Snart börjar nedräkningen till julen men än så
länge är årets barnboksveckor med spöktema i
full gång. I början av nästa vecka kommer en
enkät från planeringsgruppen som ska
användas som underlag för utvärdering av
kampanjen, det är viktigt att alla svarar på
den.
Från och med januari 2017 kommer Erica
Forsgren tillbaka från sin föräldraledighet
vilket betyder att jag slutar som samordnare
för Biblioteken i Norrbotten, för att istället
börja jobba som utvecklare på Regionbibliotek
Region Jönköpings län. Jag hoppas att jag ändå
kommer att träffa åtminstone en del av er på
diverse bibliotekssammankomster framöver!

Styrgruppen för Bibblo.se har träffat OLS, vår
leverantör av portalen Bibblo.se, för att
diskutera övergång till den nya portalen Saga.
En offert med pris och tidplan för en övergång
är begärd. Här i dagarna har OLS en kundträff
angående den nya portalen Saga och två
Bibblo-redaktörer är där för att bevaka och
påverka utvecklingsprocessen.
Är du nyfiken på att se hur OLS nya portal
fungerar kan du kolla på Täby bibliotek >>>
Ny organisation för Bibblo.se
Den 1 januari 2017 tar folkbiblioteken över
driften av det digitala biblioteket, vilket
innebär en person från något av
folkbiblioteken i länet kommer att ta över som
huvudredaktör.

Bibblo.se har även beställt kommunikationsmaterial och en kommunikationsstrategi från
kommunikationsbyrån, som vägledning inför
det framtida arbetet.
Utbildningar och träffar i november
17/11 Utbildning för Bibblo-tipsarna
24/11 Bibblo-redaktionen deltar på
utbildningen Skriv begripligt om att skriva
tillgängliga texter
29/11 Lokalredaktörsträff
Norrbottensförfattare på Bibblo.se
Överföringen av norrbottensförfattare till
Bibblo.se fortsätter.
Förhoppningsvis är samlingssidan och många
författarporträtt överförda till Eyvind2016 i
Boden 25-26 november.
Om du vill läsa de porträtt som är överförda så
söker du på ordet norrbottensförfattare i
sökfältet på Bibblo.se och när Sökresultat visas
så väljer du resultat från Webbplatsen i
menyfältet.

Poesimelodi – mentorsprogrammet
Poesimelodi - mentorsprogrammet lockade 44
personer att söka. Beräknar utifrån namnen
var 16 procent av dem pojkar. De fördelade sig
i stort sett jämnt över åldersgrupperna 10-12
år och 13-17 år och kom från åtta kommuner.
Ett utslag som väcker spännande frågor
gällande både de digitala och de rumsliga
delarna av biblioteken, eller hur? Finns det ett
oupptäckt behov i din kommun? Är det
biblioteket en plats för att möta skrivsugna
ungdomar?
Utbildningskit för personal
Arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial för personal om den egna webbresursen Polarbibblo.se har påbörjats.
Denna uppgift fick Polarbibblo.se i direktivet
för 2016. Förhoppningen är att ha klart ett
förslag till slutet av 2017. I det kommer det
troligen att ingå en Polarbibblo-orientering där
du testar att använda olika delar av sidan och
givetvis ett bakgrundsmaterial. En kort
animerad film om Polarbibblo.se som lanseras
i dagarna ingår också.
Barnkonventionen på Polarbibblo.se
I samband med Barnboksveckorna 2016 lyftes
Barnkonventionen in på Polarbibblo.se. Det
var på tiden! Polarbibblo.se har arbetat efter
den länge och artikel 13 är helt central för
Polarbibblo.se:
Varje barn har rätt till yttrandefrihet,
att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
Artikel 42 säger också:
Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad
som står i barnkonventionen.
Det känns mycket bra att Polarbibblo.se nu
kan vara en förmedlare av detta. Du hittar mer
på Polarbibblo.se under
Om oss -> Barnkonventionen >>>
Polarbibblo.se på Bibblo.se
Arbetet med att länka Boktips och svar från
Fråga bibliotekarien på Polarbibblo.se till
Bibblo.se har kommit igång.
Polarbibbloredaktörerna kommer också under
arbetet med länkningen att notera problem
som upptäckts i träffbilderna (ordet träffbild

