:: leder ::
Samarbeid
og Samsøk
Samarbeidstanken i norske bibliotek brer seg stadig, og ikke bare
det, noen får til og med satt i gang
samarbeid i hele ABM-området!
Ved påsketider etableres en felles
katalog for Valdresbibliotekene
med Etnedal, Nord-Aurdal og
Vestre Slidre som deltagere.
På nettet vil publikum søke både i
fellesbasen og i det enkelte bibliotek, og med SafariSøk i tillegg, vil
publikum i området få tilgang til
enda bedre bibliotektjeneste.
Vi ønsker lykke til med oppstarten!
Fra Akershus har vi fått melding
om at også Hurdal bibliotek ønsker
å bli med i samarbeidsprosjektet
på Romerike. I løpet av 2005 vil
samarbeidet dermed omfatte alle
14 bibliotek i området.
http://akershus.samsok.no
ble etablert i fjor høst og omfatter
nå de aller fleste bibliotek i Akershus samt Deichmanske bibliotek.
Ved nyttårstider ble det tredje
fylkesdelte Samsøk etablert med
http://hedmark.samsok.no.
Fylkesbiblioteket i Hedmark
engasjerer seg sterkt for at flest
mulig av bibliotekene i fylket skal
omfattes av søket, og i løpet av
2005 vil nok de aller fleste være på
plass.
Se forøvrig også http://samsok.no/.
Ikke så interessant for bibliotek
som har tilgang til fyldigere
Samsøk, men det kan være av
interesse for publikum.
I Prosjekt Trondheimsbilder er
både arkiv, bibliotek og museum
involvert, og vi har fått levere en
spesialversjon av Samsøk.
Vi gratulerer med en vellykket
lansering i Trondheim i februar.
Det dukker stadig opp nye, spennnende samarbeidsprosjekt, og vi
stiller gjerne opp for rådgivning og
leveranser.

Reidar Bjerkseth
Salgssjef

Safarisøk for voksne
Safarisøk for barn er en farverik og morsom inngang til bibliotekets samlinger for barn og unge. Det er enklere å komme i gang når man ikke må forsøke seg på ymse emneord for å finne stoff om hvordan bli en bedre taler –
eller indianere i USA.
Det finnes en voksenvariant av Safarisøket (tilgjengelig for alle som har
kjøpt Safarisøket i utgangspunktet.
Temaene er annerledes og det er heller ikke bilder, bare tekstbokser.
Tanken bak er imidlertid den samme. Det skal ikke være nødvendig for
brukeren å tenke seg til emneord som «verdenskrigen 1939-1945» eller
«kvalitetssirkler – bedriftsledelse».

Nå er det laget en
kombinasjon av Safarisøk for voksne og
Websøket. Her mener
vi at man har både
websøkets muligheter
for individuelle søk og
presise søk for hånden,
samtidig som publikum
får hjelp til å komme
igang via en enkel
meny på siden. Det er
svært enkelt for det lokale bibliotek å vedlikeholde denne varianten av
Safarisøk.

Suldal folkebibliotek sier:
Me har enno for kort erfaring til å uttala oss med dei største bokstavane,
men så langt har me berre fått gode tilbakemeldingar. Særleg positivt har
det vore frå kombinasjonsbiblioteka der lærarar og elevar tykte dette var
«gode greier» som gjorde søk lettare og raskare. Så mykje meir spesifiserte
utsegner har me ikkje.
Når me som arbeider i biblioteket
er noko meir kjend med søket, vil
me lansera det i lokalavisa med litt
eigenreklame. Det me ser og veit
er at alle feil og snarvegar som
me eventuelt har tatt og gjort i
katalogiseringsarbeidet no vil
komme enno meir til syne.

Helsing Tormod Skeie

Horten bibliotek:
Det har vært på publikumsmaskinen en stund nå og jeg ser at det noen få
som bruker det – max 10%. Pga at vi har stor oppløsning på skjermen så
ødelegger det mere enn det hjelper fordi vesentlig informasjon «forsvinner»
ut av skjermen til høyre når en søker opp boka. Så skal dette funke så må
det være på stor skjerm og «riktig» oppløsning. Det er også vesentlig å
jobbe mye med søkene som ligger inne slik at en ikke får alt for mange treff
på de forskjellige valgene.

