Vi välkomnar er till det fjärde gemensamma mötet för alla typer av bibliotek som
använder Mikromarc i Norge, Sverige och Finland!

Bakre raden från vänster: Kristofer Lecander, Katriina Strandwall, Roger Jönsson,
Främre raden från vänster: Else Ishaug, Gro Hovland, Hilde Papatzacos och Gro Janicke S. Fegth
Frånvarande: Anders Fredriksson och Trine Strømslid

Tr*ffpunkt Mikromarc handlar om Mikromarc, Mikromarc och Mikromarc!
Användarstyrelsen har använt förra årets deltagarenkät aktivt under planeringen av
årets konferens. Även i år kör vi fem sessioner parallellt för att ge dig valmöjligheter.
Vår strävan är att det alltid ska finnas åtminstone en Mikromarc-session som du kan
delta på om du så önskar.
Dessutom finns det många spännande teman och intressanta föreläsare som vi
hoppas ska engagera och inspirera.
Konferensprogrammet finns bifogat. Gå gärna in
på Användarstyrelsen blogg där information läggs
ut fortlöpande: http://mikromarc.wordpress.com
I år hålls det två spännande dialogmöten, om
RDA och webbificering, som ska användas till
framtida utveckling av Mikromarc. Vi hoppas att
du vill dela med dig dina tankar om dessa ämnen!
Vi håller till på Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo,
torsdag 9:e och fredag 10:e november 2017.
Det är upplagt för många bra och intressanta möten i hotellets fina lokaler. Möt cirka
300 nordiska bibliotekskollegor och skapa nya sociala och fackmässiga kontakter!
Många intressanta utställare kommer också att närvara under båda dagar.
Anmäl dig på följande länk: https://response.questback.com/bibits/mikromarc2017/
Sista bindande anmälningsdag är fredag 8 september, men ju tidigare
anmälan desto bättre. I anmälningsformuläret kan du be om tidig
fakturering. Mer information om program, priser, anmälan etc finner du
på användarstyrelsens blogg: http://mikromarc.wordpress.com
Vid frågor, kontakta Mona Hedén på +47 90663294 / mh@bibits.no

KOSTNADEN FÖR ATT DELTA PÅ KONFERENSEN ÄR SOM FÖLJER:
Alternativ A:

Dagpaket (två dagar med seminarier, lunch och fika), middag
torsdag kväll och övernatting i enkelrum (torsdag-fredag)
3.985 NOK

Alternativ B:

Dagpaket (två dagar med seminarier, lunch och fika) och
middag torsdag kväll 2.825 NOK

Alternativ C:

Dagpaket (två dagar med seminarier, lunch och fika)
2.400 NOK

Önskar du ankomma till Oslo tidigare så hittar du en ruta att kryssa i på
anmälningsformuläret som heter Ekstra overnatting. Då får du möjlighet att välja
övernattning från onsdag-torsdag för 1.160 NOK eller övernatting tisdag-torsdag för
2.320 NOK. Självklart går det också att välja Önskar inte extra övernatting.
Resa och logi betalas av din arbetsgivare.
När det börjar närma sig:
På webbsidan mm3.nu kommer du att hitta ett klickbart program, eventuella
ändringar och uppdateringar. Härifrån kan du också finna praktisk information samt
planera vilka sessioner och workshops som du vill delta på.
Twitter/Instagram: #mikromarc2017
Vi ser fram emot att träffa dig på Tr*ffpunkt Mikromarc, Quality Hotel Expo
på Fornebu, Oslo torsdag 9:e och fredag 10:e november 2017!
Med vänliga hälsningar från Mikromarc användarstyrelse,
Bibliotekenes IT-senter, Bibliotekscentrum och OLS Finland

Expo 9.-10. nov. 2017
Torsdag 9/11

Expo 1+2

09.00 - 09.45

Jussen/Juridiken i biblioteket
av Kopinor

10.00 - 10.45

Samarbeid for å hjelpe dyslektikere i
biblioteket
av Åsne M. Aas, Dysleksi Norge og Helena
K. Rudberg, MTM Sverige

