
 

 

TO STORE NYHETER OG TETT PROGRAM PÅ ÅRETS 

TR*FFPUNKT MIKROMARC 
 

 

Nyhet 1: Helt ny webløsning med integrert søk, 
formidling og hjemmesidefunksjonalitet! 

 

Nyhet 2: Kraftig statistikkverktøy for alle behov! 
 

Begge nyhetene får god plass i programmet.  
 

Mer Mikromarc: 
 Dialogmøtene er tilbake! Tema i år er “Lånere og interesseområder“  

og “Sirkulasjon av tidsskrift og e-varsling“. Begrenset antall plasser! 
 Tips & Triks, Mikromarc Avansert , retrospektiv registrering av 

tidsskrifter, lenking og I-analytter, depot, administrasjon, 
eksemplarmodulen, katalog og fellesbaser. Her kan du velge og vrake! 

 
Til inspirasjon og nytte: 

Tre workshops: Utstillingsteknikk, Markedsføring og 
synliggjøring av e-bøker og Samtidstekster om kulturmøte. 

Begrenset antall plasser.  

 
 

Svein Harald Røine: “Modig og alltid positiv“ - hvordan kan vi bli 
modigere i hverdagen. Ta ut potensialet i deg selv! 

 

Mikael Niemi (Populærmusikk fra Vittula) snakker om sine 
ungdomsbøker og “kulturskapande i periferin“. 

 
 

Dette er bare noen av høydepunktene fra programmet. Du kan også høre 
Jonas Söderström om “Jävla skitsystem”, Hilde Brox om Wikipedia og 

biblioteket, Hilde Trygstad om informasjonskyndighet og kunnskaps-
utvikling, Bernhard Ellefsen om litteraturformidling, lesevaner og litterær 

kvalitet – og enda er det flere programposter! Se vedlagt program og 
utdypende informasjon som kommer på bloggen om kort tid. 

 

Hvor skal vi være? 
Rammen rundt Tr*ffpunkt Mikromarc 2015 er vakre 

Tromsø by. Norske, svenske og finske brukere fra 
fagbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek møtes 

på Tromsøs største kongress- og konferansehotell, 
det nybygde Clarion Hotel The Edge torsdag 5. 

og fredag 6. november 2015. Du får sjansen til å 
oppleve nordnorsk natur, kultur og nordlys. 



 

 

Mange spennende utstillere vil være på plass begge dagene. De 

presenterer gode produkter og tjenester.                             
 

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. 3.985 

NOK 
 

Alternativ B: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pause-
bevertning) og middag torsdag kveld kr. 2.595 NOK 

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

pausebevertning) kr. 1.995 NOK 
 

Ønsker du å ankomme Tromsø 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. 1.350 NOK 

eller overnatting tirsdag-torsdag kr. 2.700 NOK. Selvfølgelig kan du velge 
Ønsker ikke ekstra overnatting. 

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

arbeidsgiver. 
 

Påmelding: https://respons.questback.com/bibits/mikromarc2015/ 
 

Fristen for bindende påmelding er fredag 4. september 2015, 
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 eller Mikromarc Brukerstyre på e-post 

mikromarc@brukergruppe.bibits.no 
 

På konferanseappen mm3.nu vil du, når det nærmer seg, finne 
informasjon om program, forelesere, utstillere, deltagere, registrering og 

annen praktisk informasjon. Twitter/Instagram: #Mikromarc2015  
 

Vi gleder oss til å se deg på Tr*ffpunkt Mikromarc, Clarion Hotel 
The Edge i Tromsø torsdag 5. og fredag 6. november 2015! 

 
Med hilsen Mikromarc Brukerstyre, Det svenske Produktrådet, 

Bibliotekenes IT-senter og Bibliotekscentrum. 

https://respons.questback.com/bibits/mikromarc2015/
http://mikromarc.wordpress.com/
mailto:mh@bibits.no
mailto:mikromarc@brukergruppe.bibits.no
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08.30 -     Registrering 

