Biblitoeken i Norrbotten ska gå in i Libris och
gå över till Dewey, och vi har anställt en
projektledare på 50% som är baserad i Luleå.
Dessutom är 2016 ett mångfaldsår i
Norrbotten. Planeringen för mediedagen i
januari och barnbiblioteksforum i mars är i full
gång och ska täcka in olika aspekter av
mångfald och tillgänglighet.

En enkät om Mikromarc har gått ut till all
personal via ningen. Den stängdes 20
september och gruppen sammaställer svaren
under hösten.

Mediedagen i januari är på planeringsstadiet.
Boka redan nu in tisdagen den 26 januari, då vi
kommer att ägna åt oss frågan om hur
biblioteken ska arbeta med mångfald och
tillgänglighet.

Polarbibblo har nyligen installerat talande
webb, och arbetet med att utveckla
Polarbibblo på Bibblo.se fortgår.

Kommunikationsplanen för 2016 ska antas på
chefsmötet 14 oktober. En nyhet är att
kommunikationen av läsfrämjandeprojektet
ingår i planen. Piteå Summer Games
återkommer 2016 medan Load Up North utgår
på grund av att mässan nästa år hålls i
Skellefteå.
Gruppen jobbar vidare med Barnens första
bok på olika språk. Projektledaren för
läsfrämjandeprojektet arbetar vidare på
kulturrådsansökan som ska vara klar 15
oktober.
Talande webb är nyligen installerat på
Bibblo.se och detta testas av redaktionen.
Förhoppningen är att kunna överföra alla
boktips på teckenspråk till portalen.

Bibliografisk service är uppsagd. Under hösten
ordnas en Librisdag med information om
övergången till Libris för personalen. Det blir
21 oktober i Gällivare och 22 oktober i Luleå.
Inbjudan kommer senare.

Gruppen har fått uppdraget att undersöka en
möjlig ångerfrist vid lån av e-böcker, eftersom
det nu är lätt att göra fel och lånen är
begränsade till två per månad. Samordnaren
för gruppen arbetar också på en e-boksguide
till Bibblo.se.
Projektet pågår med full aktivitet även under
2015/2016. För frågor kontakta projektledaren
Regine Nordström, 072-545 14 30 eller
0920-28 40 11.

Har du frågor om samarbetet eller ningen?
Hör då av dig till mig!
Martina Rasch, 070-364 40 77
Samordnare Biblioteken i Norrbotten

