
Googles mange tjenester 

Her gjennomgår Roar Storleer 

(NTNU) Googles mange tjenester.  

 

Hovedfokus er på hvordan du 

utnytter Google Docs med deling av 

dokumenter, og bl.a. hvordan bruke 

Blogger. 

 

Tips & Triks i Mikromarc 3 

Her får du nyttige råd som gjør 

arbeidsdagen enklere. Denne 

sesjonen er for deg som allerede 

bruker Mikromarc  3, enten du 

jobber i fag- eller folkebibliotek.  

 

Du kan lære om hvordan du kan 

utnytte systemet bedre, og få tips 

om funksjoner som vil spare deg 

tid. 

Fjernlån i Mikromarc 3 

Fjernlånsmodulen gir deg full 

kontroll over innlån av materiale 

fra andre bibliotek.  

 

Her kan du registrere ønsker fra 

lånere, få en oversikt over 

fjernlånsbestilling, mottak, boken-

har-kommet meldinger, utlån, 

purringer, retur og mye annet.  

 

Etter denne økten med praktiske 

eksempler trenger du ikke din 

gamle ”fjernlånsperm”! 

Det Flerspråklige Bibliotek 

Mennesker med flerspråklig 

bakgrunn er en stor brukergruppe i 

mange bibliotek. Hvilke tjenester kan 

vi gi dem, hvordan møter vi dem og 

hvor finner vi bøker og andre media 

de etterspør?  

 

Det flerspråklige bibliotek, som er det 

norske kompetansesenteret for 

bibliotektilbud til språklige 

minoriteter, gir svar og presenterer 

sine tjenester her. 

 

 

Innkjøp i Mikromarc 3 

Innkjøpsmodulen letter arbeidet 

med å holde orden på budsjettet 

og innkjøpet. Bøker og andre 

medier katalogiseres når de 

bestilles, og kan bli synlige for 

brukerne.  

 

Gjennom hele innkjøpsprosessen 

har bibliotekaren full oversikt over 

hvor i prosessen bestillingen 

befinner seg, og brukeren får 

bedre service.  

 

Her får du et innblikk i hva som 

finnes i Innkjøp og hvordan 

modulen gjør din jobb enklere. 

Fremtidens bibliotek og trender 

Interiørarkitekt Camilla Larsen 

oppdaterer oss om hva som skjer på 

innen innredning i bibliotek.  

 

Camilla er utdannet ved Danmarks 

Designskole og er ansatt hos 

Lammhults biblioteksdesign. 
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Led deg selv til suksess  

 

Motivasjon og suksess. Dette er 

nøkkelordene hos motivatoren Igor 

Meyer.  

 

Etter dette foredraget vil du føle at 

du har fått en ny giv, at du har 

antent gnisten som får ting til å skje! 

 

Motivasjon der og da er én ting, noe 

annet er det å sette det hele ut i 

livet og skape endringer som 

varer... Her får du både den deilige 

begeistringsfølelsen der og da, og 

du får med deg konkrete verktøy du 

kan bruke videre – en "oppskrift" for 

suksess. 

Innredning av bibliotek 

Interiørarkitekt Camilla Larsen 

forteller om bruk av farger og soner 

og om fleksibilitet og navigering i 

bibliotekrommet. 

 

Camilla er utdannet ved Danmarks 

Designskole og er ansatt hos 

Lammhults biblioteksdesign 

Referansehåndteringsverktøy i 

biblioteket 

En bibliotekars erfaringer fra 

undervisning og brukerstøtte for 

referansehåndteringsverktøy . 

 

Annika E. Bysveen, bibliotekar 

ved Diakonhjemmets høgskole, 

viser  EndNote og sier noe kort 

om hva Zotero og Mendeley er, 

brukervennligheten ved 

programmene og i hvilke miljøer 

de er populære. 

 

Vi ser også på fordeler og 

ulemper ved å velge 

gratisløsning/webløsning av 

referansehåndteringsverktøy. 

 

Lederstunden 

En egen sesjon som passer for 

ledere i både fagbibliotek og 

folkebibliotek. 

 

Innholdet vil bli presentert ved 

åpningen av brukermøtet. 