09.00 - 09.45 
På sporet av informasjonkompetanse 

Hilde Trygstad, Diakonhjemmet 

Utstillingsteknikk  i biblioteket  

Marthe Frette, Bardufoss vgs. 
Maks. 25 deltagere 

 
Tidsskrift  

med retrospektiv registrering 
Depot 

10.00 - 10.45 
Biblioteket og Wikipedia 

Hilde Brox, UiT; Norges  Arktiske Universitet, Tromsø 
Forts. med WORKSHOP 

Maks. 25 deltagere 
 

Lenking inkl. I-analytter 
  

Tips & Triks 

11.00 - 11.30    Åpning  

11.30 - 12.30    Lunsj 

12.30 – 13.15    Mikromarc i bakspeilet 

13.15 - 13.45    Fokus utstillinger Biblioteksentralen (BS) Atekst / Mediateket EBSCO / PressReader 

13.45 – 14.30 
 

* Merk:  
6 paralleller 

Å lese seg nedover - 
litteraturformidling, 
lesevaner og litterær 

kvalitet 
Bernhard Ellefsen, 
litteraturkritiker 

 
 

Biblioteket som læringsarena 
 

Erfaringer og utfordringer med 
fleksibel læring v/ Gunnar 
Grepperud, RESULT, UiT 

Folkebibliotek som studie-
bibliotek v/Wenche Ratama, 

Skjervøy folkebibliotek 
lkomp v/Lars Figenschou, UiT 

Samtidstekster om 
kulturmøte  

 
Del kunnskap mens du bygger 
nettverk.  Maks. 28 deltagere 

 
 Lenking 

inkl. I-analytter 

 
Dialogmøte 1: 

Lånere og interesseområder 
 

Maks. 30 deltagere  
 
 
 14.45 – 15.30 

Mikael Niemi 
“.. om mina 

ungdomsböcker...” 

Markedsføring og 
synliggjøring av e-bøker 

Staffan Rundberg, Handels-
högskolan i Stockholm og Lina 

Nääs, Uppsala UB 

Tips & Triks Mikromarc 

15.45 - 16.30 
“Jävla skitsystem“ 

 informasjonarkitekt Jonas Söderström 
Forts. med WORKSHOP 

Maks. 30 deltagere 

 
Mikromarc Avansert 

Temabasert for fagbibliotek 

 
 Tidsskrift   

med retrospektiv registrering 

16.45 – 17.30 
Fjordgaten 

 Aud Tåga med litterær 
vandring i Tromsøs gater. 

90 minutter. 
 

Oppmøte i baren kl. 16.45 

“Meråpent bibliotek“ 
Ekskursjon til 

Tromsø bibliotek 
 

Oppmøte kl. 16.40 ved 
registreringsskranken 

«Jeg liker så godt følelsen av 
papir» - tilstandsrapport om 

e-bøker ved UiT. Mariann 
Løkse og Mona Magnussen 

 
Tips & Triks 

 
Administrasjon 

17.45 - 18.30 
Presentasjon av  
CS Library Saga 

* 13.45-14.30: Hyllevandring 
på Tromsø bibliotek. Oppmøte kl. 

13.35 ved registreringsskranken. Maks. 25 deltakere. 
 

18.30 – 19.30    Fritid 

19.30 – 22.30    Aperitiff og Middag 

Program pr. 26.10.2015 
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09.00 - 09.30   Årsmøte for Mikromarc Brukergruppe 

09.45 – 10.30   Mikromarc i krystallkulen 

10.30 - 11.15   “Modig og alltid positiv“ ved Svein Harald Røine 

11.15 – 11.45 Fokus utstillinger. Husk: Frist utsjekk kl. 12.00   Alfasoft PROQUEST BibClick 

11.45 – 12.45    Lunsj 

12.45 - 13.30 

WebDewey 
 

Prosjektleder Elise 
Conradi 

Libris XL 
 

Kungliga biblioteket, 
Stockholm 

 Mikromarc Avansert 
 

Fellesbaser 
 

 
Dialogmøte 2: 

Tidsskrift  
sirkulasjon og e-varsling 

 
 
 
 
 

Maks. 30 deltagere 

13.45 - 14.30 

 
Demo 

Gjennomgang av nytt 
statistikkverktøy 

 Mikael Niemi 
“.. om kulturskapande i 
periferin, bland annat 
utifrån min bok 
Populärmusik från 
Vittula.. ” 

Bibliotekcamp2015 - 
Unconference som 
katalysator for 
bibliotekutvikling 
Marit Somby, Troms 
fylkesbibliotek 

