Snösmältningen är här och med det stinna
älvar, återvändande fåglar och
Världsboksveckan. Det har varit mycket
aktivitet under vårvintern; Norrbotten läser,
lansering av Bibblo.se, planering för
kommande kampanjer m.m.
Allt gott/Erica

E-boksgruppen
Det har varit en del problem med övergången
till nya Bibblo.se men vi hoppas att det mesta
ska vara löst nu. Axiell har köpt upp Elib och
lagt ner sin egna e-bokslösning Atingo. Det
betyder att det inte finns någon konkurrens på
aktörer i Sverige.
Mediegruppen
Medieplanen är utskickad och med den
kommer nya rutiner vid beställningar av
depåer. Se gruppens sida på ningen för mer
info och lathund.
Kommunikationsgruppen
Norrbotten Läser har haft sin kampanjstart på
Världsbokveckan som följs upp med en
författarturné under hösten. Febril planering
pågår inför Piteå Summer Games, Load Up
North och Barnboksveckorna.
Kommunikationsplan för 2016 ska presenteras
för chefsgruppen till hösten.
Bibblo.se
Lanseringen är i hamn och arbete pågår att
fylla ut portalen med det innehåll som ska in.
Maria Öman och Hannele Kylmämaa har hållit
i flera utbildningar för lokalredaktörer under
våren.

Systemförvaltargruppen
Avtalet för Mikromarc har förlängts på ett år,
dvs det gäller för hela 2016. Marianne
Svanberg är ny medlem i gruppen och ersätter
Bodens representant.
Läslustgruppen
Kristina Stålnacke har skrivit klart ansökan
angående ett gemensamt läsfrämjandeprojekt
för Biblioteken i Norrbotten. Presentation av
innehåll och tidplan kommer på
Länskonferensen i Kiruna.
Kataloggruppen
En projektledare har anställts på 50%,
Marianne Svanberg, som ska hålla i trådarna
inför BiNs övergång till Libris.
Polarbibblo.se
Kommunikationen av Polarbibblo.se utvecklas.
Översynen av Polarbibblo.se i biblioteksrummet och det vardagliga arbetet fortsätter.
Polarbibblo.se kommer också att kunna
presentera egna och gemensamma aktiviteter
bättre på nya Bibblo.se. En fördjupning av
pojkars skrivande kommer att erbjudas under
hösten.

Samordnare BiN
Från och med juni kommer jag, Erica, att vara
föräldraledig. Vikarie är Martina Rasch som
närmast jobbat i Råneå. Hon börjar i slutet av
augusti.
Har du frågor om samarbetet eller ningen?
Hör då av dig till mig!
Erica Forsgren, 070- 364 40 77
erica.forsgren@nll.se
Samordnare Biblioteken i Norrbotten

