… och med den Bok & Bibliotek i Göteborg. I år
ska länsbiblioteket delta med en monter
tillsammans med de andra norrlänen.
Monternumret är E03:21, besök den gärna ni
som åker till mässan. Det blir flera spännande
programpunkter varje dag. Bland annat ska
Christina
Stålnacke
på
Norrbottens
länsbibliotek presentera arbetet med Barnens
första språk torsdag 22/9 kl 14.
Se monterprogrammet här >>

Arbetet med en folder för nyanlända
fortskrider. Foldern är översatt till sju språk
och beräknas bli klar senare i höst. Gruppen
har också uppdaterat mediepolicyn som nu
väntar på godkännande från chefsgruppen.

Kommunikationsgruppen står inför en stor
utmaning i form av att i samarbete med
kommunikationsbyrån Vinter ta fram mallar
inom vår grafiska profil. Mallarna ska sedan
användas för att alla biblioteksenheter själva
ska kunna göra grafiskt enhetliga affischer,
annonsunderlag, powerpoints med mera.
Vårens diskussioner angående kampanjer,
som aktualiserades i och med barnboksveckorgruppens arbete, fortsätter. Gruppen arbetar
just nu på ett förslag till kommunikationsplan
för 2017.

Gruppen fortsätter nu med inköpen av
småbarnsböcker på minoritetsspråk för

Barnens första språk. Foldern som ska delas ut
tillsammans med böckerna har börjat
översättas till nio olika språk och kommer att
göras färdig under hösten.
Planeringen av läslustseminariet den 6
oktober är i full gång. Bland annat kommer
Cay Corneliuson från IBBY Sverige för att prata
om projektet Silent books, och Lina Stoltz
kommer prata om sitt skrivande och ge tips på
hur biblioteken kan arbeta med skrivande.
Sista anmälningsdag för läsfrämjandeseminariet är 30 september.

Redaktionen har arbetat med underlag till
styrgrupp, chefsgrupp och landstingets
upphandlingsenhet inför frågan om BiN ska
byta till OLS nya biblioteksportal SAGA.
Underlagen täcker allt från användarvänlighet
till juridiska spörsmål. Chefsgruppen är positiv
till ett byte och har gett i uppdrag till
styrgruppen för Bibblo.se att ta slutgiltigt
beslut i frågan.
En annan aktuell fråga är organisatorisk: hur
ska drift och samordning för det digitala
biblioteket skötas i en nära framtid? Den
frågan diskuterades på senaste chefsmötet i
slutet av augusti.

Dessutom pågår ett arbete med att föra över
Norrbottensförfattare.se (114 porträtt i
dagsläget) till Bibblo.se. Fördelarna med att
hitta våra norrbottniska författare i det
digitala biblioteket är många.
De främsta skälen är att Norrbottensförfattare
kan hitta fler och nya läsare via Bibblo.se samt

att författarens verk kopplas till katalogen så
att den intresserade kan reservera direkt inne
i porträttet.
Arbetet planeras vara klart till Eyvind2016 (2526 november i Boden) där BiN medverkar.

När lånet är struket har låntagaren inte
”förbrukat” sitt e-bokslån med ett felklick eller
liknande utan kan ganska snart göra ett nytt
försök att låna en e-bok som låntagaren
önskar läsa/lyssna på.

Systemförvaltarna jobbar med den årliga
utvärderingen av systemet, där gruppen i år
ska försöka summera utfallet av de
ändringsönskemål på systemet som skickats in
till Bibliotekcentrum. Det har nyligen kommit
en ny version av MM3 (6.55) med en del nya
funktioner.
Tillsammans med kataloggruppen har
systemförvaltargruppen tagit fram mallar för
ryggetiketter.
En användardag för systemadministratörerna i
alla kommuner planeras till 1 december 2016.
Den kommer att äga rum i Luleå.

Besökssiffrorna på Polarbibblo.se fortsätter att
hålla en stabil ökningstakt under 2016. Kvartal
två hade sidan 3610 besök vilket betyder 911
fler besök jämfört med 2015. Under samma
period fick Polarbibblo in 184 fler bidrag. För
kvartal tre har besöken hittills ökat med 1000
besök jämfört med samma period förra året.
Under andra kvartalet 2016 visade det sig
också vad som inträffar ifall flera
skolor/klasser uppmärksammar Polarbibblo
samtidigt och skickar in material. Skolans
användning utmanar organisationen och det
bildas en kö. Frågan om Polarbibblo.se och
användning i skolan återkommer när direktivet
för 2017 ska skrivas.