Knut i Horten

www.trondheimsbilder.no
Dette er det offisielle nettstedet for historiske bilder fra Trondheim. Med ett tastetrykk søker du
samtidig i tre bildebaser med tusenvis av bilder. Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Trondheim kommune Byarkivet/Trondheim folkebibliotek
og Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Prosjekt Trondheimsbilder ble lansert
fredag 18. februar i Trondheim
Folkebibliotek med representanter for
institusjonene som deltok i
prosjektet; Trondheim kommune,
Sverresborg Trøndelag folkemuseum,
NTNU, Bibliotek-Systemer As og
Bibsys.
Åpningen av
nettstedet ble foretatt av ordfører Rita
Otervik i Trondheim kommune og hun

understreket den allsidige nytten
dette prosjektet vil få for undervisning, forskning og kulturliv.
Samsøket og smakebiter fra samlingene ble presentert av Haldis
Isachsen fra Byarkivet og Inger
Johanne Glasø Røkke fra Universitetsbiblioteket. Det gamle rådhuset
og kirkeruinene i Trondheim Folkebibliotek laget en fin ramme rundt
lanseringen.
I dagene etter lanseringen har det

Finansieringen av Prosjekt Trondheimsbilder er
basert på egeninnsats og støtte fra ABM-utvikling
(Statens senter for arkiv, bibliotek og museum).
Prosjektet er tildelt til sammen 830.000 kr fra ABMutvikling
i perioden 2003-2004. Prosjektgruppen har i samarbeid med system-leverandørene BIBSYS, BibliotekSystemer As og Museenes datatjeneste utviklet nettstedet.
Samsøket er utviklet av Bibliotek-Systemer As.
Prosjektet er et av de første i Europa som gjør bruk
av SRW-protokollen.

kommet omlag 200 henvendelser fra
et begeistret og interessert publikum
som har kommentarer til bilder, tips
om forbedringer og som ønsker å
donere bildesamlinger. Prosjekt
Trondheimsbilder ble startet i 2003
og vil bli avsluttet høsten 2005. For
nærmere beskrivelser av prosjektet
og test av samsøket henvises til
www.trondheimsbilder.no
Stein Johansen

Samlingseierne har til sammen over 1 million bilder,
og nye bilder blir løpende tilgjengelig via samsøket.
Januar 2005 inneholder NTNUs base 40.000 portretter av trondhjemmere fra perioden ca 1900-1930.
UBiT har 350.000 bilder/negativer fordelt på 16.000
landskapsbilder og 70.000 portretter. Hovedtyngden
ligger i perioden 1880-1930.
Byarkivets bildesamling består av omkring 25.000
bilder fra 1893-2005.
Det er bilder fra Trondheim og omegn, portrettbilder
m.m.
Sverresborg har ca 100.000 bilder i arkivet. I tillegg
kommer fotograf Schrøders store bildesamling med
ca 500.000 negativer.
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Ett lånekort i hele landet

Nå er det her snart, lånekortet som vil gjøre det mulig å ha bare ett kort å passe på for å kunne
låne i biblioteket der du jobber, studerer, bor eller ferierer.

Litt historikk

Lånekort

Lånekortprosjektet ble startet i 2002 av systemleverandørene i Norge (Nasjonalbiblioteket,
Bibliotekenes IT-senter, Bibliotekservice og
Bibliotek-Systemer). Det ble nedsatt en gruppe
som skulle utrede mulighetene for et sentralt
lånerregister, avklare forholdet til Datatilsynet og
lage en prototyp. Denne gruppen leverte en
rapport i 2003. De foreslo at utviklingen videre
skulle dreie seg om program- og databaseutvikling, samt utvikling og produksjon av lånekort.

Biblioteket kan beholde sine gamle lånekort for
de lånerne som ennå ikke har gått over til Felles
lånekort. Biblioteket kan velge eget design
også på Felleslånekortet. Ved bestilling av nye
lånekort bør disse følge spesifikasjonene til
Felleslånekortet.

I 2003 ble det søkt om prosjektmidler fra ABM,
og høsten 2003 ble prosjektet tildelt i underkant
av halvannen million kroner. Deretter startet
neste trinn i utviklingen. Oppstartmøtet for
denne delen var i Nasjonalbibliotekets lokaler i
Oslo i desember 2003.

Generelt
Felles lånerregister skal bygges opp fra grunnen av ved at nye lånere, og lånere som får nytt
lånekort, blir en del av registeret. Registeret
skal kunne oppdateres med data om studenter,
slik at studiekort kan fungere som Felles lånekort.
Løsningen omfatter bare personlige lånere.
Opplysninger om purringer, gebyrer, inndratt
lånerett, osv. skal ikke ligge i det sentrale lånerregisteret. Disse opplysningene ligger lokalt i
det enkelte bibliotek. Det betyr at biblioteket
ikke kan få kunnskap om misligholdte lån i
andre bibliotek.

Internett
Lånerregisteret i BIBLIOFIL® kan fullt ut bruke
Felles lånekort. For at dette skal kunne brukes,
må bibliotekets hovedmaskin være fast koblet
opp mot Internett.
Bibliotekets tjenermaskin må fritt kunne kommunisere med protokollen https. Dette er en
sikker kryptert måte å kommunisere via internett
på.
De aller fleste kan dette, men det kan være
stoppet i brannmurer på veien.

