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Takk for et vellykket 
Brukermøte i Narvik
Etter 2 ½ år var det veldig hyggelig å kunne møtes igjen på 
Brukermøte i Narvik. Arbeidsutvalget og Narvik bibliotek  
hadde lagt opp til et interessant møte i flotte omgivelser.

Nytt bibliotek i Våler
LES MER PÅ SIDE 2 OG 3

Brukernære samlinger
LES MER PÅ SIDE 4

Tinging 
LES MER PÅ SIDE 5

Bibliofil Brukermøte ble arrangert i Narvik i september. 
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Kikk oss gjerne i kortene
Du sitter nå med en ny utgave av Bibliotek-Systemers Infobrev foran 
deg. Denne gangen presenterer vi  bl.a. nyheten Tinging, vi kan lese om 
meråpent i Våler, om regionale samlinger, om Bibliofils brukermøte i Narvik 
og et spennende samarbeid med Depotbiblioteket. Vi synes dette er en god 
blanding av artikler om Bibliofil, FRI meråpent bibliotek og bibliotekenes 
erfaringer med bruk av produktene vi i Bibliotek-Systemer lager og selger.

Infobrevet er ett av våre faste kontaktpunkter med bibliotekene og en  
nyttig kanal for oss. Her kan vi nå ut med nyheter og nyvinninger, og  
videreformidle andre biblioteks erfaringer. Her er det mange gode tips å 
plukke opp for noen og enhver. 

Vi har en rekke andre kontaktpunkter hvor informasjonsutveksling i vid for-
stand er målet. Vi har vår direktekanal til alle systemansvarlige, som i høst 
i stor grad har informert om kurs og oppfordret bibliotekene til å velge et 
tidspunkt for overgangen til Marc21 for bibliotekkatalogen sin. Vi har vårt 
forum hvor bibliotekene kan spørre om detaljer rundt Bibliofil, og vi har våre 
nettsider hvor man kan finne informasjon om oss og våre produkter. Ser vi 
ekstra stort på det, kan vi også anse vårt problemmeldingssystem som et 
kontaktpunkt. Her kan bibliotekene, i tillegg til feilmeldinger, også legge inn 
ønsker for videreutvikling.

I tillegg til disse skriftlige kanalene, har vi en rekke kontaktpunkter hvor vi 
treffer bibliotekene. Det er kurs, bibliotekbesøk og regionale samlinger hvor 
dere kan snakke med bibliotekarene våre. Pandemien har dessverre gjort 
det vanskelig å følge opp disse fysiske treffpunktene det siste halvannet 
året. Nå starter vi imidlertid opp med fysiske kurs igjen, og de andre treff-
punktene følger etter dette.

På Bibliofils Brukermøte stiller vi omtrent med samtlige ansatte, så i tillegg 
til å få presentert det vi mener er viktige nyheter, er det gode muligheter 
til å snakke med hvem dere ønsker av oss i Bibliotek-Systemer As. Våre  
biblioteksjefmøter er et annet kontaktpunkt, hvor temaene i stor grad krets-
er rundt funksjoner i Bibliofil som svarer på ledernes behov for informasjon.

Når dere ringer oss, er det alltid et levende menneske som tar telefonen. 

Holder ikke dette? Har vi behov for enda en informasjonskanal? Vi mener 
det.

Infobrevet kommer ut fire ganger i året, og det kan oppleves som sjelden 
når utviklingen går raskt og vi gjerne vil komme ut med informasjon om hva 
vi driver med for øyeblikket. Dette så vi tydelig etter Bibliofils brukermøte 
i Narvik, hvor vi fikk tilbakemeldinger om at katalogisering ble opplevd å 
være unødvendig omstendelig. Vi reiste hjem, kastet oss rundt og gjorde 
store forbedringer raskt. Dette ville vi gjerne informert bibliotekene om der 
og da, men vi hadde ikke egnet kanal for dette litt lettere og noe mer ufor-
melle informasjonsbehovet.

Vi tenker at det er en god idé å åpne opp litt og gi bibliotekene som ønsker 
det muligheten til å kikke oss litt nærmere i kortene, og også kommunisere 
med oss. Vi trenger et supplement til Infobrevet og våre eksisterende infor-
masjonskanaler.

Vi tar i bruk Facebook, og ser gjerne at dere leter oss opp og ser hva vi 
har å by på der. Litt lettere, litt sprekere, mer tilgjengelig og definitivt mer  
oppdatert enn våre andre kanaler. Her kommer nyhetene først.