innebär ”den sammantagna informationen en
besökare på Bibblo.se får när den söker upp
en titel i katalogen”) samt göra en bedömning
av annotationerna från Barnbokskatalogen
som finns i Libris för att eventuellt byta ut eller
uppdatera dem.
Allt för att kunna utveckla träffbilderna för
barn- och ungdomslitteraturen på Bibblo.se. I
förekommande fall kommer Polarbibblos
boktips också att länkas till Legimus.
Exempel på länkat boktips, Ninja Timmy och
resan till Sansoria. Klicka på ”Läs mer” >>>

Medie- och transportgruppen fokuserar för
närvarande på den kommande mediedagen
den 24 januari 2017. Mer information med
program och anmälan kommer.

Foldrarna för Barnens första språk är översatta
till olika språk och affischen som informerar
om bibliotekens arbete med Barnens första
språk är på gång. Affischen är tänkt att sitta på
till exempel BVC och andra ställen där
småbarnsföräldrar befinner sig.

Kommunikationsgruppen har lämnat in ett
förslag på kommunikationsplan för 2017 som
ska beslutas på chefsmötet 6 december. Det
kommer att ske en hel del förändringar i
gruppens arbete nästa år och även
förändringar när det gäller kampanjer och
annan kommunikation, bland annat eftersom
Biblioteken i Norrbotten får en tydligare
grafisk profil med mallar som kan användas för
till exempel affischer, flyers och annat
material som biblioteken själva producerar till
sina arrangemang och aktiviteter.

Eyvind2016
Planeringen för Biblioteken i Norrbottens
deltagande på Bodens författar- och
litteraturmässa Eyvind2016 pågår för fullt.
Mässan går av stapeln 25-26 november.

På lördag 19 november återinvigs Bodens
stadsbibliotek efter ombyggnaden med
körsång, mingel och förfriskningar.
I helgen, 19-20 november, kör också de flesta
”sista rycket” på barnboksveckorna, det blir till
exempel spökjakt på biblioteket i Gällivare och
spökdisco på Luleå stadsbibliotek.
Haparanda satsar på flerspråkighet: dockteater först på finska och sen på engelska,
lördag 19 november.

Den stora nyheten i e-boksvärlden är förlaget
som satt i system att låna sina egna e-böcker
för att tjäna mer pengar.
Läs mer på SVT:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/bluffpa-bibliotek-forlag-lanade-sina-egna-e-bocker
Läs mer i Sydsvenskan:
http://www.sydsvenskan.se/2016-1116/skanorsfamilj-startade-forlag-och-tjanadepengar-pa-att-masslana-egna-titlar
Axiell media, före detta Elib, har stängt av
förlaget i fråga från och med 2 november.

Onsdag 23 november anordnar Kalix bibliotek
ett författarbesök av tornedalsförfattaren Rita
Simu, som har skrivit romanerna Dit vägen
leder och Ängeln vid din sida.
Avdelningen Nyckelpigan på Älvens förskola i
Överkalix ställer ut sina alster ”Sagolådor” 28
november-31 januari på Överkalix bibliotek.
Kiruna stadsbibliotek tänker på miljön och kör
en Återbrukskväll den 28 november, med
inspiration, workshop och försäljning i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Den 6 december är det Stick & läs på Piteå
stadsbibliotek. Högläsning och samtal om
böcker samtidigt som det handarbetas.
Arvidsjaurs bibliotek har julpyssel med
tävlingar och sagostund lördag 10 december,
dagen avslutas med knattebio som visar
filmen Lea och skogspiraterna.
Den 14 december är det dags för Råneå
biblioteks lättlästa bokcafé för de som håller
på att lära sig svenska.

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

