
 

 

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. 
 
Det blir sesjoner som retter seg spesielt mot bibliotekarer/ansatte innen hver sektor (fordelt på 
fagbibliotek, skolebibliotek, og folkebibliotek), men man står fritt til å velge hva man vil se og høre. 
Man kan få god nytte av nesten alle sesjoner; uansett hvor du arbeider! 
 
Brukermøtet har i tillegg mange andre programposter til nytte og inspirasjon: 
 

 Mustafa Can: "Biblioteket som hukommelse, motstand og argument mot skjebnen" 
 Kristina Alexanderson, Internet i skolan / webbstjärnan: 1) Lovlig bruk av materiale fra 

Internett. 2) Kildekritikk & kritisk tenkning. 3) Reflektert bildebruk i presentasjoner 
 Trude Hoel, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, om hvordan skape leseglede 
 Heidi Kristin Olsen, Spesialbibliotekar ved Høgskolen i Vestfold deler sine erfaringer med å 

utvikle bibliotekets tjenester og funksjoner for forskere og undervisere 
 Live B. Lindseth, Kondor AS, tips om presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kroppsspråk 
 Thomas Hylland Eriksen, På stedet løp: Konkurransens paradokser (tredemølleparadoks) 
 Jannicke Røgler, Buskerudgeriljaen, inspirerer til kassering og samlingsutvikling 

 
Det blir bl.a. sesjoner om helseinformasjon på nett, om bibliotekets rolle og synlighet i en 
organisasjon (NRK),  og om konsortieavtaler, strategi og statistikk. 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.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/ 

Merk påmeldingsfristen. Det er hotellets frist for bestilling av rom. Frykt ikke! Vi ordner rom 
til deg selv om du skulle være noen dager over fristen.  Vær vennlig og meld deg på snarest 
mulig. 
 
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 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. 26.08.2013. 

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 

http://www.torillstokkan.no/
mailto:mh@bibits.no
mailto:fagstyret@brukergruppe.bibits.no
mailto:folkestyret@brukergruppe.bibits.no
file:///C:/Users/vkp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/F4QHK2G1/skolestyret@brukergruppe.bibits.no
http://www.bibits.no/


Torsdag 
17/10 Terminal 1-4 Amfi (100) Terminal 5 (80) Transit 3 (50) Transit 1 (60) 

08.30  Registrering 

09.00-09.45   

  

Presentasjons- 

teknikk 

 

Live B. Lindseth, 

Kondor 

 

Lovlig bruk av 

materiale fra Internett 

og Creative Commons 

Kristina Alexanderson 

Strategi & statistikk 

 

Tale Grøtte, IMDI 

Kathrine R. Hanssen, SSB 

Birgit Hydle, Riksrevisjonen 

Basisfunksjoner i MM3 
Avansert  

Tips & Triks 

10.00-10.45 
Kassering 

Jannicke Røgler 

Fellesbaser og 

reservasjonssamarbeid 
Tips & Triks 

11.00-11.30  Prolog 

11.30-12.45  Lunsj – 5 kvarter! 

12.45-14.15  Styrets makt - systemets prakt 

14.15-15.00 

 

 Fokus 

utstilling 
Outland - 25 min.  

Norsk Lyd- og 

blindeskriftbibliotek 

(NLB) - 25 min 

Biblioteksentralen: 

Filmrommet- 25 min. 

EndNote / AlfaSoft  

– 25 min. 

15.00-16.00 
 Dele god praksis 

Bibliotek i VGS 

 Dele god praksis  

Fagbibliotek  

 Dele god praksis  

Folkebibliotek 

  Dele god praksis  

Grunnskolebibliotek 

Avansert  

Tips & Triks 

16.00-16.30 Årsmøte Skole Fagstyrets time Årsmøte Folke 

16.45-18.00 

På stedet løp: 

Konkurransens 

paradokser 

Thomas Hylland 

Eriksen 

18.00-19.30  Fritid 

19.30-20.00  Aperitiff 

20.00-22.30  Middag etterfulgt av lek og moro! 

