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Mikromarc Tips & Triks 
 
I denne sesjonen blir det vist og gjennomgått tips 
for daglig bruk av Mikromarc.   
 
Jens Chr. Strandos («Mr. Mikromarc» ) vil 
gjennomgå tips i de forskjellige modulene; fra 
skranke, katalog, lånerregister, søking osv.  
 
Sesjonen passer både for nybegynnere og dem 
som har benyttet MM3 en god stund. 
 

 
Lättläst - för allas rätt till delaktighet 
 
För att en demokrati ska fungera måste det 
finnas nyheter, samhällsinformation och 
litteratur för alla. Centrum för lättläst arbetar 
för alla medborgares rätt till böcker, nyheter 
och information utifrån var och ens 
förutsättningar. Behovet av lättläst är stort och 
målgrupperna många. Hur kan biblioteken nå 
dem? 
 
Catharina Kåberg (Centrum för lättläst)  
 

 
Eksemplar-modulen (Mikromarc) 
- hvorfor og hvordan masseendre 
 
Skal du magasinere samtlige tidsskriftårganger fra i 
fjor? Kategorisere deler av samlingen? Overføre et 
sett med lærebøker til en annen skole i ditt 
konsortium? Kassere alle skuespill som ikke har 
vært utlånt etter 1990?  
 
Søk opp de aktuelle eksemplarene og endre alle 
samtidig ved hjelp av eksemplarmodulen - et kraftig 
verktøy med mange bruksområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRIStin - Konsortieavtaler for forsknings-, fag- og 
folkebibliotek 
 
Konsortium gjør at vi i fellesskap oppnår bedre 
betingelser når vi forhandler med forlagene enn 
det vi samlet sett ville fått hvis hver enkelt 
forhandlet for seg. Dette gjelder i første rekke pris, 
men også andre betingelser som elektronisk 
fjernlån, utskrifter, med mer. Ivar Torgersen 
orienterer om hvordan man kommer med i 
CRIStins eksisterende avtaler, og  hvordan vi skal 
gå frem for å vurdere nye konsortieavtaler. 
 

Tilpasning av Websøk (Mikromarc) 
 
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.  

Bibliotekssystem - utveckling eller avveckling 
 
Infrastrukturen för informationsförsörjning i 
högre utbildning och forskning blir alltmer  
komplex. IT, bibliotekssystem och dataflöden är 
inte längre enbart systembibliotekariens 
angelägenhet eller unika kompetens. Sett 
utifrån systemlandskapet på Chalmers bibliotek 
tittar vi på trender, kompetenser och flöden, för 
att förstå vilka behov biblioteken kan komma 
att ha i framtiden. 
 
Daniel Forsman, Bibliotekschef Chalmers 

Lättläst i skolbibliotek – det kan betyda så 
mycket! 
 
Behovet av lättläst varierar mycket beroende på 
de olika målgrupperna i ett bibliotek. På 
Polhemsskolan har vi hittat ett arbetssätt som gör 
det enklare och tydligare för eleverna att välja 
vilken nivå av lättläst de har behov av. Detta gav 
oss utmärkelsen som Årets lättlästa skolbibliotek 
2013. 
 
Sara Gagge (Polhemsskolans bibliotek, Gävle)  

Åpning: Velkomst; Praktisk informasjon; Kulturelt innslag.  

Lunsj i Restauranten 

Mikromarc i backspegeln! Hva var høydepunktene i de to releasene av MM3 i 2014? Hva er konsekvensen av at patchen som kom i juni 
var valgfri å laste ned? Hvem er det som bestemmer hva som skal utvikles, og hvordan foregår dette arbeidet? 

Barnens bibliotek Wagner SF Bokhandelen: "Fantastiska genrer - om fantastik« LM-Info 
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Mikromarc Avansert (deltakerstyrt) 
 
Denne sesjonen er for deg som har en del erfaring med 
arbeid i Mikromarc 3 fra før.  
 
Her åpner vi for spørsmål om funksjoner, innstillinger og 
valgmuligheter, av en mer avansert art enn de sakene du 
fokuserer på som ny og fersk bruker.  
 
Innholdet bestemmes ut fra de spørsmålene DU stiller, så 
forbered deg gjerne. Jens Christian har omfattende 
kunnskaper som han gjerne deler. 
 

