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Anita Kvamme, Odda bibliotek 

f. 20.6.1963 bor i Tyssedal. Har jobbet i Odda bibliotek siden 

2005, og er nå ansvarlig for voksenavdelingen og Mikromarc 

/ data-ansvarlig. Tidligere jobber inkluderer fagbibliotek, 

skolebibliotek, bokbuss, Norlis bibliotektjeneste og ulike 

folkebibliotek (bl.a. Bø i Vesterålen, Asker og Deichman). I 

mange av disse stillingene jobbet jeg med Mikromarc og har 

brukt systemet helt fra de tidligste versjonene. 

Odda kommune har knapt 7000 innbyggere, vi har 

hovedbibliotek i sentrum og  filial i Røldal. I alt er vi seks 

ansatte fordelt på  4,5 stilling. Mikromarc brukes i felleskap av folkebiblioteket, fem skolebibliotek 

samt Norsk vasskraft- og industristadmuseums bibliotek. Vi bruker Mikromarc 2, men vi håper på 

overgang til Mikromarc 3 i løpet av høsten/vinteren.  

Biblioteket har (nesten ferdig) nyoppussede lokaler og er godt besøkt. I Odda har bibliotek vært 

satsningsområde helt siden 50-tallet, noe både tilbud og bruk bærer preg av.  

Jeg  har lyst å være med i brukerstyret for å kunne representere mellomstore bibliotek og synes det 

er viktig at styret har medlemmer fra alle deler av landet.  

 

Ellen Pauline Borch Veum, Luster bibliotek 

Biblioteksjef i Luster kommune, 51 år, skilt, adoptert dotter 6 år. No har 

eg vore i dette yrket i 18 år og Mikromarc har følgt meg heile vegen; Frå 

Huseby kompetansesenter for synshemmede til Høgskulen i Oslo (ØKS) 

til Ringerike sjukehus til Hole kommune og til Luster kommune kor eg 

har vore i elleve år. Vi oppgraderte til MM3 i vår. 

Eg er stolt av å jobbe i eit bibliotek som har høgst utlån i fylket Sogn og 

Fjordane. I 2010 var det 9,6 utlån per innbyggjar! Gjennomsnittet i fylket 

var 4,7. Bak det høge talet ligg viktige faktorar som at vi har 

kombinasjonsbibliotek med grunnskule og vidaregåande skule. Vi låner 

ut mye såkalla ”andre media” og har mye opningstid. Det er høve til sjølvbetjening ved den eine 

filialen vår når biblioteket ikkje er betjent.  

Grunnen til at eg ønskjer å vere med i Folkestyret er at eg ser Styret som ein god kompetansebase 

samtidig som eg kan vere med å påverke. Mikromarc har jo elles mange finessar som kan gjere 

arbeidet enklare berre ein får rutine på det.  Det er nær kontakt mellom biblioteka i Sogn og Fjordane 

og dei fleste som har Mikromarc har no oppgradert til MM3. Om eg kan vere ein ressursperson for 

fylket, er det hyggeleg. Ser kontakten med dei andre kommunane som veldig viktig for innspel og 

utspel. 

 



Torstein Aasbrenn, Alvdal bibliotek 

 

Hei, jeg heter Torstein Aasbrenn, er 26 år og er født og oppvokst 
i Aukrustbygda Alvdal. På fritiden går det mye i spilling og pc, 
men det har blitt vesentlig mindre etter at det kom en liten sønn 
til verden. 
 
Etter utdanningen jobbet jeg 1,5 år på Kongsvinger bibliotek, og 
var med å flytte inn i nye lokaler der. Kjempegøy! Så ble det 
utlyst biblioteksjefstilling i Alvdal, og her er jeg nå. Alvdal er en 
liten kommune med ca. 2400 innbyggere, mest kjent for Kjell 
Aukrust, som også har en fremtredende plass i biblioteket. Skulle 
jeg bli valgt inn, kan vi nok trygt si at jeg representerer de små 
bibliotekene. 
 
Jeg har bare hørt positive ting om styret, man lærer mye og får være med, blir spurt og blir hørt. Det 
var avgjørende for å takke ja til å være kandidat. Det hjalp også å vite at man ikke måtte være noen 
Mikromarcgud, for det er jeg overhodet ikke, er nok heller under gjennomsnittet når det gjelder bruk 
og innstillinger osv. Jeg kan det man rekker å lære seg innimellom slagene.  
 
Jeg er opptatt av at ting fungerer, god brukervennlighet, og gjerne hurtigtaster. Men det jeg er aller 
mest opptatt av, er at det fungerer overfor låner. Låner skal slippe å vente fordi vi må lete etter 
funksjoner, eller at systemet går tregt. Det blir også spennende å høre hva andre legger vekt på og 
hvordan Mikromarc brukes av andre. På Kongsvinger har de Bibliofil, slik at jeg har også litt erfaring 
med det systemet, selv om mye av det nå er gått i glemmeboken. Som en bonus håper jeg at noe av 
det jeg lærer vil komme Alvdal bibliotek og lånerne til gode. 
 

 

 


