Det är inte många veckor kvar innan sommarlovet
och semesterperioden och detta blir det sista
nyhetsbrevet innan hösten.

Den reviderade mediepolicyn väntar på att
godkännas av chefsgruppen.
Löpande verksamhet.

Arbetet med förslag till kommunikationsplan 2017
påbörjas den 30 maj när gruppen träffas i Älvsbyn.
En ny arbetsgrupp har bildats för att ta fram ett
förslag på läsluststrategi 2017-2019. Gruppen
består av medlemmar från läslustgruppen samt
några bibliotekschefer.
Redaktionen träffade vår portalleverantör OLS i
Västerås den 10/5 och fick en genomgång av deras
nya portal SAGA som är snabbare och
användarvänligare än den portal vi har idag.
Norrbottensförfattare.se håller just nu på att
överföras till Bibblo.se. Överföringen planeras vara
färdig till Bok & Biblioteksmässan.
Den nya Mikromarc-versionen 6.45 har kommit
med nyheter som utskrifter av etiketter via
scanning, åtgärdad periodikamodul gällande
ändringar i utgivningsplaner, standardkonto via
orderimport, val av standardlåntagare per enhet
istället för i hela databasen samt möjligheten att
skriva en notering på en reservation.
Efter övergången till Libris har Bibliotekscentrum
hjälpt till med att utrusta alla befintliga BURKposter med Deweykoder. Eftersom många
Deweykoder inte stämmer med de manuellt
klassificerade posterna i Libris byter gruppen ut
våra äldre poster mot Librisposter. Arbetet
beräknas vara klart i höst. Om en post får nytt
hyllsignum skickar gruppen meddelande om detta
till berörda bibliotek.

Arbetet med att utveckla samarbetet mellan
Polarbibblo.se och Bibblo.se pågår och idag har
Polarbibblo.se en egen sida på Bibblo.se. I maj
tipsar Bibblo.se om fantasy och Polarbibblo.se
lockar användarna att skriva sagor. Nästa steg blir
att knyta ihop barnens boktips på Polarbibblo.se
och svar från Fråga bibliotekarien med
katalogposterna på Bibblo.se och Legimus.
Första kvartalet 2016 har inneburit en ökning av
både besök och inskickat material jämfört med
2015. 1 200 fler besök har gett 50 fler bidrag som
behöver behandlas av redaktör. I arbetstid räknat
är det 12,5 fler timmar.
Polarbibblo.se på Bibblo.se >>
Poesimelodi – mentorsprogrammet har fått flera
intressanta sökande och värdbibliotek. Nu
påbörjas arbetet med att välja ut mentorer och ta
fram kommunikationsmaterial för att intressera
unga skribenter. Det senare ska vara klart till
skolstarten och precis som för insamlingen av
dikter blir folkbiblioteken i rummet viktiga för att
nå fram till barnen.
Även i år kommer Biblioteken i Norrbotten befinna
sig på Piteå Summer Games med böcker, pyssel
och aktiviteter. Håll utkik efter oss på Mixed Zone!

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

