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Välkommen till Tr*ffpunkt Mikromarc!

I år byter användarmötet namn till Tr*ffpunkt Mikromarc. Namnbytet är en naturlig följd 
av att Brukerstyrene för fack-, folk- och skolbibliotek i Norge och det svenska produktrå-
det för första gången bjuder in till ett gemensamt möte i Göteborg, torsdag 13 och fredag 
14 november 2014. 
Här erbjuds du en översikt över Mikromarc 3:s alla dimensioner.

Vi träffas på det kulturhistoriskt intressanta Clarion Hotel Post, en 
byggnad med många spännande detaljer. Bara tre minuters gångväg 
från järnvägsstationen, mitt i centrala Göteborg.

Utöver ett fylligt Mikromarc-utbud erbjuder programmet spännande seminarier om 
bibliotek som vill ha öppet mer, CS Library, Open Access, lättlästa böcker och lässtimule-
ring för barn, konsortieavtal och om forskningsförmedling. Mer från programmet:

           Är ditt bibliotek verksamt på sociala medier? Använder du som biblioteks-
           anställd sociala medier i tjänsten? Mathias Klang talar om de möjligheter
           som den nya tekniken erbjuder, och hur den förändrar vår kommunikation 
           och sociala interaktion. 

Hur förmedlar man böcker när de bara är en länk på nätet eller en ikon i 
bibliotekskatalogen? Staffan Rundberg kommer med tips. Senare belyser 
Mathias Klang etiska och juridiska frågor om elektroniska medier. 

         60% av dem som besöker en bokhandel vet inte vad de vill ha. Bokomslaget
         kan avgöra om en bok får följa med hem. Nina Ulmaja bjuder på sin erfarenhet
         som designansvarig för Albert Bonniers Förlag och avslöjar hemligheter 
         bakom framgångsrika bokomslag.

Oavsett om vi jobbar i fack-, folk- eller skolbibliotek så är en stor del av vårt 
uppdrag att förmedla. Vi förmedlar fack- och skönlitteratur till våra lån-
tagare, verksamhetens resultat till överordnade och förbättringsförslag till 
våra kollegor och samarbetspartners. Ulf Ärnström kommer både att hålla 
en workshop i berättarkonst och som avslutningsföredrag att ge oss svar 
på vad som är Mer än sanning.

Många spännande utställare finns på plats båda dagarna och presenterar sina produkter 
och tjänster.                         
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«Mikromarc Tips & Triks», ett alltid lika uppskattat inslag, kommer att erbjudas tre gånger. 
För er som        önskar en djupare insikt i systemet erbjuds tre «Mikromarc Avansert»  - 
                                  ett  deltagarstyrt seminarium. Vi fokuserar också på en genomgång av 
              Exemplar-modulen (massändring av exemplar) – ett mycket kraftfullt 
   verktyg – seminariet hålls två gånger. 
   Det finns också utrymme för Anpassning av WebbSök, Tidsskrift, Kartbok 
   för Mikromarc 3 (genomgång av av «allt»), integration med Endnote,  dela
   de databaser, och hur läromedel hanteras på bästa sätt i Mikromarc 3.

KOSTNADER FÖR ATT DELTA I KONFERENSEN:

Alternativ A:   Dagpaket (två dagar med seminarer, lunch och fika), middag torsdag 
   kväll och övernatting i enkelrum (torsdag-fredag)     
   4 295 SEK.

Alternativ B:   Dagpaket (två dagar med seminarer, lunch                      ANMÄLDA DIG HÄR:

   och fika) och middag torsdag kväll                              
   2 750 SEK.

Alternativ C:   Dagpaket (två dagar med seminarer, lunch 
   och fika) 
   2 295 SEK.

Önskar du övernattning natten innan (onsdag 12 november) tillkommer 1.490 SEK per 
person för ett enkelrum på konferenshotellet. I paketen ingår inga övriga omkostnader, 
såsom reskostnad. Anmäl dig här: https://response.questback.com/bibits/mikromarc2014/

      Senaste anmälningsdag är fredagen den 12 september. Anmälan är 
                         bindande. Kom ihåg att du kan ansöka om tidig fakturering på anmälnings-
      formuläret. Ytterligare information om program, priser, anmälning etc. på 
      de norska brukerstyrenes blogg (http://mikromarc.wordpress.com), på 
                 Bibliotekenes IT-senter AS (http://www.bibits.no) och Bibliotekscentrums 
      (http://www.bibliotekscentrum.se) webbplatser. 
Kontakta Mona Hedén på telefon +47 22 08 98 44 eller e-post mh@bibits.no eller kontakta 
Mikromarc Brukerstyre på: norge-sverige@brukergruppe.bibits.no om du har frågor.

Nytt för i år: Konferensapp MM3.nu - med all information om program, föreläsare, 
utställare, besökare, registrering och annan praktisk information. Twitter/Instagram: 
#Mikromarc2014

Det ska bli så trevligt att träffas på Tr*ffpunkt Mikromarc  - Clarion Hotel 
Post Göteborg torsdag 13 och fredag 14 november!

Hälsar Mikromarc Brukerstyre, Det svenska produktrådet, Bibliotekenes IT-senter och 
Bibliotekscentrum.
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