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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.  
 
 
Lyssna dig rik!  
Kampanjarbetet är i hamn men jag vet att 
några fortsätter in i januari. 
Ett stort tack till den initiativrika 
klustergruppen och ett grattis till framgången 
med annonskampanjen på Facebook. Det finns 
önskemål att fortsätta detta arbete då det är 
många chaufförer som svarat och tagit kontakt. 
Vi fortsättar med att fundera på hur vi på ett 
smidigt sätt ska göra och utföra detta arbete. 
Stort tack också till er alla som skickat bilder 
och kommentarer utifrån fältet. 
Som vanligt ska det bli spännande och roligt 
att läsa tidningsklipp, era utvärderingar och 
statistik. 
 
 
Övergripande kampanjen 
Vi erbjuder ”Världens bästa kort” till de som 
kommer till biblioteket men inte har lånekort. 
Primärgruppen är tänkbara kunder och 
sekundärgruppen är återkommande besökare 
och biblioteksanställda. 
Vi kommer att använda oss av: 

 Affischer, både nya och gamla. 

 Radiojinglar i både RIX FM och RIX 
Megapol 

 Annonsering med teaser i de större 
dagstidningarna. 

 PowerPoint-bildspel 

 Vepor 

 Tygkassar, plastkassar, extra vepor och 
knappar om biblioteken väljer att köpa 
detta. 

 Bibliotekens enskilda aktiviteter. 

 
Småbarnsförälderna 
Ett första möte har skett och mycket matnyttigt 
har kommit fram. Vår målgrupp är 
småbarnsföräldern, runt 30 år, med två barn, 
det äldsta ca 3 år. 
Det kommer mer information efter mötet med 
Kreation den 17 januari 2012. 
 
 
Enkät 
En attitydenkät rörande klustergruppsarbetet 
2011 kommer att skickas ut till 
bibliotekspersonalen under januari 2012. 
 
 
Futurum.kom 2013 
Vid styrgruppsmötet den 24-25 november togs 
ett förslag fram för fortsatt arbete med projektet. 
Förslaget kommer att presenteras på de 
regionala chefsmötena och på det gemensamma 
chefsmötet den 8 mars 2012. 
 
 
Biblioteksdagarna i Norrköping   
Låna dig rik har fått möjlighet att delta och 
berätta om projektet på Biblioteksdagarna i 
Norrköping. Evenemanget sker 7-9 maj. 
 
 
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 visade att deltagarna 
var mycket nöjda med utbildningen vilket är 
glädjande för både oss och Trine. 

Till er som inte fick möjlighet att delta denna 
gång kommer att få en inbjudan till en ny 
omgång, som är planerad till februari. Vi 
återkommer med datum och plats. 
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Till sist 
Hoppas alla får en vit jul, dock vitt i lagom 
mängd. Njut av mat och godsaker och en och 
annan konsert. 
Eftersom vi alla varit snälla så är jag säker på 
att tomten kommer. 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
 
/Lisa, som numera är anställd på 
Regionförbundet i Kalmar. 
 
 
 
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?  


