
Göteborg 13. - 14. november 2014

Velkommen til Tr*ffpunkt Mikromarc!

I år skifter brukermøtet navn. Navneskiftet er naturlig fordi Brukerstyrene for fag-, 
folke- og skolebibliotek i Norge og Sverige for første gang inviterer til felles Tr*ffpunkt 
Mikromarc i Göteborg torsdag 13. og fredag 14. november 2014. 
Her får du oversikt over Mikromarc 3 både i bredden og dybden.

Vi treffes på det særpregede Clarion Hotel Post, et kulturhistorisk bygg 
med mange spennende detaljer. Det ligger tre minutters gange fra 
jernbanestasjonen, midt i Göteborg sentrum.

I tillegg til fyldig Mikromarc-stoff er programmet spekket med spennende sesjoner om 
Bibliotek PLUSS, CS Library, Open Access, lettlestbøker og lesestimulering for barn, om 
konsortieavtaler og om forskningsformidling.
Mer fra programmet:

           Er biblioteket ditt på sosiale medier? Bruker du som bibliotekansatt sosiale 
           medier i jobbsammenheng? Mathias Klang snakker om mulighetene den nye
            teknologien gir, og hvordan den endrer våre kommunikasjons- og samværs-
           former. 

Hvordan formidler man bøker som bare er en link på nettet eller et ikon
i databasen? Det vil Staffan Rundberg gi oss tips om. Senere vil 
Mathias Klang belyse etiske og juridiske spørsmål omkring dette formatet. 

         60% av dem som besøker en bokhandel vet ikke hva de vil ha. 
         Bokomslaget kan være avgjørende for om en bok får være med hjem. 
         Nina Ulmaja øser av sin erfaring som designansvarlig for Albert Bonniers 
         Förlag og deler hemmelighetene bak gode bokomslag med oss.

Uansett om vi jobber i fag,- folke- eller skolebibliotek er en stor del av 
jobben vår å formidle. Vi formidler fag- og skjønnlitteratur for brukerne 
våre, virksomhetens resultater til våre overordnede og idéer til forbedring-
er til våre kolleger og samarbeidspartnere. Ulf Ärnstrøm vil både ha 
workshop i fortellerkunst og som avslutningsforedrag gi oss svar på hva 
som er Mer än sanning.

Mange spennende utstillere vil være på plass begge dagene. De presenterer gode 
produkter og tjenester.                            
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Den alltid like populære «Mikromarc Tips & Triks» vil bli kjørt tre ganger. For de med mer 
                              videregående ønsker blir det tre «Mikromarc Avansert»  - deltakerstyrte 
                                   sesjoner. Vi har også fokus på gjennomgang av Eksemplar-modulen 
                          (masseendring av eksemplarer) – et meget nyttig verktøy – kjøres to         
                         ganger. Det er også rom for Tilpasning av WebSøk, Tidsskrift, Kartbok for
                         Mikromarc 3 (gjennomgang av «alt») , integrasjon med Endnote,  Felles-
                         baser, og hvordan læremidler håndteres på best mulig måte i Mikromarc 3.

KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ KONFERANSEN ER SOM FØLGER:

Alternativ A:   Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning), 
   middag torsdag kveld og overnatting i enkeltrom (torsdag-fredag) 
   kr. 3 895,-

Alternativ B:   Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og
   pausebevertning) og middag torsdag kveld
   kr. 2 495,-

Alternativ C:   Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og
   pausebevertning)
   kr. 2 095,-

Ønsker du å overnatte natten før (onsdag 12. til torsdag 13. november) blir det kr. 1 350,- i 
tillegg per person i enkeltrom på konferansehotellet. Opphold og reise til og fra Tr*ffpunkt 
Mikromarc dekkes av den enkeltes arbeidsgiver. 
Påmelding: https://response.questback.com/bibits/mikromarc2014/

      Fristen for bindende påmelding er fredag 12. september 2014; men jo før jo 
      bedre. Husk at du kan be om tidlig fakturering på påmeldingsskjemaet. 
      Ytterligere informasjon om program, priser, påmelding etc. på bloggen til 
         brukerstyrene (http://mikromarc.wordpress.com), på nettstedene til 
      Bibliotekenes IT-senter AS (http://www.bibits.no) og Bibliotekscentrum 
      (http://www.bibliotekscentrum.se).
Kontakt Mona Hedén på telefon +47 22 08 98 44 eller e-post mh@bibits.no eller kontakt Mikro-
marc Brukerstyre på: norge-sverige@brukergruppe.bibits.no ved spørsmål.

Nytt i år: Konferanseapp på mm3.nu – med all informasjon om program, forelesere, utstillere, 
besøkere, registrering og annen praktisk informasjon. Twitter / Instagram: #Mikromarc2014

Vi gleder oss til å se deg på Tr*ffpunkt Mikromarc på Clarion Hotel Post 
Göteborg torsdag 13. og fredag 14.november!

Med hilsen Mikromarc Brukerstyre, Det svenske Produktrådet, Bibliotekenes IT-senter 
og Bibliotekscentrum.
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