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Kandidater til Styret 2012 
 

Elin Mariboe Hovde
  
Jeg heter Elin Mariboe Hovde,  
er 41 år og biblioteksjef  
i Modum kommune. 
 

 
 
Modum bibliotek har  
Mikromarc 3 på sentraldrift,  
og kommunen har 13.116 
innbyggere. 
 
Jeg har arbeidet i både store og små folkebibliotek i tillegg til skolebibliotek før jeg havnet i 
Modum, der jeg har vært biblioteksjef siden 2007. Mikromarc har jeg jobbet med siden 
1997, med et lite sidesprang til Bibliofil i 2000. Jeg har vært aktiv i foreningslivet siden jeg 
var 17, og er opptatt av ledelse og personalpolitikk, samt hvordan få til mye med lite. 
Privat er jeg nok over gjennomsnittet glad i dyr, og driver oppdrett med kaniner og høner, i 
tillegg til at jeg har en lundehund som stort sett er med meg overalt. Jeg bor på gård, er gift, 
og har en adoptert sønn på 8 år. 
 
Modum bibliotek fikk Bibliotekprisen for Buskerud i 2011, og jeg er stolt av å jobbe i et 
bibliotek der arbeidstokken har ambisjoner. Vi er det første biblioteket i Norge med et 
surfacebord som i disse dager gjøres klar til bruk for våre kunder, og vi holder oss godt 
orientert på it-fronten. Jeg ønsker å være med i brukergruppa fordi jeg anser Mikromarc 
som et prima verktøy som kan bli enda bedre. Jeg bruker de fleste funksjonene i MM3, og er 
godt fornøyd med mulighetene det gir, samtidig som jeg ønsker meg mer! 
 
 
 
 
 
 
Jeg er ikke redd for å ta i et tak! 
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Bente Dammen 
 
Bente Dammen er biblioteksjef i Osterøy kommune. 
Hun har en allsidig bakgrunn som bibliotekar i både 
fagbibliotek, skolebibliotek og folkebibliotek. Og som 
bokbussbibliotekar. 
 
Bente har erfaring med alle biblioteksystemene; 
Bibliofil, Bibsys, Aleph og Mikromarc. Hun er en 
verdifull ressurs som Folkestyret vil ha stor nytte av. 
 
Bente Dammen har vært styremedlem i flere ideelle 
organisasjoner og lang fartstid som prosjektleder og 
prosjektansvarlig. 
 
 
 
 
 
 
 
Andre har skrevet adskillig rosende ord om kandidaten 
tidligere og vi henviser til oppslagene 
“Sprudlebibliotekaren” i Bergens Tidende og “Noen får 
det til” hos Norsk Bibliotekforening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bt.no/bergenpuls/Sprudlebibliotekaren-2379185.html
http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=91
http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=91
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David Sæther, Lenvik folkebibliotek 
 
Har brukt Mikromarc i 15 år både i skole- og 
folkebibliotek.  Jobber på et mellomstort bibliotek i 
fellesbase med 13 andre kommuner og er interessert i 
gode fellesbaseløsninger.   
 
Ønsker at MM3 skal bli et godt arbeidsredskap for 
bibliotekarene og et system som kan "snakke med" resten 
av verden - enten det er med brukerne våre eller med 
andre (bibliotek-)systemer. 
 
Viktige oppgaver for brukergruppa: 
 
På kort sikt: bedre kommunikasjonen mellom Bibits og oss som brukere. Spesielt nå i MM3s 
utviklingsfase - hvor det nødvendigvis er en del barnesykdommer - er det viktig at Bibits har 
en offensiv og åpen kommunikasjon rundt problemer som oppstår og rundt funksjoner vi 
savner.  Her har vi en viktig oppgave både som samarbeidspartner og pådriver.  
 
På litt lengre sikt: gode webtjenester for brukerne våre, god integrasjon mot verden 
"utenfor" systemet. 
 
 

Marianne Selvik, Ås bibliotek 
 
Jeg jobber i Ås bibliotek, et mellomstort folkebibliotek som 
bruker alle moduler i Mikromarc 2. Vi venter på tidsskrift-
funksjonaliteten som kommer i november-releasen, og vil 
konvertere til MM3 i januar 2013.  
 
Biblioteksystemet er vårt viktigste arbeidsredskap, og det er 
viktig at det fungerer optimalt. Transaksjonene systemet skal 
håndtere blir stadig mer komplekse. Det er derfor viktig at 
brukerne, som kjenner hverdagens utfordringer, har stor 
påvirkningskraft på hvordan systemet skal utvikles videre. Jeg 
tror at et tett samarbeid mellom BIBITS og brukerne er veien å 
gå for å skape et godt biblioteksystem. 
 
Jeg er opptatt av at Mikromarc skal være et fleksibelt og moderne verktøy for bibliotekaren, 
men i tillegg mener jeg at vi bør ha et langt større fokus på å skape gode tjenester for 
sluttbrukerne. Jeg synes det er mye mer givende å jobbe for å utvikle et godt 
biblioteksystem nå i programmeringsfasen enn å sitte og flikke på et halvgodt i etterkant. 
Jeg håper på å få være med i den gode dialogen med BIBITS' utviklingsavdeling også i de to 
neste årene 
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Vegard Krog Petersen,  
Sarpsborg bibliotek 
 
42 år, bibliotekar, og bosatt i Halden. Siden 1999 
systemansvarlig IKT på Sarpsborg bibliotek (4 folke-
bibliotekavdelinger, 18 skolebibliotek og 2 
fengselsbibliotek). Også nyhets- og nettredaktør. 
 
 
 
Jeg har vært medlem av folkestyret siden starten i 2004. Ønsker å fullføre løpet med å gi 
bidrag til utviklingen av Mikromarc 3 slik at det blir det beste verktøyet for både små og 
store bibliotek.  
 
I Sarpsborg bibliotek benytter vi alle modulene. Vi konverterte til MM 3 i januar 2012. 
 
Rolle i folkestyret: Prøver å se både helheten og detaljene og stille de vanskelige 
spørsmålene. Jobben gir meg mulighet til å se behovene til både små skolebibliotek og store 
folkebibliotek og samarbeidet mellom bibliotektypene (fellesbaser, kataloger, lånekort etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor stiller David, Marianne og Vegard til gjenvalg? 
 
 Vi har erfaringen mht. både planlegging/gjennomføring av brukermøtet og innspill til 

utviklingen av Mikromarc 3. Vi har ulike roller, men utfyller hverandre godt 
 Valgkomiteen vektlegger kontinuitet i arbeidet med Mikromarc 3 og innstiller alle tre 

til gjenvalg 
 Vi kjenner Bibits’ arbeidsmetoder og historikken mht. Mikromarc 3 
 Marianne og Vegard har mulighet til å delta på raskt innkalte dagsmøter for å 

avklare viktige spørsmål som dukker opp underveis i utviklingsarbeidet 
 Bibits ønsker at vi skal fortsette. De synes å mene at vi gjør en god jobb i Styret! 


