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Projektet Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och
svenska 2019-2021
De senaste veckorna har inneburit många positiva besked för projektet och våra möjligheter att nå
projektmålen.
Projektorganisationen – Tre delprojekt
Projektet är uppdelat i tre delprojekt: Det är Delprojekt IT, Delprojekt Innehåll och Delprojekt
Organisation med var sin delprojektledare. Vi börjar nu med att utforska vad ett Polarbibblo.se på
meänkieli med dess varieteter, samiska språk och svenska ska innehålla.
Befintliga Polarbiblo.se fortsätter fram till dess att nya Polarbibblo lanseras under 2020.

Bibblo.se
Nu är det jul igen
Äntligen har vi ha en riktig julkalender på Bibblo.se! En fin och klurig kalender med lucköppning och
ny fråga varje dag. I prispotten ligger 24 vattenflaskor och ett presentkort hos Adlibris på 1 000
kronor.
Lite siffror
Om Norrbottensförfattare - det har betydelse att våra porträtt av Norrbottensförfattare delas i
sociala medier. Vi har många visningar, särskilt av nya författare.
Våra lästips har visats 16 979 gånger under perioden januari till oktober. Kontakta Maria Öman för
mer information maria.e.oman@norrbotten.se

E-medier
Det är fortfarande populärt att låna e-medier! Vi har haft rekordmånga lån den senaste tiden.
Läsprogrammet Bluefire Reader har ju försvunnit, men ändå inte. Läsprogrammet finns kvar men
kostar 50 kr vid installation. Finns programmet installerat på den digitala enheten, fungerar det att
uppdatera och fortsätta använda den. Ett annat alternativ som läsprogram skulle kunna vara Aldiko,
Adobe Digital Editions eller varför inte Pocketbook Reader. Efter uppdatering av IOS till version 13.2,
har det blivit svårare att ladda ner lånade e-böcker. Stockholms stadsbibliotek har en bra förklarande
text kring detta. Kika gärna på den för att få veta mer: https://biblioteket.stockholm.se/artikel/eböcker-–-så-funkar-det

Kommunikation
Gruppen ska utvärdera användningen av den grafiska profilen och har skapat en enkät som skickats
ut till kommunikationsansvariga i kommunerna i Norrbotten. Enkätsvaren kommer att vara ett
underlag för planering av kommunikationsdagen som anordnas till våren.

Läslovet
Själva Läslovet är över och vinnarna i skrivtävlingen publiceras på Bibblo.se den 2 december!

Medier
Regel- och rutindokument kommer att uppdateras i sin helhet, efter att en processkartläggning
om var vi hanterar personuppgifter i vårt biblioteksdatasystem och övriga tjänster är avslutad.

MIK och Digitalt först

På www.digiteket.se kan du 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
Ett redaktörsmöte hölls den 26 november där vi bland annat pratade om Polarbibblos framtid och
kommande kampanjer. Redaktionen hoppas på att Polarugglan på sommarlov även dyker upp som
kampanj under 2020.
Polarbibblo-arbetet tuffar på som vanligt.

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