WorldCat 
 

Christian Négrel, 
Director Library 

Solutions, OCLC EMEA 

14.45 - 15.30 
Demo 

Gjennomgang av nytt 
statistikkverktøy 

 
Ny web i Mikromarc: 
Informasjon om Saga 
Light og demo av CS 

Library Saga 

Katalog Tips & Triks 

  
 

Eksemplarmodulen 
hvordan og hvorfor 

masseendre 

Tromsø 5. – 6. november 2015 

Program pr. 26.10.2015 
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På sporet av informasjonkompetanse 
 
- om informasjonskompetanse, informasjonskyndighet og kunnskapsutvikling 
 
Informasjonskompetanse er viktig i den allmenne dannelse og 
utdannelse.  For elever og studenter fra grunnskole til og med 
doktorgrad er digital kompetanse helt avgjørende, i praksisfeltet 
like så. Ikke minst, er informasjonskompetanse og digital dannelse 
helt avgjørende for ansatte i bibliotek. 
 
Hilde Trygstad  (Diakonhjemmet) 

Utstillingsteknikk  i biblioteket  
 
Hvordan lage en god utstilling i 
biblioteket ved bruk av enkle midler? Du 
vil her få en kort innføring i bruk av enkle 
komposisjonsprinsipper. 
 
Deretter vil vi jobbe i mindre grupper 
med å sette opp egne utstillinger rundt 
ulike tema.  
 
Maks 25 deltakere. 
 
Marthe Frette er skolebibliotekar ved 
Bardufoss VGS med utdanning i 
produktdesign. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidsskrift med  retrospektiv registrering 
 
 
Legg inn dagens tidsskrifter med 
utgivelsesplan og abonnementer, slik at du 
enkelt kan motta hefter som kommer. 
Har du eldre tidsskrifter? Nå er det lett å få 
gamle tidsskriftårganger inn i katalogen! 
Strekkoder trengs ikke, og alt kan 
registreres uten at heftene trenger å forlate 
fjernmagasinet. 

Depotmodulen 
 
 
Eksterndepot (innlånte depot fra 
andre bibliotek - f.eks. på andre 
språk). Oppsett, gjennomgang av 
prosessen med bestilling, mottak og 
retur, avgrensninger og søk.  
 
Spørsmålsrunde på slutten. 
 

Biblioteket og Wikipedia 
 
Har bibliotekarer egentlig noen holdninger til Wikipedia? Skjønner man mer om 
Wikipedia hvis man bidrar sjøl? Burde bibliotekarer være aktive som bidragsytere 
på wikipedia - for eksempel i forhold til artikler om egen bedrift eller bedriftens 
virkeområde? Hvordan kommer man i gang med å redigere, og hva 
konstituerer kvalitet i en wikipediaartikkel? Vi kan ikke love deg 
noen fasitsvar,  men håper du blir inspirert til å stille mange flere 
spørsmål. 
  
Hilde Brox er stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Hun forsker 
blant annet på wikiverktøy og på lærerstudenters holdninger til 
 wikipedia.  

Lenking inkl.  I-analytter 
 
Lyst til å se nærmere på lenke-
funksjonalitet? Vi går igjennom og viser 
lenking av flerbindsverk, serielenking / 
fortsettelseslenke for tidsskrift og 
supplementslenking. Lenking med I-
analytter gjør det enklere å søke opp 
artikler i antologier og festskrift i katalogen 
og i websøk. 

Tips & Triks 
 
I denne sesjonen blir det vist og 
gjennomgått tips for daglig bruk av 
Mikromarc. Vi vil gjennomgå tips i de 
forskjellige modulene; fra skranke, 
katalog, lånerregister, søking osv. 
Sesjonen passer både for 
nybegynnere og dem som har 
benyttet MM3 en god stund. 

  Åpning med velkomst, praktisk informasjon og kulturelt innslag! 

Mikromarc i bakspeilet 
 
Hva var høydepunktene i de to releasene av MM3 i 2015? Hvilke nye funksjoner kan bibliotekene ta i bruk? Hvorfor har den funksjonaliteten blitt laget og ikke en annen? Stikkord er ny databaseplattform, ny protokoll 
for fjernlån og ny «motor» i modulen for Tidsskrift. Hvem er det som bestemmer hva som skal utvikles, og hvordan foregår dette arbeidet? 
 