Mikromarc Brukermøte 2013 (program pr. 26.08.2013)  



Fredag 
18/10 Terminal 1-4 Amfi (100) Terminal 5 (80) Transit 3 (50) Transit 1 (60) 

08.30-09.15 

Pålitelig 

helseinformasjon 

på nett 

Helsebiblioteket 

Tilpasning av 

Websøk 
Lek med Bibclick Konvertering 

Rydding i MM3-

databasen 

09.30-11.00 

  

Kildekritikk &  

kritisk tenkning 

 

Kristina Alexanderson 

 

CS Library 

  

v/Nordhordlands-

bibliotekene 

Ny hverdag for 

bibliotekene?! Å være 

‘ny’ biblioteksjef 

 

Anette Kure 

Fjernlån  

og gjennomgang av 

meldingsmaler 

Tips & Triks 

11.00-11.30 

 

Fokus 

utstilling 
A-tekst/Retriever  

– 20 min. 
Britannica – 20 min. Outland – 20 min. 

11.30- 12.30 Lunsj  HUSK UTSJEKK INNEN KL.12.00 

12.30–13.15 Leseglede! 

 

Trude Hoel, Senter 

for leseforskning 

NRK –  

Fra nedleggingstruet 

bibliotek til moderne 

researchsenter? 

 

Synnøve Standal 

Reflektert bildebruk i 

presentasjoner 

 

 

Kristina Alexanderson 

Innkjøp 
Avansert 

Tips & Triks 

BS Weblån 
CRIStin - Konsortiene, 

rutiner og nye avtaler 
Tidsskrift Tips & Triks 13.30–14.15 

14.30-15.45 

"Biblioteket som 

hukommelse, 

motstand og 

argument mot 

skjebnen" 

 

Mustafa Can 

Mikromarc Brukermøte 2013 (program pr. 26.08.2013)  



 

 

Mikromarc brukermøte på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen 17–18. oktober 2013 

 

Mustafa Can 
 
Svensk journalist og 
forfatter 

 
 
Biblioteket som hukommelse, 
motstand og argument mot skjebnen 
 

 
 
Fredag 14.30 Terminal 1-4 

 

Kristina 
Alexanderson 
Leder for Internet i 
skolan / webbstjärnan 

Lovlig bruk av materiale fra Internett 
og Creative Commons 
Kildekritikk & kritisk tenkning 
Reflektert bildebruk i presentasjoner 

Torsdag 09.00 Amfi 
 
Fredag 09.30 Terminal 1-4 
Fredag 12.30 Terminal 5 

 

Thomas Hylland 
Eriksen 

Professor (UiO), 
sosialantropolog, 
forfatter, debattant 

 
På stedet løp: Konkurransens 
paradokser 

 
 
Torsdag 16.45 Terminal 1-4 

 

Heidi Kristin Olsen 
 
Spesialbibliotekar ved 
Høgskolen i Vestfold 

 
Deler sine erfaringer med å utvikle 
bibliotekets tjenester og funksjoner 
for forskere og undervisere 

 
 
Torsdag 15.00 Amfi 

 

Live B. Lindseth  
 
Kommunikasjons-
rådgiver, Kondor AS 

 
Tips om presentasjonsteknikk, 
kommunikasjon og kroppsspråk 

 
Torsdag 09.00 Terminal 1-4 

 

Trude Hoel  
 
Universitetslektor,  
Lesesenteret ved UiS 

  
 
Hvordan skape leseglede 
 

 
 
Fredag 12.30 Terminal 1-4 

 

Jannicke Røgler 
Rådgiver Buskerud 
fylkesbibliotek, 
«Buskerudgeriljaen» 

  
 
Kassering og samlingsutvikling 

 
 
