
 

 

TR*FFPUNKT MIKROMARC  

STOCKHOLM 3.-4. NOVEMBER 2016 
 

 

Velkommen til det tredje fellesmøtet for 
Norge, Sverige og Finland, og for alle typer 
bibliotek som benytter Mikromarc!  
 
Tr*ffpunkt Mikromarc handler om  

 Mikromarc, Mikromarc og Mikromarc!  
 
Vi kjører inntil 5 paralleller samtidig. Det blir Mikromarc-

sesjoner som skal passe for alle typer bibliotek og brukere på 
alle nivåer. I år blir det bl.a. egne Tips & Triks-sesjoner rettet 
direkte mot fagbibliotekarer, folkebibliotekarer og skole-
bibliotekarer. Det vil alltid være en Mikromarc-sesjon du kan 
delta på! 
 

I tillegg er det mange spennende tema og 
interessante foredragsholdere som er hentet fra 
fjern og nær. Vi planlegger debattmøter og 
workshops.  
 

Det er lagt til rette for nyttig samvær i hyggelige lokaler. Møt 
300 nordiske bibliotek-kollegaer og bygg sosiale og faglige 
nettverk! 
 
Program? Fullstendig program kommer i mai 2016. Følg med 
på Brukerstyrets blogg; der legger vi fortløpende ut 
informasjon: http://mikromarc.wordpress.com 
 
Hvor skal vi være? 
I år skal vi være i Stockholm – «The Capital Of Scandinavia». 

Nærmere bestemt på eventhotellet Quality Hotel Friends, Solna 
(7 minutter med pendeltog fra Stockholm sentrum) torsdag 3. 
og fredag 4. november 2016. 
 
Mange spennende utstillere vil være på plass begge dagene. De 
presenterer gode produkter og tjenester.                             
 
 

http://mikromarc.wordpress.com/
https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-friends/


 

 

 
KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ KONFERANSEN ER SOM FØLGER: 
 

Alternativ A:  Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og 

pausebevertning), middag torsdag kveld og 
overnatting i enkeltrom (torsdag-fredag)  

kr. 4.035 SEK 
 

Alternativ B: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pause-

bevertning) og middag torsdag kveld kr. 2.840 SEK 
 

Alternativ C: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og 

pausebevertning) kr. 2.340 SEK 
 

Ønsker du å ankomme Stockholm tidligere så vil du finne et punkt på 

påmeldingsskjemaet som heter Ekstra overnatting. Her vil du ha 
muligheten til å krysse av for overnatting onsdag-torsdag kr. 1.195 SEK 

eller overnatting tirsdag-torsdag kr. 2.390 SEK. Selvfølgelig kan du velge 
Ønsker ikke ekstra overnatting. 
 

Opphold og reise til og fra Tr*ffpunkt Mikromarc dekkes av den enkeltes 

arbeidsgiver. 
 

Påmelding: https://response.questback.com/bibits/mikromarc2016/ 
 

Fristen for bindende påmelding er fredag  

2.september, men jo før jo bedre. Husk at du i  

påmeldingsskjemaet kan be om tidlig fakturering.  
Ytterligere informasjon om program, priser,  

påmelding etc. finner du på bloggen til  

Brukerstyret: http://mikromarc.wordpress.com 
 

 

Ved spørsmål om konferansen kan du kontakte: Mona Hedén på 
telefon +47 22 08 98 44 eller på e-post mh@bibits.no. 
 

På konferanseappen mm3.nu vil du, når det nærmer seg, kunne 

melde deg direkte på workshops og planlegge din deltakelse og 

finne ytterligere praktisk informasjon. Twitter/Instagram:  
#Mikromarc2016  
 

Vi gleder oss til å se deg på Tr*ffpunkt Mikromarc, Quality 

Hotel Friends i Solna, Stockholm torsdag 3. og fredag 4. 
november 2016! 
 

Med hilsen Mikromarc Brukerstyre, Bibliotekenes IT-senter og 

Bibliotekscentrum 

https://response.questback.com/bibits/mikromarc2016/
http://mikromarc.wordpress.com/
http://mm3.nu/


 

 

 

Mikromarc Brukerstyre 
 
Enkelte tilbakemeldinger vi fikk etter Tr*ffpunkt 
Mikromarc tyder på at noen brukere tror at 
brukerstyremedlemmene er ansatt i Bibliotekenes 
IT-senter. Det er vi ikke.  Vi er vanlige Mikromarc-
brukere og jobber i vanlige bibliotek. Her kommer en 
kort presentasjon av medlemmene i Brukerstyret: 
 
 
Arbeidsutvalget (AU): 
  
Marianne S., Ås bibliotek 
Kommunen har ca. 18 000 innbyggere. Biblioteket har én filial og noen få grunnskolebibliotek.  
Marianne snakker gjerne om ethvert Mikromarc-relatert tema, men kanskje aller helst 
autoritetsprosjekter, utgivelsesplaner og halve kyr. Hun har vært leder i brukerstyret i 8 år, til 
tross for dette lever hun fortsatt i håpet om det perfekte biblioteksystem.  

 
Even, Forsvaret 
Even sitt bibliotek er strengt hemmelig, slik ting tradisjonelt er i forsvaret. Han har sagt at han 
av og til sykler til jobben, så vi antar at biblioteket hans befinner seg et sted i østlandsområdet. 
Selvfølgelig har han ikke sentraldrift, men jobber i en mystisk vintageversjon av MM3 i påvente 
av at tidsskriftmodulen skal finne tilbake til sitt fulle potensiale, hvilket kanskje inntreffer med 
versjon 6.50? 