 
 

   
   

 
   

Utstillerpresentasjon: 
Biblioteksentralen (BS) 

Utstillerpresentasjon: 
Atekst/Mediearkivet 

Utstillerpresentasjon: 
EBSCO / Press Reader  

Kortinformasjon Torsdag 1 pr. 26.10.15 
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Å lese seg nedover – litteraturformidling, 
lesevaner og litterær kvalitet 
 
De seneste årene har vi sett tydelige tegn på at 
norske lesevaner forandrer seg med strukturene i 
bokbransjen. Bransjeavtaler, litteraturpolitikk og 
prioriteringer blant litteraturformidlere har stor 
påvirkning på hvilke bøker som dominerer 
utlånsstatistikk og bestselgerlister. Men hva skjer 
egentlig når Cecilia Samartin og E.L. James 
erstatter Lars Saabye Christensen og Roy Jacobsen 
som folkelesning? Og hvilket ansvar har landets 
profesjonelle bokpushere? 
 
Bernhard Ellefsen er litteratur- 
kritiker i Morgenbladet og  
tidligere redaksjonsmedlem i  
tidsskriftet Vagant. I 2014 ble han 
kåret til årets litteraturkritiker av  
Norsk Kritikerlag. 

Biblioteket som læringsarena 
 
Innledning, presentasjon ved Marit 
Bull Enger og Aud Tåga, NBF region 
Nord-Norge 
 
Erfaringer og utfordringer med 
fleksibel læring v/Gunnar 
Grepperud, RESULT Universitetet i 
Tromsø 
 
Folkebibliotek som studiebibliotek 
v/Wenche Ratama, Skjervøy 
folkebibliotek 
 
MOOK v/Lars Figenschou, 
Universitetsbiblioteket i Tromsø 
 

  I samarbeid med Norsk Bibliotek- 
  forening, region Nord-Norge 
 
                                    
                                   Gunnar 
                                   Grepperud 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Wenche  
                                       Ratama 
 
 
 
 
 
 
                              Lars Figenschou 
 
 
 
 

Samtidstekster om kulturmøte  
Del kunnskap mens du bygger nettverk.  
 
Hver deltaker har med en ferdig lest 
novelle med tema kulturmøte. Disse 
presenterer vi for hverandre i små 
grupper. Til slutt tar vi noen få tekster i 
plenum.  
 
Dette blir veldig uformelt, og antagelig 
blir du kjent med noen du ellers ikke ville 
truffet 
 
Maks. 28 deltagere 
 
 
 
 
 
 

Lenking inkl. I-analytter 
 
Lyst til å se nærmere på 
lenkefunksjonalitet?  
 
Vi går igjennom og viser lenking av 
flerbindsverk, serielenking / 
fortsettelseslenke for tidsskrift og 
supplementslenking.  
 
Lenking med I-analytter gjør det enklere 
å søke opp artikler i antologier og 
festskrift i katalogen og i websøk. 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogmøte 1: Lånere og 
interesseområder 
 
Hva slags informasjon ønsker vi og 
vil vi lagre om våre lånere? Og hva 
kan vi bruke den til? 
 
Låneres interesseområder kan 
være viktig informasjon for 
formidling og målrettet 
informasjon. 
 
Men hvordan skal vi lage det? 
 
Maks. 30 deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikael Niemi om sina ungdomsböcker 
 
Mikael Niemi berättar bl.a om 
sina ungdoms-böcker  
Blodsugarna,Kyrk-djävulen och 
Skjut apelsinen.  
 
Hösten 1994 kom hans första  
ungdomsbok ut, "Kyrkdjävulen”. 
Den utspelar sig i Pajala och  
handlar om tre ungdomar som  
får strida mot otäcka bestar i  
en urgammal kamp mellan det  
onda och goda. Samma  
ungdomar är med i uppföljaren "Blodsugarna".  

Markedsføring og synliggjøring av e-
bøker  
 
Staffan Rundberg och Lina Nääs berättar 
om sina erfarenheter av att 
marknadsföra e-böcker för sina 
användare. Vad har visat sig fungera, vad 
har varit svårt och vad har känts mindre 
lyckat? Lär från deras exempel och 
inspireras till att själv komma igång med 
marknadsföring av e-böcker.  
 