 

 

Søking i Google 

Kjenner du til Googles søke-

muligheter? Resultatet du oppnår  

ved Internett-søk  avhenger av 

hvor godt du kjenner til 

søkeverktøyet.  

 

Roar Storleer (NTNU) går 

igjennom en masse tips og triks for 

å gjøre deg til en bedre 

informasjonssøker. 

Lek med Bibclick 

Se hvordan du enkelt og 

profesjonelt kan lage lekre 

plakater, bokmerker, hyllemarkører 

og mye annet materiell med 

Bibclick.  

 

Du får også inspirasjon til å skape 

aktiviteter, gjennomføre 

konkurranser og lage flotte 

temautstillinger i biblioteket ditt.  

Brukerundersøkelser 

Å gjøre de riktige tingene, og å 

gjøre tingene riktig!  

 

Her setter vi fokus på hvordan 

bibliotekene ved BI og Det Norske 

Veritas biblioteket benytter 

brukerundersøkelser, dialogmøter 

og talldokumentasjon for å 

forankre tilbudet sitt til beste for 

brukerne. 
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 Kunnskapsbasert praksis 

En kunnskapsbasert praksis betyr at 

den legger vesentlig vekt på 

dokumenterte resultater. Det betyr at 

vi stiller spørsmål til bibliotekenes 

etablerte arbeidsformer.  

 

Vi må enten dokumentere at de virker 

slik vi forutsetter - eller finne nye 

måter å arbeide på som faktisk gir de 

resultatene vi ønsker. Tord Høiviks 

foredrag vil gi eksempler på begge 

deler. 

 
 

Tips & Triks i Mikromarc 3 

Her får du nyttige råd som gjør 

arbeidsdagen enklere.  

 

Denne sesjonen er for deg som 

allerede bruker Mikromarc  3, enten 

du jobber i fag- eller folkebibliotek.  

 

Du kan lære om hvordan du kan 

utnytte systemet bedre, og få tips 

om funksjoner som vil spare deg 

tid. 

 

 
 

Retriever 

For deg/dere som trenger fakta, 

kommentarer og originale artikler.  

 

Ateksts avisarkiv inneholder over 

100 norske papiraviser og mer enn 

11 millioner søkbare artikler som 

oppdateres daglig.  

 

Det er det redaksjonelle arkivet til 

mange av landets ledende medier. 

Kan A-tekst være noe for ditt 

bibliotek og dine brukere?  

 

 

Forberedelse før konvertering 

Hvilke forberedelser er nødvendige 

for at overgangen til Mikromarc 3 

skal gå så smidig som mulig?  

 

Her får du også en oversikt over 

saksgangen ved konvertering, 

maskinkrav, systemkrav, etc.  

 

Dette er nyttig hvis du vil du ha hjelp 

til å komme i gang og få en oversikt 

over hva du selv kan gjøre! 

 

 

CS Library 

Et publiseringsverktøy som skal ha 

alt bibliotekene  trenger for å 

kommunisere med brukerne, 

enten det er boktips, artikler, 

arrangement, sosiale grupper eller 

søk i bibliotekkataloger.  

 

Nordhordlandsbiblioteka  valgte 

CS Library  til sin nye felles side, 

og de vil vise systemet samt 

hvordan de  jobbet seg fram til 

siden slik den er i dag.  

Rydding i databasen 

Hvordan forhindre rot i databasen? 

Hvordan rydde opp?  

 

Denne sesjonen passer for deg 

som bruker Mikromarc 3.  

 

Vi ser på utlånsbetingelser, 

dubletter i katalogen, 

lånekategorier og andre 

utfordringer. 

Fellesbaser 

Muligheter og utfordringer ved å ha 

fellesbase i MM3.   

 

Med spesielt fokus på fordeler og 

konsekvenser ved å ha felles 

katalog for alle og å ha felles 

lånergrupper på tvers av enhetene.  

 

Her får du praktiske og nyttige 

innspill til å utnytte fellesbasen best 

mulig. 

Dialogmøte: E-tidsskrift 

Det er snart klart for lansering av 

tidsskriftsmodulen i MM3. 

 

Logistikken rundt papirtidskrifter har 

vært prioritert så langt. I dette 

dialogmøtet flytter vi fokus til e-

tidskrifter. 

