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KORTINFO OM FOREDRAGENE

ONSDAG KVELD kl.20.30 i Auditoriet; Kino: The Librarian
Underholdende amerikansk B-actionkomedie fra 2004 i samme eventyrstil som 
”Indiana Jones”. Følg bokormen og bibliotekaren Carsens (Noah Wyle, Akutten) 
kamp for å hindre at jordens mektigste våpen ”Skjebnens Spyd” blir brukt av det 
onde Broderskapet Serpent (ledet av Kyle MacLachlan, TwinPeaks) til å ta kontroll 
over verden. Følg skattejakten fra Amazonas regnskoger, over Himalayas 
fjelltopper til det mytiske Shangri-La! Dette er filmen som viser oss det vi alltid 
har visst: Det er bibliotekaren som redder verden! 

Tegneserier - mangfold og manga
Seriefrelst eller trenger du tips om gode tegneserier? Berit Petersheim fra 
Serieteket ved Deichmanske bibliotek deler sine beste leseopplevelser med oss. 
Hun vil fortelle om serier i mange sjangre, på norsk og engelsk og med stor vekt 
på manga.

Presentasjon av Mikromarc 3
MM3 – det integrerte biblioteksystemet. Følg Jens-Chr. Strandos, Bibits, gjennom 
flere dagligdagse ”case” hvor det vises hva som er annerledes, nytt og bedre i 
MM3. Nye funksjoner og arbeidsflyten i MM3 vises gjennom eksempler. Seminaret 
passer for både de som vurderer en overgang til MM3, de som er på vei over, og 
de som akkurat har gått over.

Praktisk bruk av fellesbaser i Mikromarc 3
Hvilke utfordringer møter bibliotek som har fellesbaser i Mikromarc 3? Her får du 
innspill til hva dere bør tenke på når databasen er felles. Tar opp ulike 
fellesløsninger, både de som har felles katalog og de som har egne kataloger i 
felles base.

Utlånsbetingelser Mikromarc 3
Utlånsbetingelser i MM3 krever et helt annet oppsett enn i MM2. Det er mye du 
bør tenke på før overgang og vi gir et innblikk i hva du bør gjennomgå før 
overgang. Ved riktige utlånsbetingelser for forskjellige medietyper vil både utlån, 
innlevering og purringer gå automatisk.

Årets bibliotek: Eksponering i biblioteket
Eksponering av media er nødvendig for at samlingen skal være attraktiv og bli 
utlånt. Asker bibliotek har hatt stor fokus på eksponering de siste årene. 
Frid Feyling er leder i Oppvekstseksjonen på biblioteket, og vil fortelle om 
hvordan de har jobbet aktivt med dette og hvilke resultater de har oppnådd. 
Asker bibliotek ble kåret til Årets bibliotek i 2009. 

Kildekritikk - Et nødvendig merarbeide?
Etter Internetts inntog på 90 tallet har kildekritkk som alltid har vært viktig, fått 
en meget sterk oppblomstring. I bibliotekverden opplever en et tidsskille - før og 
etter Internett. Det meste ble annerledes med Internett. Bør bibliotekarene som 
tilbyr både søkehjelp og kurser i ulike søketeknikker ha gode kunnskaper innen 
dette feltet? Hvorfor og hvordan med eksempler blir tatt opp

Design og Websøk
Er det slik at vi må eller bør velge mellom design og funksjonalitet? Vi ser på 
fremtidens Websøk. Hvor går veien videre for bibliotekenes nettkatalog?
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Design i Mikromarc 3 Web!
Se hvilke muligheter og hvor enkelt det er til å designe ditt eget websøk i MM3. I 
Mikromarc 3 kan du enkelt tilpasse søkesidene i Websøket slik at de passer til 
aukkurat ditt bibliotek. Lær enkle knep for hvordan du kan personlifisere ditt 
websøk.

Forberedelser før overgang til Mikromarc 3
Hvilke forberedelser er nødvendige for at overgangen til Mikromarc 3 skal gå så 
smidig som mulig? Benytt sjansen til å rydde opp i forbindelse med at du tar i 
bruk det nye systemet. Vi viser deg hvordan.

Dialogmøte: Mikromarc for ledere
Alle bibliotek trenger rapporter og statistikker fra biblioteksystemet for å drive 
planlegging og utvikling og for å kunne rapportere både internt og eksternt. Kom 
på dette dialogmøtet med dine krav, ønsker og behov slik at BIBITS kan gjøre 
Mikromarc 3 til det beste verktøyet for biblioteklederen. 

Bibliotekene – Litteraturhuset for de fleste
Litteraturhuset har siden det åpnet høsten 2007 hatt over 750.000 besøk. I 2009 
gikk over tusen arrangement av stabelen. Er dette en trussel eller et supplement 
til biblioteket? Kan bibliotekene bruke Litteraturhusets erfaringer til noe? Aslak 
Sira Myhre har vært daglig leder ved Litteraturhuset siden starten, og kommer for 
å forklare hvorfor han mener at det er bibliotekene som er Litteraturhus for folk 
flest i Norge.

Dialogmøte: Web
Jobber du med web og har ideer til hvordan MM3 Web kan forbedres for både 
brukerne og bibliotekarene? Her får du gitt innspill til Bibits om videre utvikling av 
MM3 Web.

BibClick
Hvorfor må bibliotekene bli flinkere til å markedsføre seg – og hvordan kan de 
gjøre det? Se hvordan Gjesdal folkebibliotek på en enkel og rimelig måte lager 
utstillingsmateriell og markedsføringsmateriale i bibliotekportalen Bibclick.

Søketeknikk - metode eller erfaring eller begge deler?
En viktig bit innen informasjonskompetanse er å kunne utnytte de ulike 
databasenes søkemuligheter. Ytterpunktene er "google-like"-søking eller 
avansertsøk i f.eks. "fagdatabaser".  Er sluttresultatet kun avhengig av 
søkemetode eller...? Hva trenger vi å kunne og hva bør brukeren kunne?

Fremtidens medier
For seks år siden eksisterte ikke YouTube, Facebook, Twitter og mange andre 
tjenester som vi tar for gitt i dag. Mediebildet endrer seg raskt. Nye muligheter 
åpner seg og publikum flytter seg. Hva er de siste trendene og hvordan skal man 
gripe an dette store litt uforståelige begrepet "sosiale medier". Hva er egentlig 
web 2.0? Og hva skjer når man når ut til millioner av mennesker med innhold 
man lager som en hobby? Eirik Solheim fra NRK tar dere gjennom spennende 
eksempler og gir det store overblikket.