Staffan Rundberg, Handels-högskolan i 
Stockholm og Lina Nääs, Uppsala UB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips & Triks 
 
I denne sesjonen blir det vist og 
gjennomgått tips for daglig bruk av 
Mikromarc. 
 
Vi vil gjennomgå tips i de forskjellige 
modulene; fra skranke, katalog, 
lånerregister, søking osv. 
 
Sesjonen passer både for nybegynnere 
og dem som har benyttet MM3 en god 
stund. 
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“Jävla skitsystem”  
 
Moores lag, Metcalfes lag och Lagen om avtagande avkastning:  
En föreläsning om den minskande avkastningen av att investera 
i ökad komplexitet. Om Big data kontra Peak IT, och om  
människans värde i teknikfundamentalismens tid. 
 
Jonas Söderström 
Författare, debattör och informationsarkitekt vid InUse Experience 
 

Markedsføring og synliggjøring av e-
bøker - workshop 
 
För dig som lyssnade på föreläsningen 
"Markedsføring og synliggjøring av e-
bøker " erbjuds en workshop där du på 
ett kreativt sätt får utveckla dina egna 
tankar, idéer och dela med dig av 
exempel. 
 
Maks. 30 deltagere. Deltagerne må ha 
med egen PC. 

Mikromarc Avansert 
Temabasert for fagbibliotek 
 

EVEN = KORTINFORMASJON 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidsskrift med  retrospektiv 
registrering 
 
Legg inn dagens tidsskrifter med 
utgivelsesplan og abonnementer, slik 
at du enkelt kan motta hefter som 
kommer. Har du eldre tidsskrifter? 
Nå er det lett å få gamle tidsskrift-
årganger inn i katalogen!. Strekkoder 
trengs ikke, og alt kan registreres 
uten at heftene trenger å forlate 
fjernmagasinet. 

«Fjordgaten» 
 
Aud Tåga tar oss med på en litterær 
byvandring gjennom Tromsøs gater.   
NB: Uteklær! 90 minutter. 
 
 
http://www.fjordgaten.no 
 
Oppmøte i baren 
kl. 16.45 
 
Aud Tåga er  
prosjektleder på  
Troms fylkes- 
bibliotek.    
 
 

“Meråpent bibliotek“ 
 
Ekskursjon til Tromsø bibliotek 
 
Selvbetjent bibliotek:  
Vi besøker Tromsø bibliotek som 
sammen med Biblioteksentralen 
presenterer sin løsning for selvbetjent 
bibliotek. 
 
Oppmøte kl. 16.40 ved 
Registreringsskranken 
 
 
 
 
 
 

«Jeg liker så godt følelsen av papir» -  
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø har 
siden 2011 hatt som innkjøpspolitikk å 
velge elektroniske bøker framfor trykte. 
Hvilken betydning har det hatt for 
bibliotekets tjenester og hvilke 
tilbakemeldinger har vi fått? 
 
Mariann Løkse (universitetsbibliotekar) 
og Mona Magnussen (seksjonssjef) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips & Triks 
 
 
I denne sesjonen blir det vist og 
gjennomgått tips for daglig bruk av 
Mikromarc.  
 
Vi vil gjennomgå tips i de forskjellige 
modulene; fra skranke, katalog, 
lånerregister, søking osv. 
 
Sesjonen passer både for nybegynnere og 
dem som har benyttet MM3 en god stund. 

 
 
 
 

Administrasjon 
 
 
Gjennomgang av nyheter innen 
administrasjon og oppsett av 
Mikromarc 3.  
 
Flere temaer vises; f.eks. samlinger, 
utlånstyper, følgesedler, 
brukergrupper / rettigheter og 
tidsstyrte oppgaver. 
 
 
 
 
 
 
 

13.45-14.30: Hyllevandring på Tromsø bibliotek 
 
En av bibliotekarene på Tromsø bibliotek tar deg med på en runde med 
‘kunnskapsunderholdning’ på utvalgte steder i biblioteket og forteller litt om hva 
som gjemmer seg i hyllene der. Liker du historier, vil du like hyllevandring!   
 