Torsdag 10.00 Amfi 

 

Synnøve Standal 
 
Leder for NRKs 
Researchsenter 

 
NRK – fra nedleggingstruet bibliotek 
til moderne researchsenter 

 
Fredag 12.30 Amfi 

 

Hege Underdal 
 
Seksjonsleder for 
Helsebiblioteket.no 

 
 
Pålitelig helseinformasjon på nett 

 
 
Fredag 08.30 Terminal 1-4 

 

Tale Grøtte 

 

Bibliotekar  

IMDI 

 

Strategi & statistikk 
 
Torsdag 09.00 Terminal 5 

 

Kathrine Remers-

Hanssen 
 

SSB, «Seksjon for 

formidling» 

 

Strategi & statistikk 
 
Torsdag 09.00 Terminal 5 

 

Birgit Hydle 

 

Riksrevisjonen 

 

Strategi & statistikk 
 
Torsdag 09.00 Terminal 5 

 

Anette Kure 

 

Biblioteksjef Sarpsborg 

og nestleder NBF 

 

Ny hverdag for bibliotekene?! Å være 

‘ny’ biblioteksjef 

 
Fredag 09.30 Terminal 5 

 

http://www.kristinaalexanderson.se/
http://www.kristinaalexanderson.se/
http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hylland_Eriksen
http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hylland_Eriksen
http://www.kondor.no/
http://trangtihylla.wordpress.com/


 

 

 Spesialtilbud onsdag kveld 
 

 

 
Karen Bjølstad 

For deg som ankommer allerede onsdag 16. 
oktober! Vi markerer at det er 150 år siden 
Edvard Munch ble født med et foredrag om den 
verdensberømte maleren og hans kvinner.   
 
Gratis foredrag i Amfiet kl. 20.00 med journalist og 
forfatter Torill Stokkan – aktuell med boken 
“Tante Karen - kvinnen bak Edvard Munch”. 

 
Torill Stokkan 

 

Valg av styremedlemmer 
 

Her kommer en oppfordring til deg som har meninger om 
biblioteksystemet ditt og ønsker å være med på å påvirke hvilke nye 
funksjoner det skal ha: Bli medlem av brukerstyrene! 
 
Vi har reell innflytelse, Bibits hører på oss. Du får også være med på å 
arrangere brukermøtene. Det koster deg ikke annet enn litt innsats! 
 
Kontakt 
Fagstyret v/Even Sinding-Larsen (even.sindinglarsen@gmail.com) 
Folkestyret v/Astrid Holmefjord (astrid.holmefjord@epost.kvam.no) 
Skolestyret v/Gro Hovland (ghovland@gmail.com) 

 

 
 
 

Matebusser fra Gardermoen til hotellet 
 
Det kjøres shuttlebuss fra nedre plan på Gardermoen til 'Clarion 
Hotell Oslo Airport'. Hvert 15. minutt i rushtiden eller hvert 30. 
minutt.  
 
Du skal på S44 og turen tar 8 minutter: Clarion er første stopp.  
 
Voksen enkeltbillett: kr: 70,-. Billettene kan du få kjøpt om bord i 

bussen. For fullstendig rute; se Nettbuss. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 

http://www.torillstokkan.no/
mailto:even.sindinglarsen@gmail.com
mailto:astrid.holmefjord@epost.kvam.no
file://fs01/brukere$/VKP/Privat/mikromarc%20brukergruppe%202013/ghovland@gmail.com
http://www.nettbuss.no/rutetilbud/flybuss/shuttle-gardermoen-osl


Terminal 1-4 Amfi Terminal 5 Transit 3 

Presentasjonsteknikk 

 

Kommunikasjonsrådgiver 

Live Bressendorf Lindseth 

viser oss hva målrettet 

kommunikasjon er.  

 

Hvilke hjelpemidler bør vi 

bruke for å holde på 

oppmerksomheten til 

tilhørerne og hvordan 

påvirker vi dem? 

