Tjaktjagiesse / höstsommar
Det sjuder med aktiviteter i länet.
Ni skulle bara veta. Det ordnas möten,
snickras på aktiviteter, spånas idéer och
planeras framtid. Möten hålls via rymden, på
kontor med fikakorgen i högsta hugg, på

Utan er
stannar Biblioteken i Norrbotten,
telefoner och via forum på ningen.

det hoppas jag att ni alla förstår och låter er
uppskatta. Ser fram emot en händelserik höst.
Allt gott/Erica Forsgren

Klusterförslaget från i maj kommer att ligga på
is tills upphandlingen av transporter gjorts
inför 2015, då kostnaderna och tidsåtgången
för transporterna inte går att uppskatta i
nuläget.
En kommunikationsplan för 2015, som
arbetats fram av kommunikationsgruppen,
antogs på chefsmötet i maj. Nyheter är
länsgemensamma nedslag på Piteå Summer
Games och Load Up North.
Gruppen har snickrat ihop en enkät som
kommer att gå ut under hösten för att
kartlägga alla enheters läsfrämjande verksamhet.
OLS, som vann upphandlingen för portalarbetet i våras, jobbar för fullt med att bygga
den nya portalen. Vi tror idag att arbetet
kommer att vara färdigt till utsatt datum, den
6 december.

Användardagen för systemadministratörer blir
den 2 oktober i Luleå. På dagordningen finns
bland annat att informera om version 6.30 av
mm3.
Chefsgruppen tog hösten 2013 beslutet att
BiN ska gå med i Libris. Kataloggruppen har av
denna anledning arbetat med att ta fram ett
förslag på hur vi ska gå med i Libris och hur en
övergång till Dewey ska ske. Förslaget kommer
att tas upp på chefsmötet i oktober.
Sommarboken är avslutat för den här gången.
Polarbibblo finns med i BBV- gruppen och
planerar höstens aktiviteter för fullt.
Redaktionen ska under hösten se över vilka
social medier som kan vara aktuella för dem
att synas på.
Projektet pågår med full aktivitet under
hösten 2014. För frågor kontakta projektledare Regine Nordström, 072-5451430 /0920284011.

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

