
 

 

Mikromarc brukermøte for fag- og folkebibliotek 
Torsdag 18. og fredag 19. oktober 2012  

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 
 

Velkommen til det andre felles Mikromarc brukermøte for fag- og folkebibliotek. Styrene 
for brukergruppene for fagbibliotek (Fagstyret) og for folkebibliotek (Folkestyret) og 
Bibliotekenes IT-senter AS (Bibits) har gleden av å invitere til det største og mest varierte 
programmet i brukermøtenes historie.  
 
Vi satser på å gjenta det svært vellykkede brukermøtet i fjor, som var det første som var 
felles for både for fag- og folkebibliotekene. Selv om vi jobber i ulike typer bibliotek har vi 
mye felles og kan få stort utbytte av faglig samvær. Vi gleder oss til å treffe kollegaer fra 
hele bibliotek-Norge! 
 
Nytt av året er fire paralleller. Dette for at vi skal få tilbudt dere et omfattende program 
med mye spennende innhold. Programmet er selvfølgelig fullt av Mikromarc-godbiter; her 
kan nevnes: innkjøp, fjernlån, fellesbaser, rydding i databasen, forberedelse før 
konvertering, hvordan bruke brukerstøtte, dialogmøte på e-tidsskrift og ikke minst: Tips & 
Triks.  
 
Det blir sesjoner på brukerundersøkelser, referansehåndteringsverktøy, kunnskapsbasert 
praksis, publiseringsverktøyet CS Library, BS WebLån, helsebiblioteket.no, og en bolk om 
formidling fra Det Internationella biblioteket (Stockholm), Det Flerspråklige Biblioteket og 
Norsk Lyd og Blindeskriftbibliotek. For ledere blir det en egen sesjon om mellom-
menneskelig samspill. 
 
Vi har med oss kunnskapsrike og inspirerende foredragsholdere fra mange fagfelt, som 
interiørarkitekt Camilla Larsen, Aftenposten-journalist Per Kristian Bjørkeng, første-
amanuensis Tord Høivik, og søkespesialist Roar Storleer fra NTNU.  
 
Varierte og spennende utstillere vil også være på plass i under hele brukermøtet for å vise 
deg gode produkter. De innholdsrike dagene blir rundet av med forskningsjournalisten 
Bjørn Vassnes med et tankevekkende foredrag om sammenhengen mellom vårt 
demokrati og det trykte ordet. 
 
Fristen for bindende påmelding er mandag 17. september.  
 
Den sosiale delen av brukermøtet er også viktig. Quality Hotel Olavsgaard ligger midt 
mellom Oslo og Gardermoen. Olavsgaard har vi benytt tidligere og tilbakemeldingene har 
vært gode. Ikke bare på softisen og popkornet…. Vi ønsker også å invitere deg til å være 
med på en liten konkurranse og et spennende rebusløp. 
 
Kostnadene ved å delta på brukermøtet er som følger: 
 

Alternativ A: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning), 
middag torsdag kveld og overnatting i enkeltrom (torsdag-fredag) kr. 3.190.  



 

 

 

Alternativ B: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning) 
og middag torsdag kveld kr. 2.240.  

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

kr. 1.840.  

Ønsker du å overnatte natten før brukermøtet (onsdag til torsdag) blir det kr. 
950 i tillegg per person i enkeltrom.  

Spesialtilbud til deg som ankommer onsdag kveld: Gratis kinoforestilling i hotellets 
auditorium kl. 20.00: ”Trolljegeren”: En norsk spillefilm fra 2010 hvor grøss, komedie og 
eventyr smelter sammen. Ble av pressen utropt som ”En ny norsk filmklassiker” 
 
Biblioteket må være medlem i brukergruppen, og dette blir man ved å melde seg på 
brukermøtet. 
 
Reisen til og fra brukermøtet dekkes av den enkelte/arbeidsgiver.  
 
Her melder du deg på før mandag 17. september: 
https://web.questback.com/bibits/fagfolke2012/ 
 
Kontakt Mona Hedén på telefon 22 08 98 44 eller e-post mh@bibits.no, eller  
styreleder-Fag Vigdis S. Knutsen på fagstyret@brukergruppe.bibits.no eller  
styreleder-Folke Marianne Selvik på e-post folkestyret@brukergruppe.bibits.no ved 
spørsmål. 
 
Vi gleder oss til å se deg på brukermøtet på Quality Hotel Olavsgaard i oktober! 
 
 
Med høstlig hilsen 
 
For Fagstyret   for Folkestyret   for Bibits 

            
Vigdis S. Knutsen  Marianne Selvik     Mona Hedén 
(sign.) 
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