September 2019

Projektet Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och
svenska 2019-2021
Förberedelserna inför projektet börjar vara avslutade och vi har gått in i etableringsfasen.
Styrgruppen som består av medlemmar från Regionbibliotek Norrbotten, Arvidsjaurs bibliotek,
Sametinget, Samiskt språkcentrum Sametinget, STR-T och strategen för nationella minoriteter på
Region Norrbotten. I styrgruppen beslutades att den första Beta-versionen av Polarbibblo.se kommer
att vända sig till den som vill delta på svenska. Versionen ska vara klar till den 23 september 2019, då
det nya webbtillgänglighetsdirektivet även börjar gälla för gamla webbplatser.
En mindre grupp redaktörer i Polarbibblo har genomfört en workshop med målet att utifrån
folkbibliotekens perspektiv formulera nyttan med Polarbibblo som ett centrum för fler språk. En
motsvarande workshop med språkutvecklare på meänkieli och samiska språk ska genomföras under
senhösten.

Bibblo.se
Norrbottensförfattare har flyttat in på Bibblo, äntligen! De första tre veckorna hade fler besök än
totalt för hela året 2018.
Den 12 oktober finns Bibblo.se på bokmässan i Kiruna och 25-26 oktober på Bok & Bild i Luleå.

E-medier
Fortsatt stort intresse för e-böcker! Många låntagare önskar låna fler böcker än tre per
kalendermånad. På grund av kostnaden kan vi inte höja antal lån.

Katalog
Samordnaren i Kataloggruppen hälsar att arbetet flyter på.

Kommunikation
Vi arbetar för fullt med Läslovet och en kick-off har hållits för bibliotekspersonal.
Kommunikationsgruppen jobbar också på en enkät om den grafiska profilen som kommer att skickas
ut under hösten.

Medier
Nu är urvalslistan för småbarnsböcker på olika språk äntligen uppdaterad! Det finns också en manual
som ger konkreta tips på vad du som personal kan behöva tänka på, inför mötet med föräldrar och
andra vuxna i samband med utdelning av bokgåva och föräldraträffar. Manualen är baserad på
material från biblioteken i Piteå och Luleå.

MIK och Digitalt först

Inom det nationella projektet Digitalt först – med användaren i fokus har nu den efterfrågade
utbildningsportalen Digiteket öppnats.
Gå in på www.digiteket.se registrera dig och ta del av kurser och artiklar som hjälper dig i din digitala
vardag. Plattformen är under utbyggnad och fylls på med fler kurser kontinuerligt.

Polarbibblo.se
Polarbibblo.se har nu GDPR-anpassats och användare och alias har införts på webbplatsen.

Systemförvaltning
Den 7 november i Stockholm arrangerar Axiell en Användardag för Mikromarc.

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

