
 

 

Velkommen til felles Mikromarc brukermøte 

for fag-, folke- og skolebibliotek 
 
Styrene for brukergruppene og Bibliotekenes IT-senter har gleden av å invitere til det største, mest 
varierte og nyskapende programmet i brukermøtenes historie.  
 
På Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 17. og 18. oktober kan du se hvordan dine kollegaer 
arbeider og få nye impulser. Selv om vi jobber i ulike typer bibliotek har vi mye felles og kan få stort 
utbytte av faglig og sosialt samvær. Vi gleder oss til å treffe kollegaer fra hele bibliotek-Norge! 
 
I år vil vi kjøre inntil fem paralleller. Vi tar tilbakemeldingene fra tidligere brukermøter på alvor og 
kommer til å kjøre kontinuerlige Mikromarc 3 Tips & Triks-sesjoner, én skreddersydd for 
nybegynnere og én tilpasset avanserte brukere. Det blir hele tiden en Mikromarc-sesjon du kan 
delta på - vi har fullt fokus på alt om biblioteksystemet vårt! 
 
Av Mikromarc-godbiter kan vi ellers nevne: Fellesbaser, Basisfunksjoner i MM3, Forberedelse før 
konvertering, Rydding i databasen, Tidsskrift, Innkjøp, Fjernlån og Tilpasning av websøk. 
 
Brukermøtet har i tillegg mange andre programposter til nytte og inspirasjon: 
 

 Mathias Klang, forsker og foreleser ved Göteborgs universitet og Bibliotekshögskolan i Borås skal snakke 
om «Blir vi dumma av teknik? og delta på Lederstunden (“Hur existerar man i en digital tid?”) 

 Kristina Alexanderson, leder for Internet i skolan / webbstjärnan: 
1) Lovlig bruk av materiale fra Internett 
2) Kildekritikk & kritisk tenkning 
3) Reflektert bildebruk i presentasjoner 

 Trude Hoel, fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, snakker om hvordan skape leseglede 
 Live B. Lindseth, Kondor AS, gir tips om presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kroppsspråk 
 Thomas Hylland Eriksen 
 Jannicke Røgler, Buskerudgeriljaen, inspirerer til kassering og samlingsutvikling 

 
Det blir sesjoner om helseinformasjon på nett, hvordan bokomslag styrer leserens valg, forholdet 
mellom tekst og bilde i bøker, om bibliotekets rolle i en organisasjon og om konsortie-avtaler. Det er 
også gjort rom for at deltagerne kan dele gode ideer og god praksis med hverandre.  
 
Mange og spennende utstillere vil være på plass under hele brukermøtet. De vil presentere gode 
produkter og tjenester. Det blir også en konkurranse hvor du kan vinne fine premier. 
 
Fristen for bindende påmelding er fredag 30. august; men jo før jo bedre! Denne gangen kan du 
også få fakturaen tidlig. Når du går inn på påmeldingsskjemaet kan du krysse av for om du ønsker å 
få fakturaen tidlig eller som vanlig.  
 
Den sosiale delen av brukermøtet er også viktig. Etter fellesmiddagen om kvelden kan 
konkurranseinstinkt og samarbeidsevner få utløp i leker og konkurranser.  

http://www.digital-rights.net/?page_id=1231
http://www.kristinaalexanderson.se/
http://www.kondor.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hylland_Eriksen
http://trangtihylla.wordpress.com/


 

 

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. 3.510.  

Alternativ B: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning) og middag 
torsdag kveld kr. 2.340.  

Alternativ C: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning) kr. 1.940.  

Ønsker du å overnatte natten før brukermøtet (onsdag 16. til torsdag 17. oktober) blir det    
kr. 1.170. i tillegg per person i enkeltrom.  

Spesialtilbud til deg som ankommer allerede onsdag 16. oktober! Kl. 20.00 markerer vi at det 
er 150 år siden Edvard Munch ble født med ett foredrag om Edvard Munch og hans kvinner.  
Gratis foredrag i Amfiet med journalist og forfatter Torill Stokkan – aktuell med boken 
“Tante Karen - kvinnen bak Edvard Munch”. 
 
Reisen til og fra brukermøtet dekkes av den enkelte/arbeidsgiver.  
 
Her melder du deg på. Bindende påmelding innen fredag 30. august: 

 https://response.questback.com/bibits/bm2013/ 

Kontakt Mona Hedén på telefon 22 08 98 44 eller e-post mh@bibits.no, eller  
styreleder-Fag Even Sinding-Larsen på fagstyret@brukergruppe.bibits.no eller  
styreleder-Folke Marianne Selvik på folkestyret@brukergruppe.bibits.no eller 
styreleder-Skole Rigmor Plikk på skolestyret@brukergruppe.bibits.no ved spørsmål. 
 
 

Vi gleder oss til å se deg på brukermøtet 

på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen 

torsdag 17. og fredag 18.oktober! 
 
 
Med vårlig hilsen 
 
for Fagstyret    for Folkestyret  for Skolestyret for Bibits     
Even Sinding-Larsen  Marianne Selvik  Rigmor Plikk  Mona Hedén 
 
 
 
MERK: Du får oppdatert informasjon ved å gå inn på bloggen vår: mikromarc.wordpress.com 
Og på hjemmesiden: www.bibits.no Revidert invitasjon pr. 12.04.2013. 
 

BIBLIOTEKENES IT-SENTER AS 

Pb. 6458, Etterstad, 0605 Oslo, Norway 

Tlf.: +47 22 08 34 00 - Fax: +47 22 08 98 80 

e-post: styrene@brukergruppe.bibits.no 
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