2016 är ett mångfaldsår i Norrbotten. Under
året kommer bibliotekspersonalen i länet
vidga sina vyer på olika konferenser och
seminarier; vi har redan börjat med bland
annat en föreläsning om tillgängliga medier på
andra språk än svenska av Anna Gustafsson
Chen från MTM (Myndigheten för tillgängliga
medier). Vid samma tillfälle föreläste
estradpoeten Nino Mick om spoken word och
poetry slam som en del av det litterära
ekosystemet, ett utvidgat textbegrepp.
I veckan träffas personalen igen för ett
seminarium med läsfrämjandetema. Denna
gång kommer fokus att ligga på sociala medier
och ungdomar.

Mediegruppen jobbar med en lista på våra
bibliotekstjänster för nyanlända och ska också
göra en uppföljning av medieplanen.
Arbetet under våren kommer bland annat
fokusera på översättningar av låneregler till
andra språk samt annat material som riktar sig
till nyanlända.

Löpande verksamhet.
Kataloggruppen har numera en representant
från gymnasiebiblioteken.
Både antalet besök och antalet inskickade
bidrag till Polarbibblo.se i januari 2016 har
ökat markant jämfört med januari förra året.
Det pågår ett intensivt arbete för att ta fram
kommunikationsmaterial för Var är Noras
pulka? på 12 språk samt en föräldrafolder på
16 språk. Diktsamlingarna från Poesimelodi
2015-2016 är klara och distribuerade, och de
kommer att läggas in i bibliotekskatalogen.
Delar av gruppen samt samordnaren för BiN
kommer att träffa Marja Haapalainen, KB:s
nationella samordnare för e-bokfrågan, i slutet
av månaden för att diskutera hur vi arbetar
med e-böcker i Norrbotten.
Poesimelodi-turnén pågår 8-19 februari.
Här kan du läsa dikterna som ingår i turnén.
För frågor kontakta projektledaren Regine
Nordström, 072-545 14 30 eller
0920-28 40 11.

Arbetet med Läsluststrategin för 2017-2019 är
i full gång! Ungdomsdelen av läslustgruppen
planerar för aktiviteter till hösten.
Styrgruppen för Bibblo-redaktionen har bokat
in en första träff. Biblioteksplanerna från varje
kommun ska läggas in på Bibblo.se.

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

