
 

 

ÅRETS ÄVENTYR: TR*FFPUNKT MIKROMARC 
 

Den nya statistikmodulen BIB-Control är klar! Den ger 
oss ett fantastiskt analys- och styringsverktyg. Du hittar 

fyra sessioner i programmet - kom och titta! Vi har också 
en egen session om BIB-Control speciellt för chefer. 

 

Periodikamodulen ser kanske ut som den gamla på ytan, men under 
huven är det nu en kraftig motor som gör uppläggning och underhåll 

av utgivningsplaner till en barnlek. Det spelar ingen roll om du är en 
erfaren eller ny användare; kom och se hur du kan använda den. 

 
Dialogmöten är viktigt. I år vill vi gärna ha in åsikter på två områden: 

 
Rättighetsstyrning – Alla som har delade databaser känner igen 

problemet med att det inte alltid är lätt att tilldela rättigheter 
precis så som man önskar. Hur kan detta bli bättre? 

 
Auktoritetsregistret – Vi har i många år levt med ett 

ofullständigt auktoritetsregister, ryggraden i ett biblioteksystem. 
Kom på dialogmötet och framför din mening om hur det borde vara! 

 

Mer Mikromarc: Det kommer att vara två eller tre parallella sessioner med 
Mikromarc-innehåll under hela dagen. Värt att notera är att det i år blir Tips & 

Trix speciellt anpassat för de olika bibliotektyperna. Studera programmet och 
hitta den som passar just dig!  

 
Till inspiration och nytta: Attraktiva biblioteksrum, läshundar, grå litteratur, 

bibliotek och sammanslagningar, och bibliotekarier i sociala medier är bara lite 
av det du kan ta del av under Tr*ffpunkt. Kanske möter du något du kan 

använda i din vardag?  
 

Tr*ffpunkt har också föredragshållare som ska hjälpa oss att 
lyfta blicken något: Ove Skåra, kommunikationsdirektör på 

Datainspektionen i Norge, kommer att tala om övervakning och 
personligt anpassad information. Jack Werner, journalist och 

bloggare har fått ett pris för att sätta fingret på mytskapande på Internet.  

 
Peter Alsbjer talar om utvecklingen av biblioteken i ett demokratiskt 

perspektiv. Med användare från tre nationer, vad kan då vara mer passande 
än att Mary Gestrin, kommunikationschef i Nordiska Ministerrådet kommer för 

att tala om Norden och världen. 

 
Var ska vi vara? 

I år ska vi vara i Stockholm – «The Capital of Scandinavia». På 
Quality Hotel Friends, Solna (7 min. med tåg från centrum). Torsdagen den 3 

och fredagen den 4 november 2016  
Spännande utställare kommer att vara på plats bägge dagarna.  

https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-friends/


 

 

KOSTNADEN FÖR ATT DELTA PÅ KONFERENSEN ÄR ENLIGT FÖLJANDE: 
 

Alternativ A:  Dagpaket (två dagar med seminarier, lunch och fika), 

middag torsdag kväll och övernattning i enkelrum 

(torsdag-fredag) 4 035 SEK exklusive moms 
 

Alternativ B: Dagpaket (två dagar med seminarier, lunch och fika) 

och middag torsdag kväll 2 840 SEK exklusive 
moms 

 

Alternativ C: Dagpaket (två dagar med seminarier, lunch och fika) 

2 340 SEK exklusive moms 
 

Önskar du att komma till Stockholm tidigare så går det att lägga till en extra 

natt på hotellet i samband med anmälan; Extra övernattning. Du kommer att 

ha möjligheten att välja till övernattning onsdag-torsdag för 1 195 SEK eller 
övernattning tisdag-torsdag 2 390 SEK. Självklart kan du välja Önskar inte 

extra övernattning. 
 

I paketen ingår inga övriga omkostnader, såsom resekostnad. 
 

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

Sista anmälningsdag är fredagen den 2 september, 
men ju förr desto bättre. I samband med anmälan 

kan du be om att bli fakturerad i förväg.  

 
Ytterligare information om program, priser,  

anmälan etc. finner du på Användarstyrelsens 
blogg: http://mikromarc.wordpress.com 

 

Vid frågor om konferensen kan du kontakta: Emelie Lavesson på 
telefon +46 470 53 25 30 eller på e-post: info@bibliotekscentrum.se 
 

I konferensappen på mm3.nu kommer du, när det närmar sig, kunna 

anmäla dig direkt till workshops och planera ditt eget schema för 

dagarna samt hitta ytterligare praktisk information.  
 

Twitter/Instagram: #Mikromarc2016  
 

Möt dina nordiska bibliotekskollegor och bygg sociala och professionella 
nätverk! Vi ser fram emot att se dig på Tr*ffpunkt Mikromarc, Quality 

Hotel Friends i Solna, Stockholm torsdagen den 3 och fredagen den 4 

november 2016! 
 

