande
arbete och samverkan utanför biblioteket. Programmet bygger på de
erfarenheter vi gjort i vårt projekt Alla kan läsa och hör sen! samt
erfarenheter från de två taltidningsprojekten i Östergötland och
Värmland. Konferens är avgiftsfri. Lunch och fika ingår.
Program och anmälan hittar du här.

Årets skolbibliotek i världsklass

För sjunde året i rad delar fackförbundet DIK ut ”Skolbibliotek i
världsklass”. I år har det slagits nytt rekord i antalet nomineringar och nu
är det klart att 64 skolor tilldelas 2019 års utmärkelse.
2019 års utmärkelse Skolbibliotek i världsklass kännetecknas av ett fokus
på ett kvalitetsarbete. Det vill säga att det finns en systematisk och
återkommande utvärdering på lokal nivå (ibland på kommunal nivå).
Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse
hos eleverna. Med ett sådant kvalitetsarbete som löper läsårsvis kan en
skolbiblioteksverksamhet dessutom förändra sitt arbete inom alla
områden, efter skolans behov. På så sätt nås en progression och en
säkerställan av likvärdighet. Läs mer om vinnarna och vilka kriterier som
skall vara uppfyllda.

Expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030
Välkomna på uppstartsträff för Expertnätverket för bibliotek och Agenda
2030 den 6 maj i Uppsala.
De 17 hållbarhetsmålen, hur arbetar vi med dem i ordinarie verksamhet
och i programverksamhet?
På den här halvdagsträffen ses vi för att dela erfarenheter och formulera
en plan för hur våra bibliotek kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030
både nationellt och internationellt. Anmälan senast 29 april.
För program och anmälan se
https://www.biblioteksforeningen.se/kalender/uppstartstraff-forexpertnatverket-for-bibliotek-och-agenda-2030/
Arrangemanget är kostnadsfritt och lunch och eftermiddagsfika ingår.
För expertnätverket / Åsa Lund Moberg
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OBS! Numer ser ni det fullständiga kalendariet på vår webbplats.
KALENDARIUM
26 april
15-17 maj
16-17 maj
21 maj
22 maj
27-28 maj
27-29 maj
28 maj
4 juni
10-11 juni
18 september
26-29 september
23 oktober
vecka 45

MTM:s webbinarium Talböcker och språklig mångfald
Biblioteksdagarna, Helsingborg
Klassifikationskurs Dewey, Stockholm
Så når vi fler, Linköping
Nätverksträff Biblioterapi, Falun
Grundkurs Libriskatalogisering
Studieresa + Bokprovning + Barnbiblioteksmöte = 
(Umeå)
MTM:s webbinarium Talböcker och språklig mångfald
Bibliotekschefsmöte
Grundkurs Libriskatalogisering
Kunskapsdelningsdag om stärkta bibliotek
Bok & Biblioteksmässan, Göteborg
Bibliotekssamarbetet, gemensam dag för all personal
Kunskapsdagar Språknätverk Dalarna (exakta datum
kommer senare)
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Nästa nyhetsbrev utkommer vecka 19.
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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