Ola Thori Kogstad, daglig leder

LEDER

Tekst og foto: Eva Ø. Wenstad, 
Biblioteksjef, Våler folkebibliotek

2. oktober 2021 åpnet Våler folke-
bibliotek i sine nye lokaler. Biblioteket 
er samlokalisert med bank, kulturskole, 
kulturadministrasjon og frivilligsentral. 
Dette er en spennende og god sammen-
setning der utvikling og samskaping 
kommer til sin rett. Vi hadde en storstilt 
åpning sammen med ny skole og 
aktivitetshus – Lanternen 3+ som hele 
samfunnsprosjektet heter. Det har vært 
en veldig lang vei å gå, men nå er alle 
sentrumsbyggene på plass og vi kan se 
fremover.

Våler kommune er en liten innlandskommune 
med ca. 3600 innbyggere og vi er stolt over 
at kommunen har satset stort på nybygg i 
sentrum. I det nye tilbygget er det barne- og 
ungdomsavdeling, samt plass til arrangement, 

Lanternen: 
nytt bibliotek 
i Våler i Solør

Biblioteket har blant annet investert i Xbox, VR-utstyr og Nintendo 
Switch. Her er det bibliotekmedarbeider Asbjørn Holmseth som 
spiller på Nintedo Switch.
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og det skal være et levende bygg ut mot Vålgutua (hoved-
gata i sentrum). I tillegg til skranken har biblioteksjefen 
kontor her. I bankbygget er det voksenavdeling, studieplasser 
samt kontorer for leder av kulturskolen (som også jobber 
50 % i biblioteket), kulturadministrasjon og frivillighets-
koordinator. Biblioteket har også et studierom, men det 
lånes ut til aktivitetsveileder for barn- og unge som jobber på 
prosjekt. Vi har felles møterom sammen med banken og et 
fellesareal med flotte sittegrupper. Nede er det i tillegg til 
kulturskole, personalrom/kjøkken, garderober, magasin og 
mye lagerplass. Det er 1,5 stilling ved biblioteket, samt en 
VTAO plass (varig tilrettelagt arbeidsplass i ordinær bedrift) 
i 20 %, men vi får til mye selv med små ressurser. Penger 
til prosjekt søkes det stadig om, og det medfører gode 
muligheter til å jobbe med utvikling.

Våler folkebibliotek har vært et meråpent bibliotek 
siden april 2017, og noen av gutta på teknisk avdeling i 
Bibliotek-Systemer har måttet besøke Våler noen ganger 
for å få på plass meråpent i gammelt lokale, i midlertidige 
lokaler og nå til slutt i nye lokaler. Biblioteket har meråpen 
inngang i bankbygg og i det nye bibliotekbygget. Nye 
kameraer og høyttalere er også satt opp nede i kjelleren der 
kulturskolen har lokaler. Vi har en felles ungdomskrok med 
SMART Board, Xbox og VR utstyr. På kort sikt har vi også 
ment å få på plass Norges første meråpne kulturskole.

For å holde orden på samlingen er det greit å bruke hylle-
rydderen. Vi har også investert i en Feig ECCO + som leser 
strekkoder, QR-koder og RFID, som gjør det enklere å låne ut 
materiell der vi er, som f.eks. i barnehager.

Siden bygget ble åpnet har vi hatt mange forskjellige 
arrangement, alt fra Allmuens Opera til datakurs og Sjakk-

kurs for seniorer. Sommerles/Halloweenfest for barna ble 
vellykket med Magiske VirrVarr. Vi har også kommet i gang 
med «Trim for kropp og sinn» et samarbeid med aktivitets-
veileder for eldre i kommunen, der det er en enkel fysisk 
trening først og et litterært pusterom etterpå. Yoga i bibliotek 
skal vi også prøve oss på, og det er booket juleteater og 
julekonserter. Det nyeste som er på plass er Nintendo Switch, 
som er veldig populært hos de unge. Det kommer nye lånere 
hver dag og det setter vi stor pris på.

I 2022 er Våler 1000 år og skal feires hele året.

Biblioteket er en møteplass, et kunnskapssenter og et 
litteraturhus som skal ha en sterk posisjon i Våler, og være 
lavterskeltilbud og et godt sted å være. Vi ser lyst på livet og 
gleder oss hver dag til å gå på jobb for å være og gjøre en 
forskjell!

