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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.  
 
Möten 
April – juni 
Under denna period har klustergruppen för 
”Den oerfarne” haft tre möten och 
klustergruppen för ”Den digitalt nyfikne” fyra 
träffar. 
Övriga träffar har varit med styrgruppen, 
projektledningsgruppen och möte med 
bibliotekens ledningsgrupp för Digidel.                  
                                                                                     
Bokälskaren                                                                                
Vill rikta ett tack till klustergruppen för 
”Bokälskaren”. Trots minimalt med tid fick ni 
det att fungera. Detsamma vill jag rikta till alla 
bibliotek. Ett oerhört variationsrikt utbud har 
presenterats. Detta vittnar era aktivitetsplaner 
och utvärderingar om. 
Håller som bäst på med att sammanställa 
materialet. 
Några fattas men skicka dem så fort ni kan. 
Ladda gärna upp kampanjbilder på det 
gemensamma Flickr-kontot. 
 
Den digitalt nyfikne                                                                                   
Med lärdom från Bokälskarens snöda tid så 
startade klustergruppen för ”Den digitalt 
nyfikne” parallellt med slutfasen av 
Bokälskaren. Gruppen har också valt att arbeta 
heldag vid möten. Det ger effektivare och högre 
arbetsgrad vid varje mötestillfälle. Detta har 
resulterat i att gruppen kommer att vara färdig 
med marknadsplan, tidslinje, tips och 
pressrelease innan semestern.  

 
Kampanjmaterialet ska vara alla bibliotek 
tillhanda vecka 34. 
 
Den oerfarne                                                                                                                                                               
Klustergruppen för ”Den oerfarne” kommer att 
presentera ett annat namn på denna kampanj.  
”Den oerfarne” har startat sitt arbete parallellt 
med ”Den digitalt nyfikne. Allt för at skapa 
framförhållning och möjliggöra lugn och ro i 
kommunikationen samt tid för reflektion. 
”Den oerfarne” har skapat ett Facebook-konto 
och gruppens dokument ligger tillgängliga på 
Drop Box. Detta möjliggör ett mer självgående 
arbete inom gruppen. Utomordentligt bra 
initiativ och ett bra exempel på hur grupper kan 
arbeta mer självständigt efter 2012.  
 
Reprisering 
Den övergripande kampanjen kommer att gå i 
repris i vecka 7, 2012.  
Styrgruppen föreslog att den gamla 
kampanjgruppen i först hand skulle tillfrågas att 
medverka i detta arbete. Samtliga har tillfrågats 
och alla har tackat ja. 
 
Linnéuniversitetet      
Angela Zetterlund, Linnéuniversitet, fortsätter 
sitt utvärderingsarbete. 
Det är nu sju studenter som skriver uppsats med 
vårt projekt som grund. Sex studenter kommer 
från Linnéuniversitetet och en kommer från 
Uppsala. 
   
Marknadsföringsseminarium                                                                        
15 april deltog Maria Lundqvist och Lisa 
Lundqvist på Svensk Biblioteksförenings 
konferens, gällande marknadsföring av 
biblioteken. 
Rapport från föreläsningen av Bo Melin finns att 
läsa på vår blogg.   
 
Nyhetsbrev bara på bloggen 
Detta nyhetsbrev kommer från och med hösten 
att endast läggas ut på bloggen och inte skickas 
ut via e-post. Detta gäller även protokoll från 
styrgruppsmöten. 
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Övrigt 
Innan en spännande och innehållsrik höst är i 
sikte så vill jag önska er en härlig sommar med 
upplevelser och vila, lagom med sol och lagom 
med regn. 
Tack för ett storslaget arbete! 
 
Jag tar sommarvila 22/6 – 13/8. 
                                                            
Lisa 
 
 
 
Nyhetsbrev och bloggen 
Löpande information om projektet 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?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                      