Bibliotekscentrum har genomfört en maskinell
överföring av Deweykoden till fält 852h hyllsignum - utifrån hyllistan.
Glöm inte att den gemensamma hyllistan är
ett levande dokument som ändras och rättas
allt eftersom, just nu är det hyllista 6 som
gäller.
Snart är Bibliotekscentrum klar med arbetet
med mallen för ryggetiketter vilket innebär att
böckerna
skannas,
systemet
hämtar
hyllsignum och huvuduppslag från posten och
därefter skrivs etiketterna ut på en
etikettskrivare. En beställning kommer att
göras på fyra olika mallar för ryggetiketter, så
att varje kommun kan välja den variant som
passar bäst.

E-boksgruppen kan nu ta bort felaktiga ebokslån. Det kan röra sig om felaktiga klick
(t.ex. två lån i ett dubbelklick), fel på filen eller
att låntagaren valde fel format, eller liknande.
För att kunna åtgärda felen behöver eboksgruppen få information om detta från er
på biblioteken. Den information som behövs
är låntagarens namn, personnummer eller
lånekortsnummer samt vilken e-bokstitel det
gäller, så kan gruppen åtgärda detta inom
någon dag eller två.

Polarbibblo.se på Bibblo.se
På Barnbiblioteksforumet 25 augusti visades
Polarbibblosidan på Bibblo.se.
Det diskuterades bland annat hur barns
boktips
skulle
kunna
användas
i
presentationen av medier på Bibblo.se. En av
redaktörerna visade den möjlighet som tagits
fram att länka Polarbibblos boktips till
träffbilderna på Bibblo.se. (Med träffbild
menas hela sidan där bland annat
bokpresentationer och beståndsinformations
finns.)
Arbetet med att länka Polarbibblos boktips till
Bibblo.se står för närvarande stilla då det
upptäckts problem med träffbilderna på
Bibblo.se. Utredning pågår.

För att uppmärksamma Polarbibblo.se för nya
användare har det tagits fram ett skolstartskit
som innehåller korthållare, gnuggisar, minifolder samt en animerad film för Bibblo.se och
Polarbibblo.se. På Polarbibblo.se utlovas en
bok till de 100 första som blir publicerade eller
svarar på en quiz under kampanjen.
Fem bibliotek i tre kommuner deltar i
kampanjen. Skolstartskampanjen är en test
och kan återkomma nästa år.

Arbetet
med
att
ta
fram
ett
kommunikationsmaterial för Poesimelodi –
mentorsprogrammet, där tre författare möter
tre barn, pågår. De tre författarna är: Therese
Henriksson (Boden), Pelle Lindblom (Luleå)
och Lina Stoltz (Luleå). Ansökningstiden för
barnen kommer att förskjutas och de första
träffarna blir förmodligen först i slutet av
oktober.

Överkalix bibliotek i samarbete med
konstgillet har just nu en utställning i textil av
Lena Lindroth. Utställningen pågår till 30/9.

Bibliotekarien Jannike Lundgren på Piteå
stadsbibliotek har i dagarna romandebuterat
med Nu ser man hästen på Sonfjället som
släpptes på Kafé å läs i Piteå 15/9. Läs tipset
på Bibblo.se skrivet av Kristian Priemel >>

Flera bibliotek i länet har haft eller ska ha
arrangemang
runt
teaterföreställningen
Tjärdalen som bygger på Sara Lidmans bok
med samma namn. Till exempel blir det
boksamtal med Åsa Lundmark från Riksteatern
på Björkskatans bibliotek i Luleå 19/9 kl 18,
och på Gammelstads bibliotek 29/9 kl 10.
Arjeplogs bibliotek håller i en slöjdklubb för
barn i åk 3-9 under hösten, med Eva Öhrling
som är utbildad slöjdklubbshandledare.
Hortlax bibliotek i Piteå har återigen dragit
igång sin Öppna bokcirkel, första träffen
skedde onsdag 14/9.
Det nya biblioteket i Töre (Kalix)
12/9 tillsammans med ABF
biblioteket i Kalix har kunnat
åtminstone delvis, efter den
vattenläckan i augusti.

invigdes den
Norr. Även
öppna igen,
omfattande

Bodens stadsbibliotek körde igång med sina
populära språkcaféer, i samarbete med ABF i
Boden, onsdag 14/9 och fortsätter med dessa
ungefär två gånger i månaden under hösten.

Har du frågor om samarbetet eller ningen?
Hör då av dig till samordnaren för Biblioteken i
Norrbotten:
Martina Rasch, 070-364 40 77
martina.rasch@nll.se