 

Med vänliga hälsningar Mikromarcs Användarstyrelse, Bibliotekenes IT-
senter och Bibliotekscentrum 

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


Torsdag 3/11 02 South 02 North Camp Nou San Siro Yankee Stadium 

 Från 08.30   Registrering 

09.00 - 09.45 
  

 Skapa läslust på sociala medier! 
Päivi Jokitalo, frilansande bibliotekarie 

SwePub - från bibliografisk söktjänst 
till källa för bibliometriska analyser 
Camilla Smith, Kungliga Biblioteket  

Tips & Trixs för skolbibliotek 
 

PressReader 
 

Fjärrlån (norskt) 
 

10.00 - 10.45 
Att skapa ett attraktivt biblioteksrum 

Petra Trobäck, konsulent IKEA 
Bibliotek och sammanslagningar 

Kari Heitmann, Universitetet i Tromsø 
Tips & Trix för folkbibliotek  

 
Exemplarmodulen 

 
Periodika 

 

 
11.00 - 11.45 

 

Läshundar och Läsrobot 
Lena Lundberg Vesterlund,  Luleå bibliotek 

Fackbibliotekarier där  
bibliotekarierna är! 

Karl Kalseth, Kunnskapsgartnerne 

Statistik i Mikromarc: BIB-Control 
 

Administration 
 

Depositioner (intern och extern) 
 

11.45 - 13.00   Lunch 

 
13.00 – 14.00 

 
  Öppning+ Mikromarc i backspegeln! 

14.15 – 15.00 
Den stora datakapplöpningen:  övervakning och personligt anpassad information 

Ove Skåra, kommunikasjonsdirektør, Datatilsynet, Norge 

Information Literacy 
Ola Pilerot, Bibliotekshögskolan 

Borås 

Statistik i Mikromarc: BIB-Control 
 
 

Länkning inkl. I-analytter + 
visning på nätet 

 

15.15 – 16.00   Ta dig en bulle! -  dela god praxis  Ta dig en bulle! -  dela god praxis Ta dig en bulle! -  dela god praxis  Ta dig en bulle! -  dela god praxis 

Dialogmöte: 
Rättigheter (generellt och i 

delade databaser) 
 

16.15 – 17.00 
 Bibliotekens demokratiska uppdrag och 

utveckling i fokus 
Peter Alsbjer, Regionbiblioteket Örebro 

Bibliotekarer på sociala medier och 
blogging: workshop 

 
Karolin Olsson, Expressiva AB 

Begrenset deltakelse 

Senaste nytt i Mikromarc – nyheter 
från de senaste versionerna 

 Gör en boktrailer 
 

Siri Morland, Ubok.no 

Tips & Trix för fackbibliotek  
 

17.15 – 18.30 
Fejkade mord och vithajar i Gävle 

Jack Werner, journalist, bloggare och 
debattör 

Senaste nytt i Mikromarc – nyheter 
från de senaste versionerna 

 

Dialogmöte: Auktoritet 
 

18.30 – 19.30   Fritid 

19.30 - 20.00   Aperitif 

20.00 – 22.30   Middag 

Program 



Fredag 4/11 02 South 02 North  Camp Nou San Siro Yankee Stadium 

08.45 - 09.30 
Årsmöte för Mikromarc 

Användargrupp 

09.45 – 10.30 

Biblioteket i fickan 
 

Cissy Avrin, Stockholms stadsbibliotek 
 

Hur hittar man «grå 
litteratur» 

Gyri Hval Straumann, 
Folkehelseinstituttet 

Tips & Trix för skolbibliotek 
 
 

Exemplarmodulen 
 
 
 

Periodika 
 
 
 

10.45 - 11.30 

Tillsammans är vi starkare – eller är 
vi? 

Mary Gestrin, Kommunikationschef, 
Nordisk ministerråd 

Om läslust och guldkorn 
 

Tara Moshizi, programledare 
och kulturjournalist 

Statistik i Mikromarc:  
BIB-Control 

 
 

 Mikromarc för chefer: 
Använd siffror från BIB-

Control! 
 
 

Tips & Trix för 
fackbibliotek 

 
 

11.30 – 12.00     Fokus utställning. Kom ihåg att checka ut innan 12.00. 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.15 Mikromarc i kristallkulan! 

14.30 – 15.30 

Hur jag fann litteraturen, eller kanske hur litteraturen fann mig 
 

Christoffer Carlsson, författare och kriminolog (Piratförlaget) 

«Tagging» - social tagging 
som redskap för återvinning 

 
Marit Kristine Ådland, HiOA 

Tips  & Trix för 
folkbibliotek 

 
 

Statistik i Mikromarc: 
BIB-Control 

 
 

Program 


