Mars 2019

Kommande konferenser
Den 11 april 2019 anordnar Regionbibliotek Norrbotten i samarbete med MSB(Myndigheten för
samhällskydd och beredskap) samt SKL(Sveriges kommuner & landsting), en dag kring Din säkerhet
på nätet.
Planeringen inför Länskonferensen i Arjeplog den 9-10 maj 2019 är i full gång. Programmet för
dagarna är klar och inbjudan har skickats till berörda bibliotek. Vi hoppas på inspirerande och trevliga
dagar med intressanta föreläsare samt givande samtal kollegor emellan.

Bibblo.se
Ni har väl sett att inspirationssidan har genomgått en make-over! Varje tipsare presenteras på en
egen sida med sina favoritgenrer.

Kommunikation
Kampanjerna rullar på. Polarbibblo.se-kampanjen om Polarugglans bo har kommit och gått. Snart
dags för All Digital Week 25-31 mars.

Medier
Ni kanske redan har hört talas om det? Att det snart är möjligt att också läsa e-böcker i Biblio-appen.
Inte bara lyssna på e-ljudböcker. Nu är vi där! Både e-boksgruppen och Bibblo-redaktionen testar att
allt fungerar . De olika formaten är märkta med olika symboler och färger för att särskilja dem åt.
Senaste Biblio-versionen ska även ha fler kategorier att välja bland och sökfunktionen har förbättrats
genom fler och mer relevanta träffar. Du ska inte längre behöva avinstallera en äldre version av
Biblio-appen utan lätt kunna hämta ned den senaste versionen.
MIK och Digitalt först
Just nu pågår en riksomfattande satsning Digitalt först - med människan i fokus. Hela projektet pågår
fram till 2020.
Projektet drivs av Kungliga biblioteket tillsammans med region- och folkbiblioteken. Syftet med
projektet är att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens .
Det digitala självskattningstestet som genomfördes i hela landet våren 2018 har gett en klar bild
över vad som behöver förstärkas gällande bibliotekspersonalens kompetens. Ökad kompetens är
viktigt för bibliotekens fortsatta roll som digitalt kunskapsnav och med ett demokratiskt
förhållningssätt.

Polarbibblo.se
Bidragen fortsätter att trilla in på Polarbibblo.se, tack vare Polarbibblo-kampanjen och aktiviteterna
ute på biblioteken.

Systemförvaltning
Bibliotekscentrum har tillsammans med Svenska användarstyrelsen startat User Echo, ett verktyg för
utvecklingsönskemål.
Tre personer från systemgruppen kommer att delta på Kohas användardagar i Skövde den 26 & 27
mars.

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
Nyhetsbrev(Hänt i BiN) kommer att skickas ut i Mars, juni,september och december 2019.

