Program
Åpningsmesse

Torsdag 21. september
09.00–10.00 Registrering, kaffe/te og fersk bakst

Vi åpner dørene klokka 09.00, og du kan besøke stands og få produktdemo’er hele dagen. Ta en kikk på nye bøker og læremidler, og
test makerspaceprodukter, apper, møbler og innleveringsløsninger. Kom gjerne med spørsmål og innspill til produktene våre – vi i
Bibliotekenes Hus vil gjerne slå av en prat med deg.

10.00–10.15

Velkommen til vårt nye hus!

10.15–11.00

Åpningsforedrag: Hvordan lykkes med meråpent bibliotek?

11.15– 12.00

Roboter og andre digitale trender

Carl Gustav Johannsen fra det Det Informationsvidenskabelige Akademi i København har forsket på meråpne og selvbetjente bibliotek
i flere år og ga våren 2017 ut boken Staff-Less Libraries. Innovative Staff Design. Han kommer til åpningsmessen for å snakke om hva som
karakteriserer bibliotek som har lykkes med meråpent bibliotek, hvilke utfordringer bibliotekene har og mulige løsninger.

Få et fascinerende glimt inn i framtida av Balasuthas Sundararajah, daglig leder i det danske design- og utviklingsselskapet Redia. Redia
jobber bl.a. for bedre læring gjennom interaksjon og digital kommunikasjon og har samarbeidet tett med kunnskapsorganisasjoner som
bibliotek, museer og skoler.

Felles lunsj med deilig tapas før
parallellseminarer på ettermiddagen

Torsdag 21. september
SAL

BOKBINDERIET

13.00–13.45 «Det går ikke an å undre seg til
endring»

KORT’N

BJERKESALEN

Nyheter i Mikromarc

Hvorfor er BIBBI katalogdata viktig for
biblioteket ditt?

Hva er siste nytt i biblioteksystemet
Ivar Berg er prosjektleder for Digital læring i Mikromarc? Ellen Sofie Enge i Bibliotekenes
IT-senter gir en gjennomgang fra 6.60 til
askerskolen. Under åpningsmessen skal han
dagens versjon 6.65. Her får du bl.a. høre
snakke om hvordan endringsledelse med
om plukkliste på webAPP, betalingsløsning
fokus på kjerneelementer og klare mål kan
skape varige og helhetlige endringer. Aktuelt for konto i websøket, statusendringer,
for skoler og bibliotek som jobber med digital pause i reserveringer mm.
endringsledelse.

Over 80 prosent av norske folkebibliotek og
svært mange videregående skoler abonnerer
på katalogdata fra Biblioteksentralen.
Kjersti Feiring Myrtrøen, som er leder for
bibliografiske tjenester i BS, vil fortelle
om viktigheten av gode katalogdata i
bibliotekenes formidling.

14.00–14.45 «Helt kongle på Munkerud» – erfaringer BIB-Control: Skaff deg oversikt over
med nettbrett som verktøy for læring
bibliotekets virksomhet

Hvor skal høytaleren stå?

15.00–15.45 Den moderne bibliotekbrukeren

BookBites: Styrk leselysten

Rektor Anton Rygg, avdelingsleder Anne
Grete Arntzen og elever på Munkerud skole
deler sine erfaringer med nettbrett som
læringsverktøy. Munkerud skole er en 1.–7.
skole som satser spesielt på å utvikle god
kompetanse innen IKT.

Hva kjennetegner behovene til dagens
bibliotekbruker? Foredrag ved Balasuthas
Sundararajah, daglig leder i design- og
utviklingsselskapet Redia som har utviklet en
rekke apper og interaktive løsninger for bl.a.
Dokk1 og Naturhistorisk Museum i Danmark,
og Bergverkmuseet og Krigsmuseet i Norge.

Jens-Chr. Strandos og Kjetil Hillestad i
Bibliotekenes IT-senter presenterer BIBControl, et analyseverktøy i Mikormarc+
som gir deg statistikken og oversikten
du trenger over bibliotekets samlinger,
lånere og aktiviteter. Gull verdt for god
planlegging.