Lovlig bruk av materiale fra Internett og 

Creative Commons 

Kristina Alexanderson 

 

Elever er stolte av det de produserer, og de 

klipper og limer i alt det de finner på nettet. 

Dette er en del av en skapende prosess, de 

lager parafraser og de sprer dem  på alle 

tenkelige måter via nettet og sosiale medier. 

De trenger å forstå opphavsrett og hvor 

mye arbeid det ligger bak bilder og tekst, og 

at de som er skaperen bak verket må ha en 

form for beskyttelse. Ofte er det elevene 

selv som er skaperen og da må de vite 

hvordan de skal dele med CC-lisens.  

Strategi & statistikk 

 
I denne sesjonen skal bl.a. Birgit 

Hydle fra Riksrevisjonen forteller om 

det å utarbeide en bibliotek-strategi 

som ledd i en PR-hensikt innad i 

egen organisasjon.  

 

Kathrine Remers-Hanssen fra SSB 

skal vise deltakerne noen områder 

med statistikk som er viktig for 

oss/dem og vise de nye nettsidene 

på SSB. Vil fortelle om hvordan de 

kan benyttes, hvem man spør om 

hva i SSB og hva 

Informasjonstjenesten kan bidra 

med. Vi ufarliggjør statistikken! 

 

Alle foredragene handler om 

statistikk, om hvordan en bruker 

statistikk for å argumentere for sin 

sak, enten det gjelder å gi tyngde til 

intern markedsføring og strategisk 

arbeid som har med bibliotekets 

rolle i organisasjonen å gjøre eller 

om det handler om å argumentere i 

andre sammenheng der en har 

nytte av å vise til statistikk. 

Basisfunksjoner i MM3 

 

Denne sesjonen er for deg som 

hverken har tid eller har arbeidet 

lenge i MM3. Hvordan få det beste ut 

av primærfunksjonene? 

Vi åpner med å gå igjennom 

arbeidsflyt i skranken, deretter 

beveger vi oss rundt til andre 

hovedområder som søking, legge på 

eksemplarer etc. Alle vanskelige ord 

og fagbegreper forklares. Du må 

gjerne stille spørsmål under 

sesjonen.  

 

Kassering 

La den rette komme inn? Kassering og 

samlingsutvikling. Noen ganger hoper det 

seg opp i hyllene, alt er viktig og nyttig, og 

det er vanskelig å få tid til å gå ordentlig 

igjennom samlingen. Da kan du få besøk av 

Buskerudgeriljaen. Mange bibliotek i 

Buskerud har invitert dem inn, og de er 

veldig fornøyde.  

 

Jannicke Røgler forteller om prosjektet. 

 

Fellesbaser og 

reservasjonssamarbeid 

 

Alt du trenger å vite for å tilrettelegge 

MM3 for et godt reserverings-

samarbeid mellom bibliotekene i en 

fellesbase.  

 

Litt erfaring med MM3 er en fordel. 

Outland 

(utstillerpresentasjon) 

Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek 

Lydbøker - en døråpner til lesegleden. Lik 

tilgang for alle!  Littteratur i lydbok og 

punktskrift. Med lydbok-appen «Lydhør» blir 

det enkelt å søke etter, laste ned og høre 

på lydbøker på mobiltelefon og nettbrett. 

Hvordan kan folke- og skole-bibliotekene 

samarbeide med NLB om å gi alle tilgang til 

bøkenes verden? 

Filmrommet (BS) 

(utstillerpresentasjon) 
Ønsker du å vise film i ditt bibliotek eller 

på din skole, kan du gjøre dette enkelt 

ved å abonnere på Filmrommet i BS. 

Filmtjeneste på nett - inneholder Norsk 

filminstitutts nasjonale digitale filmarkiv 

og Norgesfilms filmkatalog. Abonnement 

gir deg tilgang til ca. 1900 filmer, 

filmstudieark, spillelister og nyhetsbrev. 