Følg oss gjerne på https://www.facebook.com/BiblioteketVler/

Biblioteket har fått lyse og fine lokaler sentralt i Våler sentrum.

Ungdomskroken i biblioteket, med Friendly Frank i forgrunnen.

Biblioteket har blant annet investert i Xbox, VR-utstyr og Nintendo 
Switch. Her er det bibliotekmedarbeider Asbjørn Holmseth som 
spiller på Nintedo Switch.



4       Infobrev 4/2021

I perioden 2014 til 2019 har det to ganger årlig blitt arrangert 
samling for Bibliofil-bibliotek i Hedmark. Hensikten med 
samlingene var å snakke sammen, få hjelp og bidra med 
løsninger på alt som var Bibliofil-relaterte spørsmål eller ut-
fordringer. For når 10-15 Bibliofil-brukere samles, er det mye 
kompetanse og erfaring samlet! Ettersom Bibliofil er et fleksi-
belt system med mange muligheter, har også brukerne funnet 
sine egne måter å bruke det på. Og et biblioteksystem er jo 
ikke bedre enn det brukerne klarer å utnytte. Det hjelper altså 
lite at det finnes løsninger/funksjonaliteter i Bibliofil, dersom 
bibliotekarene ikke kjenner til det. Disse Bibliofil-samlingene var 
derfor ment for kompetansedeling og erfaringsutveksling, og 
det kom mye fruktbart ut av dem. Både for det enkelte bibliotek, 
men også innspill til utvikling og forbedringer av Bibliofil.

Vi håper derfor at flere vil gå i gang med regionale samlinger. 
Samlingene trenger ikke å være fylkesvis, men kan omfatte en 
region eller et annet naturlig avgrenset område. Det er lett å 
tenke at bibliotekene som deltar bør være ca. like store, men 
erfaring tilsier at det er veldig fruktbart at alle typer og 
størrelser av bibliotek deltar. Det er ikke nødvendigvis slik at de 
store bibliotekene kan alt av funksjonalitet, eller ikke har noe å 
lære av de små. Alt avhenger av at man ser nytten av å møtes, 
diskutere utfordringer og muligheter - og kan lære av hverandre.

Disse samlingene ble en suksess i Hedmark, og vi tror det var på 
grunn av følgende faktorene:
- lavterskel (lett å spørre i et slikt forum)
- nærhet til bibliotekene (kort reisevei for de fleste)
- ikke et visst innhold man må gjennom i løpet av tida
- innholdet blir til ut fra deltakernes innsendte behov, og  
 spørsmål som dukket opp underveis
- det å vise «live» på storskjerm det man snakker om
- det at det er en kollega fra nabolaget, som bruker Bibliofil  
 daglig, som holder i det

Det som er viktig er at noen må ta initiativ til slike samlinger, 
vi i Bibliotek-Systemer As kan bidra med å dekke utgifter til 

Kompetanseutvikling gjennom 
bukernære samlinger
Vi håper flere vil gå i gang med regionale samlinger

møterom og lunsj for deltakerne. Dermed må deltakerne selv 
kun sørge for reiseutgiftene til møtestedet, og sette av tid til det. 
Vi håper at det kan bidra til at mange faktisk kan ha mulighet til 
å delta. Vi kan også være med på et oppstartsmøte i regionen 
for å  hjelpe til å få samlingene i gang, dersom det føles nyttig.

Slike Bibliofil-samlinger skal være et supplement og kan ikke 
erstatte nødvendig opplæring eller kurs. På denne typen 
samlinger skal det ikke undervises fra «kateteret og ut», men 
alle stiller sin kompetanse til disposisjon. Ettersom Bibliofil 
stadig utvikler seg og kommer med nye funksjoner og inn-
stillinger, vil slike samlinger to ganger i året være nyttig påfyll 
for bibliotekarene, enten de jobber alene ved biblioteket, eller 
har mange kolleger. For det er ikke alltid så lett å oppdage ny 
funksjonalitet om man ikke har savnet det. Eller å se nytten av 
å gjøre en operasjon på en annen måte enn den man lærte seg 
først, selv om det finnes mer rasjonelle måter å gjøre det på. Vi 
tror at alle våre brukere der ute sitter på unik kompetanse, og 
at mange utnytter funksjonalitetene i Bibliofil godt. Men vi tror 
også at det er flere som ikke har hatt kapasitet til å lære seg alt, 
eller har funnet ut av alle muligheter. Nettopp derfor vil slike 
regionale samlinger være verdifulle for alle. I tillegg vil jo uløste 
problemer eller manglende funksjonalitet kunne meldes til oss, 
og har stor verdi for vår videreutvikling av Bibliofil. For det er jo 
dere, brukerne i det daglige, som vet hva som kreves av et godt 
biblioteksystem framover.