SAGA – med biblioteket i lomma

Moderne teknologi stiller store krav til og
gir enorme muligheter for kommunikasjon
med bibliotekenes brukere. SAGA er et
moderne sluttbrukerverktøy tilpasset
dagens og morgendagens bibliotekbrukere.
Det kan du høre mer om av Kjetil Hillestad
og Jens-Chr. Strandos i Bibliotekenes ITsenter.

Nyttige tips og gode råd til hvordan
lydanlegget kan tilpasses akkurat ditt
arrangement på skole eller bibliotek.
Foredrag ved Scandec Systemer, som er en av
Norges største leverandør av produkter innen
lyd og bilde.

Den nyskapende lese- og utlånsappen
BookBites har vært nominert til flere priser,
bl.a. ved FutureBook Award i London. Hør
Kenneth Bruun, designer og konseptutvikler
i BookBites, fortelle om hvordan appen
motiverer nye og gamle lesere til å lese mer
gjennom god design, inkluderende og leken
funksjonalitet og bruk av digitaliseringens
muligheter. Aktuelt for skole og bibliotek.

Mingling i Biblioteket med snacks, drikke og hyggelige folk
15.45–17.00

Fredag 22. september

08.30–09.15 Start dagen med croissanter & kaffe (eller te, selvsagt)
SAL

BOKBINDERIET

KORT’N

BJERKESALEN

09.15–10.00

Årets fantasy: trender og boktips

Nyheter i Mikromarc

BookBites: Styrk leselysten

10.15–11.00

Hvordan jobbe med engelsk litteratur i
skolen, og hvordan velge bøker?

SAGA og BIB-Control

Den moderne bibliotekbrukeren

Aud Kristine Johnsen har holdt foredrag og
blogget om fantasy i en årrekke. Her får du
noen av hennes favoritter i 2017 for barn
og ungdom og oversikt over noen av årets
trender. Det er en viss fare for at roboter
dukker opp også her! Aktuelt for folkeog skolebibliotekarer og lærere som vil
orientere seg i nyheter i en av av barne- og
ungdomskulturens mest populære sjangre.

Hva er siste nytt i biblioteksystemet
Mikromarc? Ellen Sofie Enge i Bibliotekenes
IT-senter gir en gjennomgang fra 6.60 til
dagens versjon 6.65. Her får du bl.a. høre
om plukkliste på webAPP, betalingsløsning
for konto i websøket, statusendringer,
pause i reserveringer mm.

Moderne teknologi stiller store krav til og
Skolebibliotekar Jane Larsen og kontaktlærer gir enorme muligheter for kommunikasjon
Alyssa Quartulli fra Manglerud skole forteller med bibliotekenes brukere. SAGA er et
moderne sluttbrukerverktøy tilpasset
om hvordan de arbeider med lesing på 1.–5.
dagens og morgendagens bibliotekbrukere.
trinn i International Classes. Foredraget
Det kan du høre mer om av Kjetil Hillestad
holdes på norsk og engelsk.
og Jens-Chr. Strandos i Bibliotekenes ITsenter.

Omvisning i Bibliotekenes Hus – avsluttes med lunsj på Kammerset
11.00–12.30

Den nyskapende lese- og utlånsappen
BookBites har vært nominert til flere priser,
bl.a. ved FutureBook Award i London. Hør
Kenneth Bruun, designer og konseptutvikler
i BookBites, fortelle om hvordan appen
motiverer nye og gamle lesere til å lese mer
gjennom god design, inkluderende og leken
funksjonalitet og bruk av digitaliseringens
muligheter. Aktuelt for skole og bibliotek.

Hva kjennetegner behovene til dagens
bibliotekbruker? Foredrag ved Balasuthas
Sundararajah, daglig leder i design- og
utviklingsselskapet Redia som har utviklet en
rekke apper og interaktive løsninger for bl.a.
Dokk1 og Naturhistorisk Museum i Danmark,
og Bergverkmuseet og Krigsmuseet i Norge.

