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Vad händer på Regionbiblioteket?
Presentation av nya medarbetare på Regionbiblioteket
Utvecklingsledare IT
Marie-Louise Eriksson har anställts som Utvecklingsledare IT på Regionbiblioteket. Hon har tidigare
arbetat med systemutveckling i många olika roller i IT-branschen. Marie-Louise arbetar med digitala
bibliotekstjänster för Biblioteken i Norrbotten.
Projektledare för Digitalt först- med användaren i fokus
Marina Eklund är projektanställd på Regionbiblioteket som IT-pedagog - MIK (Medie- och
Informationskunnighet) med Biblioteken i Norrbotten som arbetsfält. Hon har tidigare arbetat som
kvalitetsgranskare på Skolinspektionen och som flerspråksutvecklare vid Luleå Kommun.
Projektet hon ansvarar för heter ”Digitalt först”– med användaren i fokus” och syftet är att främja
ökad digital kompetens hos allmänheten via folkbiblioteken.
Samordnare för Biblioteken i Norrbotten
Christina Stålnacke kommer närmast från Gammelstads bibliotek i Luleå kommun. Där arbetade hon
som enhetsansvarig med fokus på verksamhetsutveckling samt med ansvar för barn och unga. Hon
har tidigare varit anställd på Regionbiblioteket som projektledare för läsfrämjandeprojektet Fjäll till
kust- ett levande läsande län. Hennes nya roll på Regionbiblioteket är att vara samordnare för BiN
(Biblioteken i Norrbotten)

Vad händer i arbetsgrupperna?
Bibblo.se
En uppgradering är på gång - Saga 3.0.
Kommunikation
Kommunikationsgruppen har fullt fokus på nästa års kampanjer: Bibblo.se i januari, Polarbibblo.se i
februari och Get online week (All digital week) i mars. Ett gemensamt Läslov blir det igen till hösten.
Medier
Nya rutiner har införts för urval under året. Nu har vi ett manuellt inval av e-medier. Det leder till
större kontroll och lättare hantering samt gallring av inaktiva eller ej relevanta titlar. Utlåningen av eböcker har ökat stadigt sedan lanseringen av Biblio-appen.
Polarbibblo.se
Polarbibblo.se står inför stora förändringar. Rapporten Gollečoarvi/Guldhorn som kom i januari
2018, ledde till att Kulturenheten på Region Norrbotten ville veta om det fanns förutsättningar för en
utveckling av Polarbibblo.se. Målet är att kunna ta emot material på samiska och meänkieli samt i
fler format. Från januari 2019 kommer arbetet med utvecklingen att drivas vidare i projektform

under namnet Polarbibblo.se >5.0. Projektledare (nuvarande huvudredaktör) har anställts och som
börjar den 1 januari 2019. Polarbibblo.se kommer att bedrivas som tidigare med vikarierande
huvudredaktör på 50 % och redaktionssekreteraren.
Under 2018 har Polarbibblo.se medverkat på Piteå Summer Games samt med Din bok kommer
under Läslovet. Premiär för Polarugglan på sommarlov.
Systemförvaltning
Systemförvaltargruppen anordnade under november 2018 en träff för kommunadministratörerna
där erfarenheter och tips utbyttes. Systemförvaltargruppen arbetar inte enbart med frågor som rör
bibliotekssystemet Mikromarc, de har även en omvärldsbevakande funktion. Just nu är fokus inriktat
på KOHA, ett webbaserat bibliotekssystem som är baserat på Open Source.

Har du frågor om samarbetet Biblioteken i Norrbotten ? Hör då av dig till Christina Stålnacke.
Tel: 070-364 40 77, e-post: anna.k.stalnacke@norrbotten.se.