Høres dette ut som noe for din region? Ta kontakt med oss, så 
kan vi hjelpe til med å arrangere oppstartsmøtet.

Teksten er basert på et foredrag Monica Skybakmoen holdt på Brukermøte i Narvik.

Tips til oppstart av Bibliofil-samling
I forkant
- Hvem skal inviteres? Send invitasjonen til aktuelle Bibliofil-
 bibliotek i regionen. Oversikt over dette kan vi hjelpe til med.
- Finn en passende dato litt fram i tid, og en påmeldingsfrist.
- Finn et passende møterom på et passende sted hvor de fleste kan  
 komme seg lett til.
- Sett av 4-5 timer, inkludert lunsj. Erfaringsvis så er det enklere å  
 prioritere en samling som faktisk bruker hele arbeidsdagen, enn et  
 halvdagsmøte.
- Be om innspill til tema, problemer og drøftinger.
- Bestill noe å bite i til oppstart av møtet, samt lunsj. (Husk å spørre  
 deltakerne om allergier i forkant.)

Underveis
- Sjekk at du får koblet opp Bibliofil på storskjerm i møterommet.
- Kjør en presentasjonsrunde av alle deltakerne ved oppstart.
- Så er det bare å ta for seg ett og ett problem, tema, prosess eller  
 oppgave på storskjerm.

I etterkant
- Om noen spørsmål er uløst etter samlinga, så kan disse meldes  
 til Bibliotek-Systemer via problemkassa eller på e-post: 
 firmapost@bibsyst.no
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Kompetanseutvikling gjennom 
bukernære samlinger
Vi håper flere vil gå i gang med regionale samlinger

Korttidsreservering av ulike gjenstander og ressurser  
kan by på andre utfordringer enn lengre utlån av  
bøker og medier. I samarbeid med pilotkunder  
jobber vi med å utvikle en ny modell for reservering av  

Tinging
Innovative og publikumsvennlige bibliotek 

landet rundt utvider og tilpasser stadig sin 

virksomhet. Det er blitt mer og mer vanlig å 

finne utradisjonelle ting som kan lånes, f.eks. 

verktøy, el-sykler, musikkinstrumenter og ut-

styr til idrett og andre aktiviteter. Eller hva 

med å tilby utlån av frø, en 3D-skriver eller 

møterom fra biblioteket?

Samarbeidskonsum, eller 
en organisert deling av  

varer og tjenester, har i økende 
grad blitt fremmet som en måte 
å utvikle et mer bærekraftig for-
bruk, samtidig som det kan gi  
sosiale og økonomiske gevinster» 
Beskrivelse av prosjektet «Upscale: oppskalering 
av bærekraftig deling ved hjelp av offentlige biblio- 
teker» (Cicero, senter for klimaforskning)

Lånere kan lett finne ressurser å tinge. Nåværende og tidligere reserveringer er listet 
opp, og man kan bla gjennom kategorier og eventuelle forslag fra biblioteket.

gjenstander og ressurser. Modulen, som vi har kalt 
Tinging, skal integreres som et valgbart tillegg i Biblio-
fil, med grensesnitt både for lånere og ansatte.

Bibliotekaren skal enkelt kunne katalogisere samlin-
gen, legge til nye og endre på reserveringer, og raskt 
kunne sende ut meldinger om spesifikke reserveringer 
i systemet. Lånere skal kunne søke og finne det de er 
interessert i og administrere sine egne reserveringer.

Vi gleder oss til å jobbe med dette i de kommende 
månedene, og tar gjerne imot tilbakemeldinger fra 
dere om hva dere synes en første versjon av et slikt 
system bør inneholde.

«

Man kan enkelt søke opp ressurser, og i tabell- eller kalendervisning se 
tilgjengelighet og annen viktig informasjon før det gjøres en reservering.
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2 1/2 år etter forrige Brukermøte kunne vi endelig samles 
igjen. Denne gangen hadde omtrent 80 deltakere tatt turen 
nordover til Narvik. Møtet ble offisielt åpnet i Narvik bibliotek 
ved at biblioteksjef Randi Agersborg fremførte Stig Holmås’ 
dikt «Kjøssing i biblioteket» og kvartetten Ensemble Oscar 
bød på nydelig musikk.