Bokomslaget idag. En visuell karamell? Eller en 
innehållsdeklaration? 
 
Det sägs att 60% av de som kliver in i en bokhandel vet 
inte vad de vill köpa. Bokomslagets visuella makt är 
således stor.  
 
Nina Ulmaja, designansvarig på Albert Bonniers Förlag, 
berättar hur omslagsprocessen ser ut på ett förlag, varför 
omslag ser ut som de gör och hur de påverkas av andra 
medier idag. Nina Ulmaja har formgivit drygt 200 
bokomslag varav de mest kända är Jag är Zlatan 
Ibrahimovic och Lars Noréns En dramatikers dagbok. 
 

Håndtering av lærebøker / læremidler – inkl. 
Kontrollert innlevering (skolebok-innlevering) 
 
Denne sesjonen er for deg som jobber i skoleverket. 
Med hjelp av Mikromarc kan arbeidet med registrering, 
utlevering og innlevering av elevenes lærebøker gjøres 
mer effektivt. 
 
Her får du en innføring i hvordan boken registreres i en 
egen katalog, får en fast forfallsdato, blir lånt ut og til 
slutt innleveres med hjelp av kontrollert innlevering på 
slutten av skoleåret. 
 
 

Promoting access to Open Access content - the case of 
DOAJ & DOAB 
 
DOAJ (Directrory of Open Access journals) er en online 
fortegnelse som indekserer og gir gratis tilgang til 
kvalitetssikrede tidskrifter. DOAB (Directory of Open 
Access Books) er tilsvarende fortegnelse for bøker.  
 
Lars Bjørnshauge er managing director for initiativet som 
fremmer synligheten og tilgjengeliggjøring av gratis 
forskingspublikasjoner på nett.  
 
 
 

Årsmøte Svenske Produktrådet 
 
Den nya användarstyrelsen 2015, Nya medlemsavgifter 
2015, Prioriteringarna från användarmötet 2013, Status 
sedan sist, Nytt formulär att rapportera fel och 
förändringsönskemål!, Val av nya ledamöter till det 
svenska produktrådet, Övriga frågor 

Årsmøte Folke 
 
Den formelle halvtimen med årsberetning, økonomisk 
oversikt, valg av nye styremedlemmer og forslag fra 
medlemsbibliotekene 
 
 

Årsmøte Skole 
 
Den formelle halvtimen med årsberetning, økonomisk 
oversikt, valg av nye styremedlemmer og forslag fra 
medlemsbibliotekene 
 
 

Årsmøte Fag Norge 
 
En relativt uformell halvtime . Hvordan skal man sikre 
fagbibliotekenes interesser i MM3? Hvem ønsker å delta 
i styret 
 

Folkbibliotek och platsens politik 
Nick Jones. Bibliotekschef i Huddinge Kommun och författare till ”Försök att förstå: folkbibliotek, rasism och platsens politik” (2012), samt ”Bryt upp! om etik och rasism” (2014). 
”Frågor av typen: Vems är platsen? Vem har rätt till platsen? Vem och vilka definierar platsen? Är det en privat eller offentlig plats? kan samlas under något som kallats platsens politik. Hur kopplar denna platsens 
politik till folkbibliotekets uppdrag?” 

Mikromarc Avansert (deltakerstyrt) 
 
Denne sesjonen er for deg som har erfaring og har 
arbeidet i MM3 en stund (eller: …er for deg som har en del 
erfaring med arbeid i MM3.).  
 
Her åpner vi for spørsmål om funksjoner, innstillinger og 
valgmuligheter, av en mer avansert art enn de sakene du 
fokuserer på som ny og fersk bruker.  
 
Innholdet bestemmes ut fra de spørsmålene DU stiller, så 
forbered deg gjerne. Jens Christian har omfattende 
kunnskaper som han gjerne deler. 

Från bokstavslust till läslust. ABC å allt om D. 
 
Hur kan vi tillvarata de yngsta barnens nyfikenhet på 
bokstäverna, skrivandet och få det att utvecklas till 
läslust? Det finns många svar på den frågan.  
 
Nina Ulmajas sökande efter svaren på barnens 
bokstavsfrågor ledde till att hon skrev boken ABC å allt 
om D. Det blev en allåldersbok om vårt skriftspråk, hur 
det utvecklats och hur man kan ta tillvara nyfikenheten 
och bokstavslusten hos de riktigt unga.  
 