ITALIENSK PÅ NORSK – et knippe romaner oversatt fra italiensk. 
Velkommen til ei geografisk og litterær vandring gjennom Italias mangfoldige 
landskap. Med bibliotekar Sigrid Fossland 
  
GODT OG GAMMELT – utvalgte klenodier og en klassiker. Vi blåser støv av 
århundregammel lokalhistorie. Med bibliotekar Einar Dahl 
 

Maks. 25 deltakere. Oppmøte kl. 13.35 ved registreringsskranken.  

Margarinfabrikken 3: 17.45-18.30: Presentasjon av CS Library Saga 
 
Visning av ett helt nytt web-verktøy for bibliotek: Integrert med din egen katalog, hjemmeside / portal, 
nyheter, arrangement, formidling (tips og artikler). 
 
CS Library har byggts om från grunden för att möta bibliotekens och låntagarnas ökade behov. Med Saga 
tar vi biblioteket in i framtiden!  Snabbt, snyggt och smidigt! Med fokus på användarupplevelsen visar vi 
hur enkelt och smidigt en bibliotekswebb kan skapas. Smarta funktioner för låntagarna och 
tidsbesparande funktioner för redaktören gör att alla kan få en modern bibliotekswebb. Låt er inspireras 
av Saga som er nya bibliotekswebb. 

Kortinformasjon Torsdag 3 pr. 26.10.15 
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Årsmøte for Mikromarc Brukergruppe 
 
Hva har brukerstyret arbeidet med det siste året? Hvordan har vi styrt økonomien? Hvem skal være med på å gi råd til Bibliotekenes IT-senter 
neste år? Alt dette, og mere til får du svaret på i denne sesjonen… Gi oss ris og ros og vær med på å velge nye representanter. 
Saksliste / Valgkomiteens innstilling 

Mikromarc i krystallkulen   
 

Vi tar opp tråden fra «bakspeilet» og viser frem de nye planene for 2016. Det vil skje mye spennende; her får du en eksklusiv titt på nyhetene. 
Bl.a. statistikkprogrammet BiB-Control og webverktøyet Saga Light presenteres.   

Modig og alltid positiv 
 

Forfatteren av boken  ”Modig – finn ditt hverdagsmot” vil dele med oss hvordan vi kan bli modigere i hverdagen. Røine ønsker 
å få oss til å reflektere over egen hverdag og egen adferd. Hva det er som begrenser oss? Hva reduserer arbeidsgleden? 
 
Svein Harald Røine er siviløkonomen som mistet lederstillingen i en omstrukturering, og som bestemte seg for å gå helt nye 
veier i livet sitt. Han innledet en prosess der han lot seg utfordre til å takle uvante situasjoner og samtidig til å sette sitt  
hverdagsmot på nye prøver. 
 
Svein Harald Røine driver sitt eget konsulentselskap AlltidPositiv, hvor han hjelper toppledere, ledergrupper, toppidrettsutøvere og andre til å bli 
modigere i sine roller og som mennesker, slik at de får tatt ut det potensialet som bor i dem.» 

Utstillerpresentasjon: 
Alfasoft 

Utstillerpresentasjon: 
PROQUEST 

Utstillerpresentasjon: 

BibClick 
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WebDewey  
 
Prosjektleder Elise Conradi vil snakke om 
WebDewey, både som verktøy for 
klassifikatorer og som potensiale for nye 
søketjenester. Hun skal vise eksempler på 
eksisterende søkeverktøy som 
benytter seg av det 
nye datagrunnlaget  
til WebDewey, samt  
snakke om hvordan  
lignende tjenester 
kan integreres i egne 
kataloger.  

LIBRIS XL – hur vi gör det 
 
Några tankar om hur vi jobbar med system- 
och användardesign och vår syn på metadata. 
På vilket sätt vi ser att det arbete vi gör kan 
förbättra kommunikationen med världen 
utanför biblioteken och ge oss nya 
möjligheter att skapa bättre tjänster för 
användarna. 
 
Markus Sköld och Fredrik Klingwall, 
Systemutvecklare på  
Kungliga biblioteket, Stockholm 
 

Avansert 
 

Denne sesjonen er for deg som har en del 
erfaring med arbeid i MM3. 
Her åpner vi for spørsmål om funksjoner, 
innstillinger og valgmuligheter, av en mer 
avansert art enn de sakene du fokuserer på 
som ny og fersk bruker. 
 
