
 

Brukerstyret 2018. Bakre raden från vänster: Gro 
Hovland, Katriina Jylhä, Randi Lundvall 
Främre raden från vänster: Gro Jannicke Sandvik 
Fegth, Ann Magrethe Espe, Hilde Papatzacos 

Välkommen till Helsingfors 
 

Välkomna till det femte gemensamma mötet för alla typer av bibliotek som använder 
Mikromarc i Norge, Sverige och Finland! 

 

Tr*ffpunkt Mikromarc handlar först och främst 
om Mikromarc, och i år ännu mer än någonsin. 

Vi skall till bibliotekslandet Finland, och vi får 
höra om Mikromarc på tre språk. Eftersom både 
den svenska och den finska Mikromarc-

marknaden är stadigt på växande måste också 
Tr*ffpunkt ändras och anpassas. I år har vi 

också med efterfrågade programpunkter så 
som «Katalogen för den mera erfarne», det 

kommer att ordnas ett nytt dialogmöte om 
webifisering och mycket annat matnyttigt.  
 

«Finns just love their libraries – why is Finland 

the top country for reading and libraries?» 
Verksamhetsledaren för Finlands 
biblioteksförening kommer att berätta om 

trender och utveckling i Finland.  
 

     Stefan Hyttfors, svensk journalist, entreprenör 

och futurist, pratar om viljan att förändra saker 
och hur man själv kan skapa sin framtid. Han är 
superengagerande, och är utsedd til «Speaker 

of the year» flera gånger. 
 

Vi är så glada över att få en presentation av Centrumbiblioteket ODE, som kommer 

att stå färdigt mitt i Helsingfors i december 2018. Bygget har fått arkitektonisk 
uppmärksamhet internationellt och kommer bland mycket annat, att rymma 
riksomfattande utvecklingsuppdrag för folkbibliotek. Spännande och nytänkande. 
   

Det jobbas hårt och fokuserat med webifisering av Mikromarc. I år fortsätter vi med 

ett nytt dialogmöte om webifisering. Detta är som vanlig en session med aktivt 
arbete. Vi hoppas att du, som har något du önskar dela med dig kommer att delta, 
och fastän du kanske inte var med i fjol är du lika viktig på årets möte. 
 

Programmet finner du som bilaga. Följ med Brukerstyrets blogg; där lägger vi ut ny 
information: http://mikromarc.wordpress.com 

 
Vi ses på Clarion Hotel 
Helsinki Airport 

torsdag och fredag 
8-9 november 2018. 

  
Vi får ta del av  
inspirerande samvaro i 

flotta lokaler.  
Möt trevliga nordiska 

bibliotekskollegor och 
skapa sociala och 

yrkesmässiga nätverk.  

http://mikromarc.wordpress.com/
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/finland/vanda-airport/clarion-hotel-helsinki-airport/
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/finland/vanda-airport/clarion-hotel-helsinki-airport/


 

 
 

 
Anmälan: https://response.questback.com/bibits/mikromarc2018/ 
 

Sista datum för bindande anmälan är fredag 7:e september, men ju förr desto bättre. 
I anmälningsblanketten kan du be att få tidigarelagd fakturering. Ytterligare 

information om program, priser, anmälan o.s.v. hittar du på Brukerstyrets blogg: 
http://mikromarc.wordpress.com 
 

Om du har frågor kan du kontakta Mona Hedén på +47 90663294/mh@bibits.no 
 

KOSTNADER FÖR KONFERANSEN ÄR FÖLJANDE: 
 

Alternativ A:  Dagpaket (två dagar med seminarer, lunch och fika), middag 
torsdag kväll och övernattning i enkelrum (torsdag-fredag)  
kr. 4390 NOK 

 
Alternativ B: Dagpaket (två dagar med seminarer, lunch och fika), middag 

torsdag kväll kr. 3040 NOK 
 
Alternativ C: Dagpaket (två dagar med seminarer, lunch och fika) kr. 2540 

NOK 
 

Om du önskar anlända till Helsingfors tidigare hittar du en punkt i 
anmälningsblanketten som heter «Extra övernattning». Här har du möjlighet att 
kryssa för övernattning onsdag-torsdag kr. 1350 NOK eller övernattning tisdag-

torsdag kr. 2700 NOK. Du kan så klart även välja «Önskar ingen extra övernattning». 
 

Uppehälle och resor står var och en deltagare/arbetsgivare för själv. 
 