ABC å allt om D belönades med Augustpriset 2012 i 
kategorin barn- och ungdomsböcker. 

Eksemplar-modulen (Mikromarc) 
- hvorfor og hvordan masseendre 
 
Skal du magasinere samtlige tidsskriftårganger fra i fjor? 
Kategorisere deler av samlingen? Overføre et sett med 
lærebøker til en annen skole i ditt konsortium? Kassere 
alle skuespill som ikke har vært utlånt etter 1990?  
 
Søk opp de aktuelle eksemplarene og endre alle 
samtidig ved hjelp av eksemplarmodulen - et kraftig 
verktøy med mange bruksområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synliggjøring av e-bøker 
 
Det er ikke så lett å stille ut bibliotekets e-bøker. Hva kan 
med enkle grep gjøres for at lånerne våre skal se dem? 
 
Staffan Rundberg fra Handelshøgskolan i Stockholm 
forteller hvordan de synliggjør sine e-bøker. 
 
 
 
 
 
 
 

Mikromarc Tips & Triks 
I denne sesjonen blir det vist og gjennomgått tips for daglig 
bruk av Mikromarc.  Jens Chr. Strandos («Mr. Mikromarc» 
) vil gjennomgå tips i de forskjellige modulene; fra skranke, 
katalog, lånerregister, søking osv.  Sesjonen passer både 
for nybegynnere og dem som har benyttet MM3 en god 
stund. 
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Mikromarc Tips & Triks 
 
I denne sesjonen blir det vist og 
gjennomgått tips for daglig bruk av 
Mikromarc.   
 
Jens Chr. Strandos («Mr. Mikromarc» ) 
vil gjennomgå tips i de forskjellige 
modulene; fra skranke, katalog, 
lånerregister, søking osv.  
 
Sesjonen passer både for nybegynnere 
og dem som har benyttet MM3 en god 
stund. 

En helt vanlig dag på jobben 
(Mikromarc brukerstøtte) 
 
Her vil du få innblikk i hvordan 
Brukerstøtte jobber og deres interne 
organisering. 
 
Du vil også på innblikk i hva som skjer 
med et utviklingsønske/feil etter dere 
melder den inn til Brukerstøtte. 
 

CS Library  
 
CS Library handler om digital formidling, 
om å kommunisere med låneren i den 
digitale verden og om å flytte biblioteket 
ut på nettet.   
 
Bibliotekene kan formidle nyheter, 
lesetips, anmeldelser, aktiviteter og annet 
aktuelt stoff, og lånerne kan søke, finne og 
bestille materiell fra bibliotekene. 
 
Lars Eriksson (OLS) og Jessica Johansson 
(Borås) 

EndNote og integrasjon med 
Mikromarc 3 
 
EndNote er integrert med 
Mikromarc og her får dere 
presentert hvordan dere kan 
utnytte dette 
referansehåndteringsverktøyet 
sammen med Mikromarc på best 
mulig måte. 
 
 
 

Krypin - babybokprat, sång och 
rytmik på bibliotek 
 
 
Det lilla barnets upplevelse av 
språkets melodi genom böcker, 
ramsor och musik. Tips och 
inspiration! 
 
Sofia Löwenmark 
 
 
 

Mikromarc Avansert (deltakerstyrt).  
 
Denne sesjonen er for deg som har en del 
erfaring med arbeid i MM3.).  
 
Her åpner vi for spørsmål om funksjoner, 
innstillinger og valgmuligheter, av en mer 
avansert art enn de sakene du fokuserer 
på som ny og fersk bruker.  
 
Innholdet bestemmes ut fra de 
spørsmålene DU stiller, så forbered deg 
gjerne. Jens Christian har omfattende 
kunnskaper som han gjerne deler. 
 
 

Böcker utan ryggrad: Etiska och juridiska 
frågor kring eböcker 

 
Mathias Klang 
 
eBöcker samlar inte damm, tar ingen 
plats och väger inget i flyttlasset. En 
futuristisk dröm blir sann. Är det verkligen 
så enkelt? När vi väljer eböcker, väljer vi 
bort vårt privatliv och blir datasubjekt. Vi 
väljer bort egendom och vår kulturtillgång 
outsourcas till ett tvivelaktigt moln. Vilka 
frågor bör vi ställa i diskussionen kring 
eböcker?  