Som vanlig var det mange muligheter for faglige innspill 
under brukermøtet. Monica Skybakmoen, nå fra Bibliotek-
Systemer As, snakket om kompetanseutvikling med bruk-
ernære samlinger, om erfaringer med regionale samlinger i 
Hedmark. Dette kan dere lese mer om et annet sted i dette 
Infobrevet. Katarina Byström fra Oslo Met fortalte oss om den 
frittgående bibliotekar, mens Åsmund Ådnøy fra Sølvberget 
kunne fortelle om suksesskriterier for strømming av arrange-
ment i bibliotekene. Et tema som har vært svært aktuelt i det 
siste.

Takk for et vellykket bruker-
møte i Narvik

Tradisjonen tro fikk Bibliotek-Systemer As god tid til å fortelle 
om sine pågående prosjekter, som nytt automatprogram, 
Tinging og tips og triks i Bibliofil på web. Vi er svært glade for 
at noen skolebibliotekarer også deltar på brukermøtene, og 
disse hadde sin egen sesjon på dag to.

Faglig påfyll – om enn av en litt annen karakter – fikk vi også 
da vi besøkte Krigsmuseet i Narvik og fikk en grundig beskriv-
else av den spennende krigshistorien der.

Mange har deltatt på digitale møter og konferanser det siste 
året, og de fleste er enige i at den uformelle praten i pausene 
og rundt bordet har vært savnet. Vi fikk mye tid til å ta 
igjen dette, særlig under festmiddagen, som ble holdt i den 
spektakulære Fjellheisrestauranten på Narvikfjellet, hvor turen 
opp og ned i gondoler under en stjerneklar kveldshimmel var 
særlig minneverdig.

Tusen takk til Narvik bibliotek og Arbeidsutvalget for et flott 
gjennomført Brukermøte! Nå var det 2 1/2 år siden sist vi 
møttes, men heldigvis er det kun et drøyt halvår til Arbeids-
utvalget inviterer til neste Brukermøte, som blir holdt i 
Kristiansand i mai 2022. Vi sees på Sørlandet!

Brukermøte arrangeres av Arbeidsutvalget i Bibliofilforeningen, her er deler av det 
avtroppende Arbeidsutvalget: Frode Pettersen (Trøndelag fylkesbibliotek), Randi 
Heggland Strøm (leder, Tyrielden Eidskog bibliotek), Tone Dahl Valand (Lyngdal 
bibliotek) og Kristin Flo (Arendal bibliotek). Ikke til stede på bildet: Randi Agersborg 
(Narvik bibliotek), Benedicte Tronstad Ranestad (Kristiansand folkebibliotek).

Som vanlig var våre danske venner fra Inlead representert. Her viser direktør Peter 
Rodenberg frem noen av sine produkter til nysgjerrige deltakere.

Vi fikk god tid til å se oss rundt i Narvik bibliotek.

Det var flere muligheter for innspill fra salen, her ved Gry Verene Iden fra grunn-
skolene i Bergen.
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På Nasjonalbibliotekets nettsted bibliotekutvikling.no kunne vi 
17. august i år lese nyheten om at Depotbiblioteket tar i bruk 
Bibliofil for hele samlingen.

Vi i Bibliotek-Systemer er strålende fornøyd og ikke så rent lite 
stolte av at Nasjonalbiblioteket (NB) har valgt Bibliofil også for den 
ordinære samlingen i Depotbiblioteket, det vi kjenner som Depot-
biblioteket.

Det Flerspråklige Bibliotek, DFB, har brukt Bibliofil i mange år. Da 
DFB ble en del av Nasjonalbiblioteket og Depotbiblioteket, ble det 
bestemt at DFBs bestand skulle legges inn i NBs automatlager i 
Mo i Rana. I den forbindelse utviklet vi en integrasjon med dette 
automatlageret i Bibliofil. Fra før av brukte Depotbiblioteket dette 
automatlageret for sin bestand.

Depotbiblioteket var nå kommet til et punkt hvor eksisterende 
avtaler utløp, og de vurderte alternativer for veien videre. Det var 
også et moment at teknisk funksjonalitet knyttet til dagens bibliotek-
system Alma og automatlageret ikke ville bli videreutviklet.

Vi ble kontaktet av Depotbiblioteket tidligere i år, og etter å ha gått 
gjennom alle detaljene og kravene, kom vi fram til at vi kunne gi et 
tilbud. Det endte med at vi ble valgt, noe vi synes er stas!