11.00 - 11.45

Åpning og Mikromarc i bakspeilet

11.45 - 12.45

Lunsj

12.45 – 13.15

Fokus utstilling
Formidling
av My Ragnhild Malfang

13.15 – 14.00

Expo 3

RDA i Norge, Sverige og Finland
av Hilde Høgås (NBN), Katarina
Synnermark (KB) og Marja-Liisa Seppälä
(NBF)
Til slutt snakker Hilde Høgås (NB) om
Biblioteksøk

Iderommet
En god bok – emnedata og tagging
som hjelpemiddel
av Marit Kristine Ådland, HiOA

3D printere i biblioteket
av Nils Grønningsæter, 3Dviz

Inspirasjon
Tips & triks

Tips & triks for
grunnskolebibliotek

Administrasjon

Flytende bestand

CS Library Saga
av Calle Wittefeldt, Nacka kommun

Tips & triks
3D printere I biblioteket, verksted
av Nils Grønningsæter, 3Dviz

14.15 – 15.00

Säkerhet på bibliotek
av Espen Valsgård, polis i Indre Østfold
og Peter Englund, avdelingschef för
Centrum för kunskap och säkerhet i
Borås

Hvordan bruke brukerstøtte?

15.15 – 16.00

Ta deg en bolle
for folkebibliotek

Ta deg en bolle
for videregående skolebibliotek

16.15 – 17.00

Fagbøker for barn
av Jørn Hurum, Naturhistorisk museum,
UiO

Tips & triks

17.15 – 18.00

Avanserte tegneserier og økt bevissthet
Samtale mellom Marianne Selvik, Ås
bibliotek, og Jonas Lidheimer, Egmont
Sverige

BIB-Control, statistikk og rapporter

18.00 – 19.15

Fritid

19.15 – 20.00

Aperitiff i Engeerium

20.00 – 22.30

Middag

O4 (58)

RDA diaglogmøte
Hvordan søke smart i katalogen?

Ta deg en bolle
for fagbibliotek
med My Ragnhild Malfang
Verkstadsverksamhet
- makerspace för vuxna
Exempel från Esbo stadsbibliotek

Vad är ett bra fackbibliotek?
av Daniel Forsman, Chalmers tekniska
högskola

Ta deg en bolle
for alle typer bibliotek
Tema: sikkerhet

Ta deg en bolle
for grunnskolebibliotek

Tidsskrift

Pause i resevering

Tips & triks

Flytende bestand

Expo 9.-10. nov. 2017

Fredag
10/11

Expo 1+2

09.00 - 09.30

Årsmøte for Mikromarc Brukergruppe

09.45 – 10.30

Fra mangfold til «enfold»
Folkebibliotekaren og formidlingen
av Cecilie Naper, Bibliotekutdanninga, HiOA

Expo 3

Konsten att göra läsare
av Agneta Möller-Salmela, Hangö
stadsbibliotek

Iderommet

Makerspace i bibliotekene
av Elin W. Hansen, Bibliotekrådgiver,
Østfold kulturutvikling

Inspirasjon

O4

Tips & triks med fokus på
nyheter

Webifisering - dialogmøte

10.45 - 11.30

Bibliotekets betydning i det flerkulturelle
samfunnet
av Amal Aden, forfatter og
samfunnsdebattant

11.30 – 13.00

Lunsj og Fokus utstilling - husk utsjekking innen 12.00

13.00 -13.45

Godnattsagor inifrån på Vasa fängelse
av Lena Sågfors, Pedagogisk informatiker,
Vasa stadsbibliotek

Fagbibliotekarens nye rolle
av Hilde Johannessen,
Universitetsbibliotekar, UiA

Administrasjon

Mikromarc i Krystallkulen!

14.00-14.45

Fortellerkunstens hemmelighet – Praktisk
innføring i muntlig fortellerkunst
av Mimesis Heidi Dahlsveen

15.00 - 15.45

Ressurser for kompetanseheving av digitale
ferdigheter og digital dømmekraft
av Heidi Dølbakken, Senter for IKT I
undervisningen

BookBites: Verktøy for formidling og
lesing av e-bøker på en ny måte
av Lasse Nyrup, BookBites

Avansert Tips & triks

Det estetiske bibliotekrom
av Interiørarkitekt Unni Iwanczuk,
Lammhults Biblioteksdesign

Nyt en fortellerstund
av Mimesis Heidi Dahlsveen

Tips & triks

Hvordan søke smart i katalogen?

Pause i reservering

Norsk fjernlån