 
 
 

Tips och tricks om muntlig 
berättarteknik 
- och vad man kan använda den till 
(workshop) 
 
Ulf Ärnström varvar enkla övningar med 
tips och teori.  
 
Lär dig fyra sätt att komma ihåg en 
berättelse, tre knep för att göra den mer 
fängslande, de två viktigaste delarna av 
en berättelse och ett universalrecept för 
att koka ihop en god historia. 
 
 
 

Fellesbaser (Mikromarc) 
 
Fellesbaser trenger ikke være så 
store, det kan f.eks. ofte være en 
liten kommune med et 
hovedbibliotek, en filial og et 
skolebibliotek.   
 
Vi ser på hvordan man i slike baser 
lager smidige løsninger for bl.a.: 
utlånbetingelser; -rettigheter; - 
meldingsjobber - og andre ting som 
inngår i samarbeid mellom 
enhetene.  
 
Relevant for alle som er med i 
fellesbaser - også større baser. 

Knacka på! Barnens kulturrum i 
Borås 
 
- en mötesplats för små barn och 
deras föräldrar inspirerad av boken 
Knacka på! skriven av Anna-Clara 
Tidholm. 
 
Hur gör man verksamhet präglad av 
delaktighet och inflytande? 
 
Lena Jonsson 
 
 
 
 
 

Mediearkivet/ATEKST 
Biblioteksentralen (BS): «Utlån av e-
medier i bibliotekene.» 

Elib (Skandinaviens ledande distributör 
av digitala böcker) 

Lek med Bibclick BS Eurobib 
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Mikromarc i kristallkulan!  Inkudert på brett og mobil. 
Neste år skjer det mye spennende med Mikromarc.  Få en eksklusiv første titt på nyhetene her. 

Tilpasning av Websøk (Mikromarc) 
 
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. 

 

Bibliotekarier: Nu med Sociala Medier! 
 

Mathias Klang 
 
Biblioteken blir mer sociala och mindre 
traditionella. I augusti 2014 öppnades 
ett nytt universitetsbibliotek – helt utan 
böcker.  
 
Flera bibliotek är på Twitter för att svara 
på frågor, på Facebook för att bygga 
gemenskaper. 
 
 Traditionstyngda institutioner i 
förändring letar efter en ny plats i 
smartphonesamhället. Utanför 
biblioteket hörs konservativa röster, 
men bibliotekarierna håller på 
omdefiniera sig. 

 

Biblioteket PLUSS/ “Bibliotek som vill 
ha öppet mer” 

 
Åpent bibliotek gir utvidet service for 
brukerne – som nå kan bruke 
biblioteket når det passer dem.  

 
Bibliotekenes hus / Bibliotekscentrum 
tilbyr en åpen biblioteks-løsning som 
består av en rekke komponenter som 
vi tilpasser til bibliotekenes spesifikke 
ønsker og behov.  
 
Løsningen kan tilpasses både store og 
små bibliotek, og er enkelt å bruke for 
publikum og for bibliotekets ansatte. 
 

 
 

Innkjøp (demo) (Mikromarc) 
 
Demo av modulen for Innkjøp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Science debate - funky 
forskningsformidling 
 
Heidi Rustad 
 
Reafagsbiblioteket ved Univeristetet 
i Oslo er en stor inspirator for oss 
som driver med faglitteratur- og 
forskningsformidling. De er kreative 
og bruker mange kanaler, både 
tradisjonelle og moderne. De 
utfordrer oss til å være kreative og 
nytenkende i vårt møte med 
publikum. Realfagsbiblioteket er 
Norges største forskningsbibliotek 
innen fysikk, astrofysikk, biofag, 
kjemi, informatikk og matematikk.  
 
Les mer på hjemmesidene og på 
facebook 

 

Mer än sanning 
 
Ulf Ärnström är en person som älskas av 
både berättare och publik. Hans 
föreställningar berör och inspirerar hans 
lyssnare. 
 
 Hans genuina passion för att berätta 
genomsyrar varje föreställning, varje 
historia, oavsett om den är traditionell 
eller improviserad. Han är en sann 
yrkesutövare. 
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