EndNote / AlfaSoft 

(utstillerpresentasjon) 

 

KORTINFORMASJON 
Mikromarc Brukermøte torsdag 17. oktober 2013  (pr. 26.august 2013) 



Terminal 1-4 Amfi Terminal 5 Transit 3 
Dele god praksis VGS 

 

Trenger du tips til små og store 

lure, festlige og kreative  gjøremål i 

biblioteket ditt? De fleste av oss 

gjør ting som andre ikke kommer 

på. Kanskje vi kan hjelpe hverandre 

til å finne på noe nytt..  

 

"Dele god praksis" er ment som en 

økt der vi i grupper deler 

skolebibliotek-idéer med hverandre. 

Dele god praksis Fag 

 

Spesialbibliotekar Heidi Kristin 

Olsen fra HIVE deler sine 

erfaringer og inviterer til 

diskusjon om hvordan man 

utvikler bibliotekets tjenester og 

funksjoner. 

 

Dele god praksis Folke 

 

I dette forumet snakker vi om 

praktiske løsninger på daglig drift 

av folke-biblioteket, om barnehage- 

bibliotek, strategiplaner, hva vi skal 

gjøre med alle søylene i biblioteket 

og mange andre gode idéer.  

 

Her er det høyt under taket og 

langt ned til kjelleren. Vi diskuterer 

og deler. 

Dele god praksis GS 

 

Her ønsker vi at dere som deltar skal få 

muligheten til og både gi og få gode 

ideer.  

 

For å få opp varmen skal Hilde 

Papatzacos  fra Våland skole i 

Stavanger  innlede med 

«Faktaleseprosjektet» og Dag Magne 

Konglevoll fra Godlia skole i Oslo 

innlede med «Bokpresentasjoner nesten 

uten bok». 

Årsmøte Skole 

 

Den formelle halvtimen med 

årsberetning, økonomisk oversikt, 

valg av nye styremedlemmer og 

forslag fra medlemsbibliotekene 

Fagstyrets time 

 

En relativt uformell halvtime 

med en glidende overgang fra 

forrige sesjon. Hvordan skal 

man sikre fagbibliotekenes 

interesser i MM3? Hvem ønsker 

å delta i styret? 

Årsmøte Folke 

 

Den formelle halvtimen med 

årsberetning, økonomisk oversikt, 

valg av nye styremedlemmer og 

forslag fra medlemsbibliotekene 

 

Thomas Hylland Eriksen 

 

På stedet løp: Konkurransens 

paradokser 

 

«Tredemølleparadokset» - hvorfor 

er det hele tiden nødvendig å 

utvikle seg for å bli stående på 

samme sted? Eksempler fra natur 

og kulturlivet. 

KORTINFORMASJON 
Mikromarc Brukermøte torsdag 17. oktober 2013 



Terminal 1-4 Amfi Terminal 5 Transit 3 

 Pålitelig helseinformasjon på nett 

 

Avisforsidene bringer daglig sjokktall 

og sensasjonelle forskningsfunn, og 

Internett flommer over av helsestoff. 

Pasienter ”googler” sin egen 

diagnose, og forventningene til legen 

og sykepleieren er endret for godt. I 

dette foredraget får du tips om gode 

kilder til pålitelig helseinformasjon, og 

tips om kritisk vurdering av 

helseforskning og opplysningstekster.  

 

Hege Underdal er redaksjonssjef og 

seksjonsleder for Helsebiblioteket.no 

 

Tilpasning av websøk 

 

Denne sesjonen er en 

gjennomgang av hvordan 

websøket i Mikromarc 3 kan 

tilpasses til det enkelte bibliotek.  

Det blir blant annet vist hvordan 

man kan skifte standardbildet til et 

selvvalgt bilde, fjerne eller redigere 

knapper i venstremenyen, legge til 

egne lenker osv. 