 
Innholdet bestemmes ut fra de 
spørsmålene DU stiller, så forbered deg 
gjerne.  
 

Fellesbaser 
 
Dele erfaringer og praksis for å avdekke 
utfordringer og behov rundt fellesbaser og 
gi tilbakemeldinger til Bibliotekenes IT-
senter.  
 
Vi snakker f.eks. om enhetsstruktur. 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogmøte 2: Tidsskrift 
sirkulasjon og e-varsling 
 
Neste del av 
Tidsskriftmodulen skal 
handle om sirkulasjon, og 
formidling av siste nytt. 
Dette gjelder både 
fysiske tidsskrifter, 
elektroniske tidsskrifter 
og annet innkommet 
materiale. Hvilke tanker 
har du om hvordan dette 
kan gjøres?. 
 
Maks. 30 deltagere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demo 
Gjennomgang av nytt statistikkverktøy 
(BIB-Control ) 
 
 
Mikromarc 3 får nå en kraftig rapport- og 
statistikkgenerator.  Statistikk blir bare 
viktigere  og viktigere som et verktøy for 
styring og ledelse av bibliotekene.  
 
Bli med på et «dypdykk inn i din egen 
database». 
 
 
 

Mikael Niemi  om kultur- 
skapande i periferin, bland  
annat utifrån sin bok  
«Populärmusik från Vittula.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliotekcamp2015 - Unconference som 
katalysator for bibliotekutvikling  
 
En innføring om hvordan gjennomføre en 
unconference - en kreativ og deltakerstyrt 
«gjør-det-selv-konferanse» - og forteller 
om erfaringene fra arrangementet i 
Tromsø i september 2015. 
http://bibliotekcamp.no/ 
 
 
Marit A. Somby er 
rådgiver på Troms  
fylkesbibliotek 
 
 

WORLDCAT-presentation and Q&A 
 
Emner: WorldCat the history bib record 
database. The opening of WorldCat to the 
Web for searching and increasing visibility 
(WorldCat.org). Various services available 
from WorldCat. WorldCat evolution to a 
Discovery tool –WCD.  
 
Finally WorldCat as a  new 
platform and development 
of the Libraries Services 
with WorldShare. 
 
Christian Négrel, Director 
Library Solutions, OCLC EMEA 

Demo 
Gjennomgang av nytt statistikkverktøy 
(BIB-Control ) 
 
Mikromarc 3 får nå en kraftig rapport- og 
statistikkgenerator.  Statistikk blir bare 
viktigere  og viktigere som et verktøy for 
styring og ledelse av bibliotekene.  
 
Bli med på et «dypdykk inn i din egen 
database». 
 
 

Ny web i Mikromarc:  
 
Informasjon om Saga Light  
og demo av CS Library Saga 
 
 
 
 
 
 
 

Katalog 
 
 
Genomgång av nyheter i katalogen och 
teman som katalogmallar, inställningar för 
t ex externa databaser och import, avancerad 
sökning och hantering av träffresultat. 
 
 
 
 
 

Tips & Triks 
 
I denne sesjonen blir det vist og gjennomgått 
tips for daglig bruk av Mikromarc. Vi vil 
gjennomgå tips i de forskjellige modulene; fra 
skranke, katalog, lånerregister, søking osv. 
 
Sesjonen passer både for nybegynnere og 
dem som har benyttet MM3 en god stund. 
 
 
 

Eksemplarmodulen 
Hvordan og hvorfor masseendre. 
Magasinere samtlige tidsskrift-årganger 
fra i fjor? Kategorisere deler av 
samlingen? Overføre et sett med 
lærebøker til en annen skole i ditt 
konsortium? Kassere alle skuespill som 
ikke har vært utlånt etter 1990? Har du 
bokutstillinger? Nå kan du enkelt endre 
plassering på bøkene slik at lånere og 
ansatte vet hvor de står og slipper å 
lete forgjeves i hyllene! Søk opp de 
aktuelle eksemplarene og endre alle 
samtidig ved hjelp av eksemplar-
modulen - et kraftig verktøy. 
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