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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.  
 
Från nyfiken till rik!  
Trots många affischer och foldrar så har ni på 
biblioteken återigen gjort ett storartat jobb 
med goda besöksresultat och lotsat de digitalt 
nyfikna vidare in i studiecirklar. De mål som är 
uppsatta för varje kommun och län kommer att 
uppfyllas tack vare ert kunnande och 
engagemang. Det är många med mig som är 
imponerade och inspirerade. 
 
Lyssna dig rik!  
Material och fil för affisch och insättsblad ska 
nu ha kommit ut till alla bibliotek. Det betyder 
att ni har god framförhållning för kontakt med 
åkerier av olika slag och förankra vår lansering 
av ljudboken. Hoppas ni alla får nytta av de 
tips som kommit till er från klustergruppen. 
Klustergruppens arbete just nu är att få 
reportage strategiskt insatta på viktiga 
hemsidor och medlemstidningar. 
Hörde ryktas om Lessebo redan haft en liten 
blänkare i tidningen. 
 
Kick off  
Kick off för klustergrupperna, 15 november i 
Växjö 2012, är fullbokad och det finns många 
suppleanter med. Mycket roligt att 
engagemanget och intresset inför nästa års 
arbete ligger på topp. 
Då många namn tillkommit sen jag skickade ut 
programmet så gör jag en repris med en 
uppdaterad deltagarlista. 

Förbered er gärna genom att läsa igenom vad ni 
kom fram till i dialogseminarierna gällande er 
egen fokusgrupp. 
 
Övergripande kampanjen  
Gruppen för den övergripande kampanjen, d.v.s. 
reprisering av vår första kampanj som gick av 
stapeln i januari i år, har redan nu haft två 
möten och ett tredje är inplanerat till den 18 
november. ”Låna dig rik” ska lyftas upp och 
kampanjen fokuserar sig på att ge mycket till 
många. Inga nya personas kommer att tas 
däremot så erbjuder vi ”Världens bästa kort”. 
Vid nästa arbetsmöte ska en marknadsplan tas 
fram samt tips på aktiviteter tillbiblioteken.   
 
Mötesplats Borås 
På konferensen Mötesplats Borås 19-20 oktober 
medverkade Maria Lundqvist och Angela 
Zetterlund på ett seminarium med utgångspunkt 
i en uppsats om Futurum.kom och 
Linnéuniversitetets utvärdering av det.      
 
Marknadskommunikation     
Den 26 oktober genomfördes utbildningsdagen 
gällande marknadskommunikation för 
utbildningsledare. En mycket givande dag som 
både bekräftade och gav nya kunskaper inom 
området. En utvärdering är på gång och än så 
länge har det bara hörts positiva uttalanden. 
Då anmälningar till denna dag var nästan 
dubbelt så många som kunde tas emot planeras 
en reprisering till februari 2012. Vi återkommer.  
 
Till sist 
Önskar er alla en skön november även om det är 
dystert. Men alla vet ju att en god bok i en skön 
fåtölj och levande ljus lyser upp även den 
mörkaste kväll. 
 
/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?  


