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LOKALT

Falun
Samernas bibliotek
Falu stadsbibliotek har lånat in en deposition samiska böcker för barn från
samernas bibliotek i Jokkmokk. Det finns även några vuxenböcker.
Bamsetidningar på samiska ingår också. Depositionen finns på Falu
stadsbibliotek fram till 15 januari 2020.
Vill du se depositionen? Välkommen till Falu stadsbibliotek. Kontakta Maria
K Norberg, maria.k.norberg@falun.se, 023-824 38.
Vill du låna in en deposition till ditt bibliotek? Kontakta bibliotekarie
Birgitta Edeborg på samernas bibliotek. http://www.ajtte.com/aja-arkivbibliotek/, https://www.sametinget.se/1469
REGIONALT

Bibliotekssamverkan i Dalarna
Processen med att upphandla ett nytt bibliotekssystem och en gemensam
bibliotekswebb är nu i full gång. Mitt under arbetet fick vi nyheten att
Axiell har köpt det bolag som har biblioteksplattformarna Micromarc och
Saga. För oss innebär det att valmöjligheterna när det gäller
biblioteksdatasystem och webb nu minskar. Men arbetsgruppernas jobb
med att ta fram underlag till kravställning i upphandlingen är fortfarande
lika viktigt och fortsätter som planerat. I vårt arbete ingår också att
undersöka förutsättningarna för att jobba med det öppna
biblioteksdatasystemet Koha. Vi kommer därför att börja med att göra ett
studiebesök på Trafikverkets bibliotek eftersom de började använda Koha
i höstas.
Denna vecka har varit mötestät – alla tre arbetsgrupperna som är igång
har träffats. Upphandlingsgruppen jobbar med olika frågeställningar och
scenarier för att få fram bra frågor inför kommande studiebesök.
Webbgruppen har fått ett utökat uppdrag när det gäller att jobba med den
grafiska profilen och heter fortsättningsvis Webb- och
kommunikationsgruppen. I den ligger fokus just nu på de behovsanalyser
som alla har gjort tillsammans med kollegor på det egna biblioteket. Hur
ska en bra webb fungera? Vad är viktigt för oss i vårt samarbete? Nu när
synpunkterna från er alla har kommit in så har vi ett riktigt bra underlag
för det fortsatta arbetet!

Styrgruppen – där alla 15 bibliotekscheferna ingår – träffades i Vansbro
14 februari. En stor del av mötet ägnades åt att fördjupa arbetet med
visionerna för vårt samarbete. Vilket bibliotek vill vi vara? Vilka är våra
prioriterade områden? Var befinner vi oss om 4 år, och om 10 år? Vi
påbörjade också processen kring hur vi ska ta fram en grafisk profil för
vårt samarbete. Bibliotekscheferna fick i uppdrag att informera
kommunikationsavdelningen i sin kommun om den kommande
gemensamma bibliotekswebben.
Till hösten, någon gång i oktober, kommer vi att samla all personal på
våra bibliotek i länet. För att det ska bli en riktigt bra dag så behöver vi
planera den tillsammans. Vi har bildat en planeringsgrupp, och vill gärna
ha några fler deltagare i den. Så fundera på om du kan tänka dig att vara
med! Hör i så fall av dig till mig eller prata med din chef.
Vi hörs och ses!/Ann-Sofie

Digitalt först med användaren i fokus – Veckans utmaning
Under hösten fick nästan alla kommuner besök av Linda som följde upp
självskattningstestet. För att hålla ångan uppe så kommer vi nu med ett
självstudiematerial som kallas ”Veckans utmaning”. Tanken med
utmaningarna är att du får möjlighet att träna på olika digitala
kompetenser på egen hand eller i grupp.
Utmaningarna baseras på de fem kompetensområdena i
självskattningstestet:
1. Analysera och bearbeta data och information, 2. Kommunikation och
samarbete, 3. Skapa digitalt innehåll, 4. Säkerhet, 5. Problemlösning
Så här går det till:





Veckans utmaning kommer per mail varannan vecka med start i vecka 10.
Det går att genomföra utmaningen ensam eller tillsammans med kollegor.
Svårighetsgraden kommer att variera, om en utmaning är för lätt hoppar
du över den.
Är den för svår så prata med en kollega som kanske kan hjälpa till.
Länsbiblioteket stämmer av genom att fråga hur det går.
Vi hoppas att du har möjlighet att vara med. Vi återkommer
med hur du anmäler dig. Har du frågor så kontakta gärna
mig. pererik.wik@ltdalarna.se , 072-143 81 29. Jag sitter på

Linda Sävhammars stol, men är inte den ”nya Linda”
(det ser du tydligt när vi träffas) med hennes goda
kunskaper. Mitt uppdrag är mer att arbeta med
strategiska digitaliseringsfrågor, så jag hoppas själv att
lära mig nya saker .

2(6)

Samiska temaväskor
Som ett led i Region Dalarnas arbete med nationella minoriteter vill
Länsbibliotek Dalarna tillsammans med samordnaren för nationella
minoriteter på Region Dalarna, besöka er och berätta om framtagandet av
en samisk temaväska innehållande litteratur, material och
lärarhandledning. Vi har sammanställt 15 stycken väskor. Vi behöver nu
er hjälp för att sprida kunskap till skolorna att väskorna finns.
Temaväskan vänder sig till F-åk 9. Kontaktpersoner: Ann-Jeanett Stål,
annjeanett.stal@ltdalarna.se eller Anna-Lena Ittner Sandström,
anna-lena.sandstrom@ltdalarna.se

26 mars: De osynliga barnen – konferens i
projektet Ett läslyft för Dalarna
Omkring 30 000 barn i Sverige har föräldrar
eller familjemedlemmar i fängelse. Det innebär
30 000 barn som riskerar att drabbas av psykisk
ohälsa, att inte klara av skolan och som inte
minst löper ökad risk att själva hamna i
kriminalitet och utanförskap senare i livet.
Inom ramen för projektet Ett läslyft för Dalarna
vill vi rikta fokus mot frågan om hur vi tillsammans kan arbeta för dessa
barn och ungdomar i Dalarna, utifrån våra respektive kunskaper, arenor
och uppdrag. Det här gör vi med en konferens som äger rum 26 mars på
Fryshuset i Borlänge.
Syftet med dagen är att synliggöra och öka vår kunskap om barn som
lever under socialt utsatta förhållanden och undersöka metoder för hur vi
kan arbeta för barnen. Hur kan lokal samverkan se ut för deras utveckling
och delaktighet i samhället?
Konferensen vill även sprida kunskap om metoder som biblioterapi och
uppmuntra till reflektion över läsningens och litteraturens möjligheter till
samtal och möten med och mellan barn och unga.
Läs mer och anmäl dig till konferensen den 26 mars här!
Frågor? Hör av dig till malin.magnussonbarle@ltdalarna.se
För dig som vill orientera dig litet i konstens och litteraturens dolda kraft,
rekommenderar vi det här programmet från Utbildningsradion, som bland
annat visar exempel på brittiska metoden Shared Reading:
https://urplay.se/program/196303-konstens-dolda-kraft-litteratur
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NATIONELLT

Om samverkan Kulturskola – bibliotek- Mer för fler.
https://peterals.wordpress.com/2019/01/23/om-samverkan-mellanfolkbibliotek-och-kulturskolor-mer-for-fler/

Nytt nätverk för studerande och nya bibliotekarier
Man har startat ett nytt nätverk inom Svensk biblioteksförening för
studerande och nya bibliotekarier. Nätverket syftar till att skapa ett forum
där studerande och nya bibliotekarier kan mötas för att utbyta
erfarenheter och hjälpa och stötta varandra i början
av arbetslivet. Första nätverksträffen blir i Stockholm
i slutet av april. Läs mer om nätverket och bli medlem
på:
https://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/nyttexpertnatverk-i-foreningen-2/

