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Bakgrund
Futurum.kom inleddes på våren 2009 och 
syftar till att stärka och lyfta fram den 
kompetens, service och innehåll som finns på 
våra bibliotek. Samtliga 25 bibliotek i Blekinge, 
Kronobergs och Kalmar län deltar samt 
Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek 
Kalmar. Det övergripande syftet är att ”skapa 
bilden av biblioteket som ett kreativt nav för 
upplevelser, kunskap och information i 
lokalsamhället och som en demokratisk arena 
för alla”. Vi kommer att göra detta genom att 
skapa ett gemensamt varumärke och via 
externa kampanjer i alla tre län.  Futurum.kom 
drivs med medel från samtliga bibliotek, läns-
och regionbiblioteken samt Statens kulturråd.  

Dialogseminarierna är igång
Målet att få minst 300 deltagare till 
dialogseminarierna är slaget med råge! 
Totalt är vi fler än 370 stycken som kommer 
att ha varit med och arbetat under dessa 10 
dagar.  Vi är nu halvvägs in i seminarierna 
och om du är nyfiken på vad några av dina 
kollegor tyckte efter att ha varit med så kika 
in på projektbloggen. Diskussionerna har 
varit fartfyllda, arbetet intensivt och 
skratten många. Glöm inte att ni kan 
kommentera på bloggen.

150 000 kr till Futurum.kom
Som vissa av er redan vet beviljade Statens 
kulturråd vår ansökan om finansiering för 
Futurum.koms första år. Det känns väldigt 
roligt att vi har fått en förstärkt budget och 
att det arbete som vi gör tillsammans på 
lokalt och regionalt plan ses som viktigt 
även på nationell biblioteksnivå. 

Tidplanen för sommaren och hösten
Ni som har varit på dialogseminarierna har 
fått en liten bild av hur sommarens och 
höstens arbete ser ut. Nu finns det också en 
uppdaterad tidplan och flödesschema på 
bloggen. Närmast i tur står Kreation att 
redovisa resultatet från dialogseminarierna. 
Sedan är det er tur på biblioteken att komma 
med feedback, tankar och idéer. 

Inspireras av Växjös sätt att arbeta
När dialogseminarierna är slut så är det dags 
för er på lokalt plan att utifrån resultat och 
era lokala behov identifiera målgrupper och 
vad ni ser för utmaningar för just ert bibliotek 
inom projektet.  Om ni behöver idéer på hur 
det arbetet kan läggas upp kika in på 
projektbloggen – där berättar Iréne Karlsson 
på Växjö bibliotek hur de arbetar. 

Läs tips om marknadsföring
Senaste numret av Scandinavian Public 
Library Quartely (no.1 2010) har tema 
“marknadsföring”.  I den kan ni bland annat 
läsa intressanta artiklar om hur man arbetar 
med extern kommunikation i Hallands län, 
Dalarna, Danmark och Finland. 

Nyhetsbrev och bloggen
Löpande information om projektet kommer 
att publiceras på bloggen 
Futurumbibl.wordpress.com. Där finns 
lästips, styrgruppsdokument och den senaste 
informationen om vad som händer i 
projektet. Du vet väl att du kan prenumerera 
på bloggen via e-post eller RSS? Nyhetsbrevet 
kommer ut en gång i månaden med utvald 
information.  
OBS! Nyhetsbrevet kommer bara ut en 
gång under juni-augusti. Trevlig sommar!
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