 

Har du ideer til hvordan MM3 skal 

utvikles for å møte behovene i ditt 

bibliotek - delta på dette møtet og gi 

dine innspill direkte til styret og 

BIBITS. 
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Internationella biblioteket 

Årets bibliotek i Sverige i 2011 – med 

begrunnelsen for "aktivt...på olika sätt 

stötta och ge råd till andra bibliotek i 

frågor som gäller mötet med olika 

kulturer".  

 

Biblioteket arbeider direkte med 

lånerne. Larry Lempert presenterer 

biblioteket og deler tanker om hvordan 

man kan arbeide med flerspråklighet. 

BS Weblån 

BS Weblån er et system for håndtering 

og utlån av e-medier, både tekst, lyd 

og film.  

 

Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen 

informerer om BS Weblån og status for 

e-medier i bibliotekene. I tillegg 

forteller Ryfylkebibliotekene om sine 

erfaringer som pionerer på 

ebokmarkedet. 

Dialogmøte: E-tidsskrift 

(fortsetter) 

Helsebiblioteket 

Helsebiblioteket.no gir helsepersonell 

og studenter innen medisin og 

helsefag gratis tilgang til sentrale 

kunnskapskilder - anerkjente 

oppslagsverk, databaser og 

tidsskrifter. Via nasjonale avtaler har 

også den øvrige befolkningen tilgang 

til det meste av innholdet. 

Helsebiblioteket.no ble, som det første 

heldigitale bibliotek, tildelt utmerkelsen 

Årets bibliotek i januar. 

Lydbøker - en døråpner til 

lesegleden  

Lik tilgang for alle!  Norsk lyd- og 

blindeskriftbibliotek har et stort utvalg 

av fag- og skjønnlitteratur for barn og 

voksne både som lydbøker og 

punktskrift. Alle lydbøkene kan lastes 

ned, streames eller fås på CD gratis 

for alle med dokumenterte vansker 

med å lese trykt tekst. - Hvordan kan 

NLB og bibliotekene samarbeide 

for å nå NLBs målgrupper? 

Fjernlån i Mikromarc 3 

Fjernlånsmodulen gir deg full kontroll 

over innlån av materiale fra andre 

bibliotek.  

Her kan du registrere ønsker fra lånere, 

få en oversikt over fjernlånsbestilling, 

mottak, boken-har-kommet meldinger, 

utlån, purringer, retur og mye annet.  

Etter denne økten med praktiske 

eksempler trenger du ikke din gamle 

”fjernlånsperm”! 

Brukerstøtte 

Brukerstøtte hjelper deg når du har et 

problem eller lurer på noe i forbindelse 

med den daglige bruken av Mikromarc.  

I denne sesjonen viser vi hvordan du 

kan benytte Wiki-en og interaktive 

bruksanvisninger, og hvordan du 

kontakter brukerstøtte på telefon, via e-

post eller Mine saker.  

Leder for brukerstøtte i Sverige vil også 

delta, så dette er aktuelt for deltagere 

fra begge land. 

MEN BOKA VAR IKKE DØD! 

Både boka og bibliotekene er blitt spådd en snarlig død, i den digitale 

tidsalderen. Men boka vil ikke dø, og takk for det: Bøker er viktigere enn noen 

gang, i en verden som flommer over av usammenhengende støy.  

 

Det moderne demokratiet vokste fram sammen med den trykte boka, og er 

avhengig av at folk fortsatt leser. Derfor har dere bibliotekarer en viktig jobb å 

gjøre.  

Bjørn Vassnes er vår siste taler; og vi satser på at dere får en pang-avslutning 

på brukermøtet! 

 

Forskningsjournalisten er bl.a. kjent for å ha vært med på starte 

vitenskapsmagasinet Schrödingers katt og arbeider med grunnleggende 

kunnskapsproblematikk: 

 

Hva er "kunnskap", og hvorfor er det livsfarlig å forveksle kunnskap med 

"informasjon"? 

ONSDAG kveld kl. 20.00 i Auditoriet:  

Kino: Trolljegeren 

 

Grøsser, komedie og eventyr smelter sammen  

i den norske spillefilmen ”Trolljegeren” fra 2010.  

 

”En ny norsk filmklassiker” 

 

Et tilbud til de som kommer til Olavsgaard  

onsdag kveld. Gratis. 
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