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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.  
 
 
Övergripande kampanjen  
Enkätsvaren för den övergripande kampanjen 
är inkomna. Sammanställningen, förutom 
statistikdelen, är utlagd på bloggen. Det är bara 
några frågor kring statistiken som måste 
klargöras innan också den läggs ut på vår 
blogg.   
 
Småbarnsföräldern 
Småbarnsföräldern/” Fantisera dig rik” är 
genomförd och nu väntas svar från den 
centrala enkäten in. Har förstått att den lilla 
goodiebagen gjort succé. Den efterfrågas på 
flera bibliotek och en ny beställning av 
material håller på att tas fram inför kommande 
kampanjer. Jag vill skicka ett stort tack till hela 
kampanjgruppen för ett kanonarbete. Den 
första gruppen som också arbetat med 
delegerade arbetsuppgifter p.g.a. minskad tid 
för projektledaren för 2012. Detta arbete gäller 
bl.a. pressrelease, kontakt med Bonniers m.m. 
 
Vuxenstuderande 
Klustergruppen Vuxenstuderande har döpts 
om till ”Språket gör dig rikare”. Kampanjens 
målgrupp är invandrarkvinnor som gått eller 
studerar på SFI. Hon heter Fatima och är 25-
35 år och har ett eller flera barn.  Gruppen har 
också haft ett möte med Kreation där 
marknadsföringsmaterial tagits upp, bl.a. 
utseende på affisch och dragspelsbroschyr som 
informerar om bibliotekets möjligheter.  

 
Broschyren ska översättar till flera språk, bl.a. 
engelska, tyska, franska, somaliska och arabiska. 
Eventuellt kan det bli någon give-away-artikel, 
t.ex. penna. Klustergruppen ska vara färdig med 
sitt arbete innan midsommar. Ett nytt möte med 
Kreation ska ske så snart som möjligt. 
 
Tonåringen 
Ett första möte med heldagsarbete har gått av 
stapeln. Den största klustergruppen hittills, 10 
av 12 var närvarande samt Pia Malmberg 
Kronvall. Målgruppen blev tonåringar mellan 
13-16 år, pojkar och flickor. Detta p.g.a. att 
många kommuner inte har gymnasium i sin 
kommun. En ny intervjuomgång ska också göras 
med pojkar. Redan utförda intervjuer var gjorda 
med övervägande flickor och därför behövdes 
det jämvikt i arbetsunderlaget. Affisch med två 
ansikten föreslogs, en pojke och en flicka. Det 
visade sig att det finns massor att erbjuda men 
alla bibliotek kan inte erbjuda samma. Här 
måste vi klura lite innan vi går vidare. Många 
idéer för framtiden kom fram men det får 
skrivas vid ett annat tillfälle. Nästa möte sker 
inom kort och då träffar gruppen Kreation. 
 
Projektpresentationer 
Vid två tillfällen under den senaste tiden har 
projektet fått möjlighet att presentera sig. Den 3 
maj medverkade Maria Lundqvist på en 
studiedag i Göteborg för bibliotekspersonal i 
Västra Götaland. Den 9 maj medverkade Lisa 
Lundqvist och Maria Lundqvist på 
Biblioteksdagarna i Norrköping. Vid båda 
tillfällena fick deltagarna ta del av 
projektarbetet, framgångsfaktorer och lärdomar. 
 
Ny beställningsomgång 
Som nämnts ovan har marknadsföringsmaterial 
efterfrågats: goodiebags, ballonger och 
plastkassar. Ny beställningslista kommer inom 
kort. Det som ska beställas måste skickas in 
under början av juni. Priserna kommer att 
presenteras i utskicket.                                               
Ni som behöver tygkassar ta kontakt med Nybro 
Bibliotek, Agnetha Bennsäter 
agnetha.bennsater@nybro.se. 
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Till sist 
Detta är sista nyhetsbrevet före sommaren och 
jag vill därför tacka för alla arbetsinsatser i 
samtliga kampanjer samt understryka att våra 
25 bibliotek har Sveriges mest innovativa och 
genomförande bibliotekskår.                                                                                                                        
Ha en underbar sommar! 
 
Lisa Lundqvist 
 
 
 
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?  