Det blir også vist hvilke muligheter 

som finnes for å integrere 

websøket i egen hjemmeside. 

Passer for alle bibliotek som bruker 

Mikromarc 3 websøk. 

Lek med Bibclick 

 

Bli med på en leken Wørksjåpp med 

Kari Tam Tam – enten du er 

Bibclick’er eller ikke. 

 

Du får se hvordan du kan laste ned 

ferdige trykksaker og hvor enkelt og 

moro det er å lage eget 

utstillingsmateriell og flotte 

trykksaker til biblioteket.  

 

Still spørsmål, kom med ønsker og 

del erfaringer med andre 

Bibclick’ere! 

 

Konvertering 
Denne sesjonen tar for seg det du trenger å 

vite før ditt bibliotek går over fra MM2 til 

MM3: Hvem du skal henvende deg til, 

hvordan konverterings-prosessen foregår og 

hvordan du best kan klargjøre basen din og 

biblioteket ditt for overgangen. Passer for 

deg som ennå ikke har gått over til MM3, og 

er nysgjerrig på hva dette innebærer.  

Transit 1: 

Rydding i MM3-databasen 

Inneholder bl.a. flytting av poster fra en 

katalog til en annen, slå sammen dubletter i 

katalogen (poster), rydding i autoritet, slå 

sammen dubletter av autoriteter, oppsett av 

søkekoder for bedre å gruppere på 

søketreff, oppsett av gruppering for 

fag/skjønn og barn/voksen. 

Kildekritikk & kritisk tenkning - 

Kristina Alexanderson 

 

Hva er kritisk tenkning og hvordan 

får vi elevene å tenke selvstendig, 

være strategiske og være bevisste 

på hva de finner. Å lære eleven å 

bruke kilder handler ikke om at det 

finnes rette svar.  

 

Det handler om å lære elevene å 

være bevisst hvorfor de bruker 

kildene. Og det handler om å 

oppgi hvem som har tatt bildet 

eller skrevet artikkelen. Vi må få 

elevene til å være nysgjerrige på 

hvem som står bak det de finner 

på nettet.  

CS Library 

 

CS Library er en komplett 

bibliotekportal der alt er samlet på 

ett sted. Boktips, aktiviteter, 

artikler, omtaler og anbefalinger, 

søk, alt koblet direkte til 

bibliotekets katalog.   

 

Med CS Library oppleves det 

virtuelle biblioteket som 

inspirerende, lystbetont og 

morsomt og gir bedre rom for 

formidling.  

 

Representanter for Nord-

hordlandsbibliotekene forteller om 

sine erfaringer. 

Ny hverdag for bibliotekene?! Å 

være ‘ny’ biblioteksjef 

 

I en tid da det snakkes om 

bibliotekenes endelikt, nye 

oppgaver, ny biblioteklov, nasjonale 

strategier, den digitale revolusjonen 

så strømmer lånerne til bibliotekene. 

Hva betyr det for oss? Hvordan kan 

vi dele kunnskap og god praksis for 

stadig å gi bedre tjenester? 

Refleksjoner fra et lederperspektiv, 

fra en som nettopp har endret 

jobbstatus fra avdelingsleder til 

biblioteksjef, fra høgskolebibliotek til 

folkebibliotek. 

Anette Kure, Sarpsborg bibliotek / 

nestleder NBF 

Fjernlån og gjennomgang av 

meldingsmaler 

 

Denne sesjonen vil gi deg en 

gjennomgang av fjernlånet med vanlige 

funksjoner som bestilling, oppfølgning, 

mottak og retur, fornying og purring, 

registrering av lånerønske og 

innstillinger. 

 

Meldinger er kommunikasjon mot 

låneren. Har du lyst til å gå litt dypere 

inn i malene og se hvordan du kan 

forandre enkle tekster ol.  