Twitter/Instagram: #Mikromarc2018  

 
Vi ser fram emot att få se dig på Tr*ffpunkt Mikromarc, Clarion Hotel Helsinki 

Airport torsdag och fredag 8-9 november 2018! 
 

Med hälsningar från Mikromarc Brukerstyre,  

Bibliotekenes IT-senter, Bibliotekscentrum och OLS Finland 
 

 

 

https://response.questback.com/bibits/mikromarc2018/
http://mikromarc.wordpress.com/


Tid/Rum View Art  Taste Process 

09.00 - 09.45  

 
 

Mikromarc Tips & Tricks  
Språk: Norska och svenska 

 
 

Att städa i basen  
Språk: Norska och svenska 

 
 

Mikromarc Tips & Tricks 
Språk: Finska 

 
 

Introduktion till Mikromarc 
Språk: Finska  

10.00 - 10.45 
 

Nyheter i Mikromarc 
Språk: Norska och svenska 

 
Katalogen för den mera erfarna 

Språk: Norska och svenska 

 
Nyheter i Mikromarc 

Språk: Finska 

 
 

Introduktion till Mikromarc 
Språk: Finska 

11.00 - 12.15 
  Välkommen och  

öppningssession av Stefan Hyttfors 

12.15 - 13.15   Lunch 

13.15 – 14.00 
 

Nyheter i Mikromarc 
Språk: Norska och svenska 

 
Gemensamma baser inkl. flytande bestånd 

Språk: Norska och svenska 

 
 

Mikromarc Tips & Tricks 
Språk: Finska 

 

 

Dialogmöte om fortsatt webifisering; 
«På väg mot nästa generations 

Mikromarc» 
14.15 – 15.00 

 
Mikromarc Tips & Tricks 

Språk: Norska och svenska 

 
Katalogen för den mera erfarna 

Språk: Norska och svenska 

 
Nyheter i Mikromarc 

Språk: Finska 

15.15 – 16.00   Tåget till Helsingfors centralstation 

16.00 – 18.00 
  
  Fritid i Helsingfors 

  

18.00 – 19.00 
  Session o Finlandiahuset, the Terrace Hall (located on the first floor of the main building,  it has the nicest view over the Töölönlahti Bay) 
  Vad är ODE? Vi får göra en virtuell vandring i Helsingfors nya centrumbibliotek ODE, den nya tidens bibliotek både vad gäller arkitektur och innehåll av en representant från ledningsgruppen för ODE 

19.00 – 19.30   Aperitiv i Finlandiahuset 

19.30 – 22.30   Middag i Finlandiahuset 

23.00-   Tåget tillbaka till hotellet – eller Helsinki by night? 

Torsdag 8 november 2018 
Helsinki  8-9 nov. 2018  



Tid/Rum View Art  Taste Process 

09.00 - 09.30 

  
 

Årsmöte för Mikromarc Användargruppen 
Språk: Norska, svenska och finska 

 

09.45 – 10.30 

 
Välkommen och god morgon, 

Mikromarc och framtiden 
Språk: Engelska 

10.45 - 11.30 
Mikromarc Tips & Tricks 

Språk: Norska och svenska 

 
Att städa i basen  

Språk: Norska och svenska 
 

 
Nyheter i Mikromarc 

Språk: Finska 
 

 
Introduktion till Mikromarc 

Språk: Finska 
 

11.30 – 13.00 Lunch  -  kom ihåg att checka ut före kl. 12.00 

13.00 -13.45 

  Finns just love their libraries – Why is 
Finland the top country for reading and  

libraries? 
av Rauha Maarno, verksamhetsledare för 

Finlands Biblioteksförening 
Språk: Engelska 

14.00-14.45 

 
 

Nyheter i Mikromarc 
Språk: Norska och svenska 

 
 

Gemensamma baser inkl. flytande bestånd 
Språk: Norska och svenska 

 

 
Mikromarc Tips & Tricks 

Språk: Finska 

 
 

Att förbereda konvertering 
Språk: Finska 

 

15.00 - 15.45 
 

Mikromarc Tips & Tricks 
Språk: Norska och svenska 

 
Katalogen för den mera erfarna 

Språk: Norska och svenska 

 
Nyheter i Mikromarc 

Språk: Finska 

 
Introduktion till Mikromarc 

Språk: Finska 

Fredag 9 november 2018 
Helsinki  8-9 nov. 2018  


