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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.  

Utvärdering av dialogseminarierna
Nu finns hela utvärderingen att läsa på 
projektbloggen. Många positiva 
kommentarer kom fram, men också 
påpekande om att det är viktigt att arbeta 
vidare med förankringen av resultatet. 
”Tänkvärt, inspirerande. Verkligen en kick-
off för fortsatt arbete. Viktigt att alla känner 
sig delaktiga och får möjligheten att vara 
med.” Tillsammans med cheferna kommer 
vi att arbeta vidare med er feedback. 

Ytterligare en enkät - påminnelse
Som om det inte var nog med enkäter. För 
att Futurum.kom ska bli riktigt bra så 
skickade vi ut ytterligare en enkät som 
handlar om attityden till Futurum.kom i sin 
helhet – alltså inte enbart om 
dialogseminarierna. Det är till för att vi 
under projektets gång ska kunna utvärdera 
vår gemensamma satsning och bli ännu 
bättre. Har du glömt att fylla i den? Gör det 
innan slutet av augusti.

Överlämning av resultat
Efter att alla dialogseminarier var slut 
sammanställde Kreation resultatet samt 
gjorde en analys och förslag på fortsatt 
arbetsmodell. I slutet av juni fick alla 
bibliotekschefer detta överlämnat till sig för 
att de i sin tur ska arbeta vidare och lämna 
över resultatet till er alla som arbetar på våra 
bibliotek. Fråga din chef hur planen för det 
lokala arbetet på just ditt bibliotek ser ut. 

Kampanjgruppen börjar arbeta
Den 9 augusti börjar den övergripande 
kampanjgruppen jobba (se vilka som är med i 
nyhetsbrev nr 3) tillsammans med Kreation.  
I oktober ska vår första gemensamma 
kampanj genomföras. 

Höstens arbete
Undrar du vad som är på gång under hösten –
på projektbloggen finns en övergripande 
tidplan med tillhörande aktiviteter. För er ute 
på biblioteken handlar hösten mycket om 
målgruppsprioriteringar och fortsatt 
fördjupning utifrån de modeller som vi 
arbetade med under dialogseminarierna. 

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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