 
Janne, Borås stadsbibliotek 
Borås kommune har ca 104 000 innbyggere. Biblioteket har 11 filialer og mange tilknyttede 
skolebibliotek både i grunnskole og vgs. Janne jobber blant annet med Mikromarc-support for de 
øvrige biblioteksansatte i Borås, han leder det svenske produktrådet og kan ofte ses på 
Tr*ffpunkt-scenen sammen med Marianne S. 

 
Vegard, Sarpsborg bibliotek 
Kommunen har ca. 55 000 innbyggere, og biblioteket har tre filialer, to fengselsbibliotek og 18 
grunnskolebibliotek. Vegard har vært med i brukerstyret i 12 år, er diktatorisk systemansvarlig, 
selvutnevnt dataslave med hang til sosiale medier, og direkte årsak til at Sarpsborg ofte er 
pilotbibliotek for nye Mikromarcversjoner. Drivkraft bak brukerstyrets blogg og alle 
styredokumenter som sendes ut i powerpoint.  

 

Øvrige styremedlemmer: 
 

Anders J., Högskolan i Skövde 
Skolen har 11 000 studenter og rundt 500 ansatte. Anders er systemansvarlig, jobber med 
innkjøp og er den alle roper på når systemet ikke virker. Noen hjertesaker: Bedre funksjonalitet 
for svensk fjernlån (spør ham gjerne om remisskjeder) og fornying med fast forfallsdato. Skövde 
er ikke på sentraldrift, og Anders kjører fortsatt versjon 6.21 mens han venter på den nye marc-
editoren som er planlagt til 6.50. 
 
 
 
 

https://mikromarc.wordpress.com/2016/03/31/mikromarc-brukerstyre-2016/


 

 

Else, Norads fagbibliotek 
Norad er et direktorat under utenriksdepartementet, og biblioteket spesialiserer seg på 
bistands- og utviklingsspørsmål. Biblioteket betjener ca. 220 ansatte, men er også åpent for 
eksterne brukere og for fjernlån. Else har bodd i alle verdenshjørner og er en svoren forkjemper 
for lenkeråtefunksjonalitet i Mikromarc – kanskje endelig ferdig utviklet i 6.50?  
 

Marianne E.S., Økokrims bibliotek 
Økokrim er enheten for etterforskning av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 
Fagbiblioteket er ganske lite og betjener ca . 150 ansatte. Biblioteket yter ingen tjenstester til 
eksterne brukere. Marianne har vært i brukerstyret siden 2014. Forkjemper for respektfull 
behandling av sorteringsindikator gjennom hele systemet. 
 

Hilde, Våland skole i Stavanger 
Skolen har ca. 500 elever på 1-7-trinn og er eneste grunnskole i Stavanger på MM3 -  de øvrige 
skolene er på MM2. Hilde er veldig opptatt av formidling og er en av Lesesenterets lesegledere. 
Kampsak: Eliminere den røde stopp-meldingen som kommer når man dobbeltscanner i 
selvbetjent utlån, og som gjør at hele køen stopper opp fordi elevene tror det har skjedd en 
dramatisk feil. 
 

Anders F., Luleå bibliotek 
Anders er systemadministrator i Norrbotten-konsortiet med 250 000 innbyggere fordelt på 14 
hovedbibliotek, 35 filialer og 22 skoler. Han er opptatt av alle ting som har å gjøre med 
webgrensesnitt, utlånssamarbeid, rettighetsstyring og enhetsstruktur. Venter spent på 
ferdigstillelse av Saga. Mastermind for konferansewebben mm3.nu. 
 
Lone, Malakoff vgs i Moss 
Skolen har ca 1000 elever fordelt på både studieforberedende og yrkesfag, og er fokusskole for 
minoritetsspråklige elever i Østfold. Lone er koordinator for bibliotektjenesten i videregående 
skole i Østfold, og var en av flere pådrivere da den «hemmelige» F4-funksjonen endelig fikk sin 
egen knapp øverst i utlånsskjermbildet. 
 

Trine, Målselv bibliotek 
Kommunen har i underkant av 7000 innbyggere og et stort antall militære. Biblioteket har to 
filialer, et lite antall grunnskoler og en bokbil. Trine er superbruker i Troms fellesbase og ble 
valgt inn i brukerstyret i 2015. 
 

Magnhild, Bodin vgs i Bodø 
Skolen har ca. 1000 elever og 100 fagskolestudenter. Bodin er bibliotekfaglig ressurssenter for 
de videregående skolene i Nordland. Administrerer fellesbasen for vgs i Nordland; 17 
videregående skoler hvorav to kombinasjonsbibliotek. Forveksler av og til utestemme og 
diplomati, særlig når diskusjonstema er funksjonalitet for små enheter eller konsortier. 
 

Katriina, Vasa bibliotek 
Kommunen har 67 000 innbyggere, biblioteket har seks filialer, to institusjonsbibliotek og 
bokbuss. Katriina er systemansvarlig og sjef for innkjøp og katalogisering. Mer enn 
gjennomsnittlig opptatt av funksjonalitet for redigering og utskrift av etiketter. Formelt sett er 
Katriina bisitter i brukerstyret i år, men styret jobber med et forslag til vedtektsendring som vil 
sikre finsk representasjon fra og med neste årsmøte. 