 

Vi ser på noen maler og gjør 

forandringer på disse. 

Atekst / Retriever  Britannica Outland 

KORTINFO 
Mikromarc Brukermøte fredag 18. oktober 2013 



Terminal 1-4 Amfi Terminal 5 Transit 3 

Leseglede 
 

Leselyst handler i stor grad 

om å ha tilgang til noen som 

engasjerer og viser vei. 

Hvorfor er det viktig at vi 

satset på gode rolle-

modeller for lesing?  

 

Hvordan fremmer vi 

leselysten på best mulig 

måte for ulike lesere, med 

ulike typer tekster, i ulike 

fag og både på skole og i 

fritid?  

 

Trude Hoel 

NRK – fra nedleggingstruet 

bibliotek til moderne 

researchsenter? 

 

Synnøve Standal, seksjonsleder NRK 

- researchsenter, snakker om blant 

annet om bibliotekets synlighet i 

organisasjonen. 

 

Reflektert bildebruk i 

presentasjoner 

 

Kristina Alexandersson har holdt to 

foredrag for oss, og vi har fått nyte 

hennes Star wars presentasjoner. I 

dette foredraget forteller hun litt om 

hvordan hun tenker. En 6 år gammel 

gutt (Star Wars ekspert) hadde sett 

hennes bilder og utbrøt:”Jag vill 

träffa den där killen, Kalexanderson, 

han har ju förstått allting” 

Innkjøp 

 

Innkjøp benyttes til å holde rede på 

bibliotekets innkjøp og budsjetter. Vi 

går igjennom både direkte kjøp fra 

BS og kjøp fra andre leverandører. 

 

Dette er mye for deg som ønsker å 

se hvordan innkjøpet ser ut og få en 

oversikt over funksjonaliteten. 

 

BS Weblån 

 

BS Weblån har nå vært i drift i snart 

ett år. Hva skjer av videreutvikling av 

systemet? Den største utfordringen 

videre er innhold i tjenesten. Hvordan 

er forlagsavtalene som er inngått så 

langt, og hva skjer videre på dette 

området? Hva kan bibliotekene kjøpe 

og tilby sine lånere, og til hvilke 

vilkår? Og hvordan skal de 

forsøksavtalene som er inngått nå 

evalueres? 

CRIStin - Konsortiene , rutiner 

og nye avtaler 

 

Ivar Torgersen orienterer om 

hvordan man kommer med i 

eksisterende avtaler, og  hvordan vi 

skal gå frem for å vurdere nye 

konsortieavtaler. 

 

Tidsskrift 

 

Er det vanskelig å holde rede på 

hvilket hefte kommer neste gang, 

hvordan får jeg en oversiktlig 

visning av hefter og årganger? Da 

passer denne sesjonen til deg, vi 

går igjennom innlegging av 

tidsskrifter fra hovedpost, til årgang 

til hefter og ser på både 

utgivelsesplan, abonnement og 

mottak. Det er mulig å komme med 

spørsmål.  

Mustafa Can 
 

Mustafa Can, svensk forfatter og journalist, skal 

prate om «Biblioteket som hukommelse, motstand 

og argument mot skjebnen». 
 

Avansert Tips & Triks – årets nyskapning!  

Denne sesjonen er for deg som har erfaring og har arbeidet i MM3 en 

stund. Her åpner vi for spørsmål om finurlige funksjoner og intrikate 

innstillinger – altså ikke det du fokuserer på som helt ny og fersk bruker. 

Innholdet blir bestemt ut ifra hvilke spørsmål deltakerne stiller – så 

forbered deg gjerne! Jens Christian har utrolig mye han kan lære bort. 

 

Transit 1 – torsdag 09.00-09.45 og 15.00-16.00, fredag 12.30-13.15 

KORTINFORMASJON 
Mikromarc Brukermøte fredag 18. oktober 2013 


