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Projektet Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska
språk och svenska 2019-2021
Projektets första år av tre är avklarat. Under arbetet förbereds webbplatsen på att kunna ta
emot och presentera innehållet på svenska, meänkieli med dess varieteter samt samiska
språk 2021. Därefter följer ett utvecklingsarbete för finska. Verksamheten fortsätter därefter
med de övriga nationella minoritetsspråken jiddish och romani chib med dess varieteter.
Den första releasen av webbplatsen 23 september 2020 kommer att vara på svenska. Den
motsvarar då Lagen om tillgänglighet till offentlig service.

Bibblo.se
Ett arbete med webbdirektivet bedrivs med syfte till ökad digital tillgänglighet för alla
användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. En del i detta är att erbjuda
användare möjlighet att påtala brister och begära att få det åtgärdat.
Norrbottensförfattare
2018 hade webbplatsen 1 817 besök. För året 2019 så är ökningen lite drygt 130%, 4 301
besök.
Månadens Norrbottensförfattare kommer blir ett stående inslag på Bibblo.se. Med den
rubriken uppmärksammas äldre författarporträtt. Just nu finns det 124 författarporträtt.
E-medier
Nu finns det en ny Android-version av Biblio-appen och inom kort kommer den även för IOS.
Version 3.7.0, där några av nyheterna och förbättringarna består av bättre
bokmärkesfunktioner, sparade text- och formatinställningar, tydligare tidslinjer och
kapitelinformation samt tydligare färgsättning.
Katalog
Kataloggruppen besöker Biblioteken i Norrbotte i syfte att informera om katalogarbete och
målet är att all personal på biblioteken ska kunna delta på träffarna.
Kommunikation
En kommunikationsdag planeras där fokus är att fånga upp vad samarbetet önskar kring
gemensamma kampanjer år 2021. En annonskampanj om Pressreader är också i
planeringsstadiet. Kommunikationsdagen är INSTÄLLD

MIK och Digitalt först

Digiteket www.digiteket.se fylls hela tiden på med fler kurser. I de senaste kurserna hittar du
bland annat: Du kan redan datalogiskt tänkande samt den oumbärliga Spara tid och leder Kortkommandon till undsättning!
En digital knytkonferens genomförs onsdag 13 maj 2020 kl. 13-16. Syftet med konferensen
är att bibliotek i realtid, via exempelvis filminslag berättar om sin digitala
verksamhetsutveckling.
Polarbibblo.se
Under våren kommer det att komma nytt material för att lyfta Polarbibblo.se på biblioteken,
bland annat en Polarbibbloskattjakt för barnen och en tipslista med publicerade bidrag som
kan läsas på sagostunder.
Systemförvaltning
Systemgruppen har under våren 2020 planerat in besök på Biblioteken i Norrbotten.
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

