juni 2020

Projektet Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska
språk och svenska 2019-2021
Information om fortsatt stöd från Statens kulturråd
För andra året i rad har Region Norrbotten och Regionbibliotek Norrbotten tilldelats 800 000 kronor
från Statens kulturråd (KUR) för att utveckla webbplatsen Polarbibblo.se. Målet är att under 2021
etablera ett centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli med dess varieteter, på
samiska språk och på svenska. Därefter står fler nationella minoritetsspråk i tur med finska som
första prioritet.
Ny projektmedarbetare
I maj förstärktes projektorganisationen med Miliana Baer. Miliana Baer förstärker med sin samiska
språkkompetens och har som särskilt område att utreda nya medieformat, som film och ljud, för
Polarbibblo.se.
Ny grafisk form
Grunden för den grafiska formen för det nya Polarbibblo.se på svenska är klar. Förslaget är testat
med en grupp barn i olika åldrar. Formen kommer att utvecklas ytterligare för releaserna på
meänkieli med dess varieteter och samiska språk. Release två är planerad till april 2021.

Bibblo.se
I sommar drar bibblobussen ut på turné igen och träffar digitala Norrbottensförfattare. Förra
sommaren besökte de sju kommuner och i år får de övriga sju kommunerna besök.
Bibblotipsarna har traditionsenligt skrivit sin högst personliga sommarläsning, även denna sommar.
Eftersom det var så populärt förra sommaren så kör bibbloredaktionen den igen- Skicka in ditt bästa
sommarboktips! I år delar de ut läckra sadelskydd.

Kommunikation
Kommunikationsdagen i april ställdes in på grund av Corona-viruset. På den dagen skulle
bibliotekspersonal bland annat få jobba fram förslag på gemensamma kampanjer för 2021. Istället
erbjöds kommunerna att mejla in förslag. Det kom in förslag från 6 kommuner.
Kommunikationsgruppen håller på med ett underlag för nästa års kampanjer.
Under 2020 blir det 3 annonskampanjer. Först ut var Pressreader och här blev det ett jättefint
resultat. Antal visade artiklar mars 2019 var 988. För kampanjmånaden i år var det 5 652 visningar.
En rejäl ökning, eller hur!
Just nu pågår en kampanj för Goodreads och läsutmaningen.

Den tredje annonskampanjen har namnet Låna här, lämna där och ska köras i höst. Nu tittar de på
slutkorrekturet, de har fått fina filmer från kommunikationsbyrån.
Just nu görs en översyn över nästa års kommunikationsplan som ska upp till chefsgruppen i höst.
MIK och Digitalt först

77 % av all folkbibliotekspersonal i Sverige har registrerat konto på Digiteket.
Just nu finns det 45 kurser och 60 artiklar inlagda.
2,6 kurser har varje inloggad i snitt genomfört.
Här kommer länkar till de senaste utlagda kurserna:
Bibblan svarar - digitala referensfrågor
LegiLiveströmma från mobil och Facebook
Liveströmma till youtube med dator och webbkamera
Filminspelning med mobilens frontkamera
Får jag verkligen svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga kravmus - så
funkar det

Polarbibblo.se
Polarugglan på sommarlov är nu igång! För de barn som inte kan komma till biblioteket och låna en
mjukisuggla finns det en pappersuggla på Polarbibblo.se som de kan skriva ut och använda istället.
Aktiviteten är öppen till den 23 augusti.

Hälsning från samordnaren för Biblioteken i Norrbotten
Har du frågor om samarbetet eller ningen? Hör då av dig till mig! Christina stålnacke,
samordnare Biblioteken i Norrbotten på 070-364 40 77 eller
anna.k.stalnacke@norrbotten.se
Trevlig sommar till er alla!

