September 2020

Vad händer på Regionbiblioteket?
Nya Polarbibblo.se. Releaser och innehåll

Utseendet för det nya Polarbibblo.se på svenska är klart. Förslaget är testat med en grupp barn i olika
åldrar. Under september går vi ut i skarpt läge. Vi fortsätter ta emot material på svenska och då vi nu
har språkkompetens i projektgruppen börjar vi så smått inspirera barn och vuxna förmedlare att
skicka in på meänkieli och samiska språk.
Webbplatsen är nu bättre och snyggare. En fin nyhet är att barn med användarkonton hädanefter
kommer att kunna spara sina påbörjade bidrag och fortsätta jobba på dem vid ett senare tillfälle.
Vi har också gjort sidan säkrare och mer tillgänglig. Vi lämnar mejlhantering och nu sker alla
konversationer mellan redaktörer och barn internt på sidan i en chatfunktion.
Ritverktyget är nytt och smidigare. En annan nyhet för teckningar är att barnen även kan anmäla sin
teckning till Bok- och tidningslotteriet.
De aktiviteter vi kan erbjuda inledningsvis är: Skriva berättelser, Skriva dikter, Skriva boktips, Rita,
Spela Pac-Man. Barn också ta del av berättelser, dikter och boktips och se teckningar. Och läsa Var är
Noras pulka?.
Under hösten släpper vi en uppdaterad version av Skriva djursagor. Aktiviteten byter namn till Skriva
bildberättelser, nya djur och nya bilder kommer att presenteras. Bläddringsfunktionen har
moderniserats. Målet är att det ska vara klart under oktober månad.
Den populära aktiviteten Quiz kommer också tillbaka under hösten.
Vad händer nu i projektet?
Allt kommer förstås inte att vara perfekt från början. Inom projektet kommer vi nu att utvärdera hur
den nya sidan tas emot av användarna. Formen och innehållet kommer att utvecklas ytterligare för
releaserna på meänkieli med dess varieteter och samiska språk. Inom Delprojekt Innehåll pågår ett
intensivt arbete med att ta fram aktiviteter och formulera en policy för den flerspråkiga webbplatsen.
Vi kan redan nu konstatera att spel kommer att få en större plats på sidan för den som vill lära mer
och använda webbplatsen på meänkieli och samiska språk. Release två är planerad till 15 april och
release tre 15 november 2021.
Mer om projektet hittar du på Regionbibliotek Norrbottens webbplats
En sprillans ny artikel om Polarbibblo.se finns på Digiteket
Besök Polarbibblo.se i biblioteket på Digifritids

Projekt Nya system 2022
Biblioteken i Norrbottens nuvarande biblioteksdatasystem (Mikromarc) och webbportal för Bibblo.se
(Saga) kommer inte att uppdateras av leverantören. Avtal upphör 1 januari 2022. Bibliotekscheferna i
Norrbotten har tagit ett gemensamt beslut om nytt biblioteksdatasystem och portal från 2022. Nytt
biblioteksdatasystem och webblösning är under arbete inom Biblioteken i Norrbotten.
Projektorganisationen börjar också ta form
En styrgrupp för Nya system 2022 är utsedd samt huvudprojektledare och delprojektledare.

Planerade konferenser
Digital konferens om Barnkonventionen den 1 oktober 2020. Linn Krane från Rädda Barnen föreläser
och bjuder in till samtal kring Barnrätt.
Utbildning i Biblioteksjuridik den 11 och 18 november. Jonas Holm, jurist på advokatbyrån MarLaw
föreläser om olika juridiska aspekter av biblioteksarbetet.

Vad händer i arbetsgrupperna?
Bibblo.se
Statistik
I höst ska vi jobba mer med ett av våra uppdragsmål, som är att mäta användningen av våra
bibblotips.Därför kommer vi att varje månad lyfta en tipsare och följa det statistiskt.
Webbdirektivet
Vi har haft digitala utbildningar för våra lokalredaktörer om webbdirektivet som börjar gälla den 23
september. Bra att känna till för alla är att på Bibblo.se finns ett formulär där besökare kan
rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.
Norrbottensförfattare
Så här långt i år har vi publicerat Elin Anna Labba & Fanny Felicia Svanberg. Under september
publicerar vi Hans Olov Ohlson och i oktober Anna Kuru.
Varje månad lyfter vi lite äldre porträtt under rubriken Månadens Norrbottensförfattare.
Redaktionen är bemannad måndag till fredag redaktion@bibblo.se

Kataloggruppen
Kataloggruppen fortsätter med katalogutbildningarna i digital form. De bibliotek som står närmast i
tur är biblioteken i Pajala och Jokkmokk.

Kommunikation
Kommunikationsgruppen har lämnat in förslag på Kommunikationsplan 2021. En del av underlaget
har varit de önskemål som biblioteken skickade in efter den inställda Kommunikationsdagen i april. Vi

har även haft det regionala demokratiåret med oss in i planearbetet. Årets sista annonskampanj är i
gång nu under september där BiN:s olika tjänster kommuniceras.

MIK och Digitalt först
Nytt på Digiteket.se i september

Artikelsök-hitta fulltextartiklarna du söker! En fin kom-igång-kurs framtagen av Regionbibliotek
Västerbotten.
En allmänbildande introduktion till IP-adresser, dessa oumbärliga siffror för det mesta vi gör på
internet, hittar du i: IP-adress-Vad är det?
Tips: Vi har också gjort en uppdatering av den populära kursen Får jag verkligen svara på alla
frågor? Uppdateringen består bl. a av filmat material med Sara Luthander, chefsjurist på
fackförbundet DIK och Jonas Holm, jurist på advokatbyrån MarLaw.
Kan också berätta att under oktober kommer alla som loggar in på Digiteket att få göra
Självskattningstestet igen, detta för att vi ska kunna utvärdera satsningen som avslutas dec 2020.

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