Framdrift
Testperioden for referansegruppen begynte 14.
februar. Referansegruppen består av bibliotek
som bruker BIBSYS, Aleph, Mikromarc,
Tidemann og BIBLIOFIL®. BIBLIOFIL®-bibliotek som deltar er Moss bibliotek, Østre Toten
folkebibliotek og Vestre Toten folkebibliotek.
Det finnes en oversikt over aktiviteten på
https://www.nb.no/laanekort/statistikk
Testing pågår frem til mai. Generell release i
biblioteksystemene fra 20. mai til 1. august.

Bli mer synlig

Vi tilbyr gratis plakater:
MappaMi – plakat for oppheng 50x70 cm
Klikk på et av bildene og finn frem til bøkene du leter etter
MappaMi – to-sidig bordrytter i a4-størrelse
SafariSøk – plakat for oppheng 50x70 cm
SafariSøk – plakat for plassering ved søkemaskin
(hentes fra våre internettsider)
Selvbetjening – plakat for oppheng 50x70 cm
Publikumsmaskiner (søking) – plakat for oppheng
Vi tilbyr også gratis kjøleskapmagneter med MappaMi-logo som kan utleveres til lånerne. Magnetene er tenkt
som en påminnelse om MappaMi. Meldinger fra biblioteket kan festes til kjøleskapet ved hjelp av denne.
Vi har også laget publikumsveiledninger og utkast til bokmerker. Disse kan hentes ned fra våre internettsider.
Benytt anledningen til å gjøre bibliotekets tjenester mer kjent!
- en publikumsløsning i

Trykk:
Prinfo Unique, Larvik

Vi tror bibliotekene har alt å tjene på å gjøre seg
så synlige som mulig. Plakater er en måte å fortelle publikum om hva biblioteket kan tilby.
Mange har hengt opp plakater i egne lokaler,
men hvorfor ikke også markedsføre dere i andre
kommunale bygg, på skoler, eldresenter og legevakt!

Tekst og foto:
Bibliotek-Systemer AS
Redaktør: Lill Bjørvik

Start søket ved hjelp av bilder

levert av Bibliotek-Systemer As

Brukermøtet 2005
Årets brukermøte holdes i Skien torsdag 26. mai – fredag 27. mai på Ibsenhuset.
Det blir et variert faglig program med presentasjoner fra Bibliotek-Systemer As, foredrag om felles lånekort, nytt
fra bibliotekene og gruppearbeid.
I tillegg til det faglige programmet er brukermøtet en god anledning til å møte kolleger fra andre bibliotek som
jobber med det samme som du gjør. Erfaringsutveksling skjer både i og utenfor det oppsatte programmet.
Torsdag kveld blir det mottagelse i Skien bibliotek og båttur på Telemarkskanalen.
For mer informasjon om brukermøtene se arbeidsutvalgets nettsider: www.arbeidsutvalget.no. Arbeidsutvalget
ønsker alle velkommen til brukermøtet 2005 i Skien – og vi vil spesielt ønske
nye bibliofilbrukere og ansatte i skolebibliotek velkommen.
For Arbeidsutvalget
Ellen Aabakken
Deichmanske bibliotek

Oppstilling av bøker til avhenting
I mange bibliotek er antall reserveringer sterkt økende. Interessemeldinger fra
MappaMi bidrar antagelig ganske kraftig til det.
Egentlig er det svært enkelt og man skulle ikke tro det utgjorde så mye innspart tid, men det gjør altså det ifølge bibliotek som har tatt ny rutine i bruk.
Rutinen består i at når bok innleveres, så skrives det umiddelbart ut en reserveringskvittering med løpenummer som settes i boken.
Et bibliotek som har tatt dette i bruk sier i en melding til Forum at de regner
med å ha spart ett årsverk på det. Det samme innsparingspotentialet gjelder
selvfølgelig ikke overalt, men det er da en hjelp hvis man sparer noen timer også.

VET DU HVA EAN ER?
Har du lagt merke til at der hvor du finner ISBN-nummeret på boken, så er det nå
et annet nummer under strekkoden. Det ligner, men er ikke helt identisk.
Det er EAN-nummeret (European Article Numbering). EAN-nummeret har litt
flere siffer enn ISBN-koden.
I søkebildet i katalogmodulen står det nå ISBN/EAN foran aktuelt søkefelt.
Her kan du skanne den påtrykte strekkoden for å søke i permanent/ekstern base.
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Postadresse:
Boks 2093, Stubberød, 3255 Larvik
Besøksadresse:
Faret 8, 3271 Larvik
Telefon: 33 11 68 00
Telefax: 33 11 68 22
E-post: firmapost@bibsyst.no
www.bibsyst.no

Se mer informasjon på våre internettsider, og kontakt oss gjerne på bestill@bibsyst.no

