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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.  
 
 
Vuxenstuderande – Språket gör dig rik 
Kampanjen Språket gör dig rik är nu avslutad 
och jag vill tacka kampanjgruppen för ett 
jättebra arbete. Har ryktesvägen hört och i 
tidningen sett att det varit många besökare på 
biblioteken och att de egna initiativen varit 
lyckade. 
 
Tonåringen – Vadå rik? 
Tonåringen, d.v.s. 14-åringarna Maja och Felix, 
ligger nu på Facebook och Youtube. 
Förhoppningsvis har alla kunnat ladda ner 
filmen och kunnat sätta in den i monitorer och 
på hemsidor. Har förstått att det har funnits 
svårigheter med nedladdningen. Vår 
uppläsare, läsambassadör Johan Unenge är 
snabb i repliken och hänvisar på ett bra sätt till 
biblioteken. Adressen till filmen på Youtube är 
http://www.youtube.com/watch?v=e6noyiJhe
Ac. 
 
Allt kampanjmaterial är nu tillgängligt för alla 
bibliotek och förhoppningsvis använder våra 
tonåringar hela Facebook-potten med att gilla 
och dela. I dag, den 25 oktober, hade 192 
personer gillat vår sida på Facebook. Lycklig 
den som vinner vår iPad-vinst. Facebook-sidan 
hittar du på 
http://www.facebook.com/VadaRik. Du 
behöver inte ha ett Facebook-konto för att titta 
på sidan. 
 

Detta var den sista av alla våra kampanjer. Vi 
har gått i mål. Mycket arbete men också mycket 
nya kunskaper och insikter har landat på våra 
bibliotek. Nu gäller det att förvalta och fördjupa 
inför framtiden.  
 
 
Slutrapport 
Slutrapporten blir en diger dokumentation där 
arbete, kunskap och reflektion kommer att 
finnas för läsning 
 
Futurum.kom 2013 
Planer för 2013 håller nu på att tas fram. Vi ser 
att nya dialogseminarier finns på agendan och 
att de kommer att ligga runt februari-mars. 
Kreation och projektledningsgruppen ska träffas 
i vecka 46 för vidare diskussioner och upplägg. 
 
 
Till sist 
Snart är det dags att gå i ide. Det betyder att 
november finns runt knuten och att klockan ska 
ställas om. Vi får drömma om sommarens 
ljumma vindar och ta fram snöskoveln. 
 
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?  

http://www.youtube.com/watch?v=e6noyiJheAc
http://www.youtube.com/watch?v=e6noyiJheAc
http://www.facebook.com/VadaRik