Sommarboken 2019 är här!
Förra årets Sommarboken hade temat Rymden, och 2019 tar Kultur i Väst
istället oss ner på djupt vatten med årets tema som är Under ytan.
Sommarbokens material kommer att spegla temat på olika sätt, med allt
från sjöhästar till förlista vrak. Det kommer även en frågepromenad och
folder.
Fridykerskan Annelie Pompe, som bland annat har slagit världsrekord på
126 meter (!), kommer att dyka upp som talesperson för Sommarboken
2019. Hon är förutom fridykare bland annat författare, fotograf,
äventyrare och bergsklättrare. Hon kommer genom Sommarboken att
bland annat inspirera barnen ”att låta lusten finnas med i allt man gör,
som att läsa på ett eller annat sätt eller att lära sig mer om svenska
vatten”.
Årets metod för Sommarboken är digitalt berättande, och liksom i fjol
erbjuder man i mars/april ett antal utbildningsdagar för bibliotekspersonal
då man får prova på verktygen i olika workshops.
Utbildningsdagarna arrangeras i samarbete med bland annat den
nationella satsningen Digital först. Antalet deltagare per dag är begränsat
till 20 stycken, så först till kvarn gäller.
Läs mer om Sommarboken på Barnens bibliotek!
Här kan du även läsa mer om och anmäla dig till
utbildningsdagarna, samt beställa material.
Vi vill också passa på att tipsa om
förra årets superbra metodhandbok
”Lust till läsning”. Och även, den
intressanta rapporten ”Att komma in i
dom andras läsning” från 2015, om
barns upplevelser av Sommarboken. Om du inte redan läst dem – gör’t!
4(6)

Sommarboken pågår mellan 10 juni till 25 augusti.
Sista dag för att beställa material är 7 april.

Berättelser på urfolksspråk
Kulturarvet i Norrbotten har alltid varit mångkulturellt och mångspråkigt.
Nu lyfter projektet ”Min berättelse” fram Norrbottens nedskrivna och
berättade litteratur på nationella minoritets- och urfolksspråk. Det blir
utställning och programverksamhet både på de fysiska biblioteken och på
Bibblo.se . Saxat ur Biblioteksbladet.

Värdet av skolbiblioteket – en verksamhet för hållbar utbildning och
bildning
Sedan 2017 har Pamela Schultz Nybacka haft i uppdrag av nationell
biblioteksstrategi att genomföra en fördjupad forskningsstudie kring
skolbiblioteken. Undersökningen är inriktad på fallstudier och handlar om
skolbibliotekens betydelse pedagogiskt, organisatoriskt och för elevers
resultat och måluppfyllelse.
Genom att undersöka framgångsrika exempel fördjupar Pamela Schultz
Nybackas studie förståelsen kring skolbibliotekens utmaningar och pekar ut
konkreta utvecklingsmöjligheter.
Hur ser biblioteksverksamheten ut på våra skolor idag och hur kan den
utvecklas? Den 6 februari bjöd KB in till en öppen föreläsning med
forskaren Pamela Schultz Nybacka. Se föreläsningen på YouTube.
OBS! Numer ser ni det fullständiga kalendariet på vår webbplats.
KALENDARIUM
4 mars
6 mars
14 mars
21 mars
25-26 mars
26 mars
8 april
15-17 maj
16-17 maj
27-29 maj
26-29 september
vecka 45

För litteraturens skull – träff 2, Falun
Möten över kulturgränser – utmaningar och
möjligheter, Borlänge
”Sen går jag hem när det stänger” en studie av
nyanländas biblioteksanvändning, Borlänge
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
Biblioteksdagarna, Helsingborg
Klassifikationskurs Dewey, Stockholm
Studieresa + Bokprovning + Barnbiblioteksmöte = 
(Umeå) Intresseanmälan här! senast 1/3
Bok & Biblioteksmässan, Göteborg
Kunskapsdagar Språknätverk Dalarna (exakta datum
kommer senare)
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Nästa nyhetsbrev utkommer vecka 11.
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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