Nyhetsbrev för Biblioteken i Norrbotten
Tjaktja / Höst
Hösten är över oss och med det
myset, de levande ljusen,
barnboksveckor och spännande
bokmöten. Författarbesök, bokcaféer
och läslustmöten. Överallt i länet. En
riktigt spännande höst!
Allt gott/Erica

Detta händer just nu!
E‐boksgruppen ‐ välkommen
En ny samarbetsgrupp har startat inom BiN
som ska arbeta fram urvalsprinciper och policy
för e‐böcker inom länet. De kommer även att
aktivt göra urval, följa upp budget, ta emot
inköpsförslag från personal och låntagare.
Mediegruppen
Fortsatt arbete med en länsgemensam
medieplan, som har fokus på språk,
ansvarsfördelning, profilbibliotek m.m. Nytt
Rutindokument kommer inom också inom kort
med en ny skrivelse ang. Postbokslåntagare,
vilket främst gäller för Arvidsjaur.
Kommunikation
Barnboksveckorna står för dörren med många
olika aktiviteter planerade. Det kommer att
skickas ut ett pressmeddelande med mer
information.
Bibblo.se
Samarbetet med OLS fortlöper. Vi ser
framemot att kunna marknadsföra vår nya
portal efter nyåret.

Systemförvaltargruppen
Det är användarmöte för vårt bibliotekssystem
Mikromarc 13‐14 november i Göteborg. Vi
kommer att ha med flera deltagare från
Norrbotten.
Läslustgruppen
Kristina Stålnacke tar över som samordnare
för gruppen och vikarierar året ut för Erica
som länskonsulent på 50%. Hon kommer att
jobba med läslust och läsfrämjande på
Länsbiblioteket.
Kataloggruppen
Biblioteken i Norrbotten går med i Libris 2016.
Kataloggruppen ska fördjupa sig i upplägget
under resten av året och skriver en rapport till
chefsgruppen den 4 feb 2015. Övergången
kräver en projektledare, utbildning för
personal och en tydlig konsekvensanalys.
Samtidigt med ingång i Libris sker en övergång
till klassificeringsmetoden Dewey.
Polarbibblo.se
Polarbibblo har varit på turné med
skrivarverkstäder och Poesimelodi med
skolkonserter
med
positivt
resultat.
Barnpoesiåret
För att ta del av Barnpoesiårets senaste
aktiviteter, klicka dig vidare på länken här >>>

Har du frågor om samarbetet? Hör då av dig
till mig!
Erica Forsgren, 070‐ 364 40 77
Samordnare Biblioteken i Norrbotten