Vi jobber for tiden hardt sammen med Depotbiblioteket for å få på 
plass nødvendig funksjonalitet i Bibliofil og forberede selve over-
gangen til Bibliofil. Dette har naturligvis fokus nå, og målet er å få på 
plass en svært god løsning.

Vi tenker at det så etter oppstart ligger til rette for spennende videre-
utvikling. Depotbiblioteket er sentrale i fjernlånssamarbeidet i landet, 
og det å klekke ut nye funksjoner sammen med Depotbiblioteket til 
beste for bibliotekene i hele landet, blir interessant og givende.

For ordens skyld: DFB og Depotbiblioteket vil være to separate 
bibliotek også i framtida, som vil bruke hver sin installasjon av 
Bibliofil.

Depotbiblioteket 
tar i bruk Bibliofil

Depotbiblioteket tar ved nyttår i bruk Bibliofil. Foto: Nasjonalbiblioteket

TIPS-
HJØRNET

Bibliotekarer må kunne gjøre gode, spesifikke søk og få relevante 
treff, nettopp derfor er det viktig å være klar over forskjellene som 
ligger i om man bruker det vanlige søkefeltet eller CCL-feltet. Det er 
ikke mulig å lage et søk som skal gi både generelle treff (til lånerne 
som ikke «kan» søke presist) og presise treff (som bibliotekarene vil 
ha) i samme søkefelt. Så det er viktig å vite hvor man bør starte å 
søke, ut fra hva man ønsker å finne.

Når man søker i søkefeltet så kan man tenke seg at det er en form 
for googling. Altså det er et veldig upresist søk i utgangspunktet. 
Når man i søk skriver to ord, for eksempel mitt hjerte, søker man 
etter alt som starter med «mitt» og alt som starter med «hjerte» og 
med en usynlig «og» kombinasjon, i tillegg til frasen «mitt hjerte». 
Altså leter man etter alt som har mitt* og hjerte* i seg ett eller  
annet sted i posten (forfatter, tittel, emneord, serier, biinnførsler osv). 
Relevanssorteringen blir heller ikke så god, ettersom man IKKE 
spesifikt har søkt på frasen «mitt hjerte» i en tittel.

Som bibliotekar bør man derfor venne seg til å alltid bruke CCL-
feltet. Hvis du her skriver mitt hjerte søker man etter alle steder hvor 
de presise ordene «mitt hjerte» står skrevet rett inntil hverandre. 
Altså det blir ikke utført verken trunkering eller puttet inn «usynlige» 
boolske operatører mellom ordene. 

Det er lurt å huske på at Bibliofil på web er utviklet for både lånere 
og bibliotekarer. Og for å sikre at både lånere, skolebibliotek-
ansvarlige, skrankepersonalet og bibliotekarer kan bruke samme ut-
gave av Bibliofil, er det viktig å forstå hva som skjer når man bruker 
de ulike feltene i søking.  

Under CCL-søk er det et valg som heter «Lister». Her ser man lett 
hvilke kvalifikatorer som kan brukes for å gjøre mer presise søk. Det 
er også et tips å ta en titt nederst i feltet til venstre etter at et søk er 
utført, dersom man ikke fikk treff som forventet. Da vil man se hva 
man har søkt etter generert til et CCL-søk. 

Når et søk er gjort, så kan det avgrenses videre ut fra kategoriene 
til venstre for trefflista. Hvis man velger flere bokser fra samme 
kategori (f.eks krysser av for både Kriminal og Historisk under 
Sjangre), så er det viktig å vite at det er «eller» mellom kombina-
sjonene. Altså vil du få treffene som er enten Kriminal eller Historisk. 
Du får ikke kun de treffene som er både Kriminal og Historisk. Men 
når du velger fra ulike kategorier, så er det «og» imellom. Altså kan 
du velge «Passer for barn» og «sjanger historisk». Da får du det som 
matcher begge søkekravene. 

Trenger vi CCL-søkefeltet?

Det er forskjell på om du bruker 
vanlig søkefelt eller ccl-søkefeltet.

Nederst i venstre kolonne i en 
treffliste kan du alltid se hvilket 
ccl-søk som har blitt generert, 
uavhengig av hva du har søkt på.
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I høst har vi levert FRI meråpent bibliotek til Fredrikstad bibli-
otek (hovedbiblioteket og Østsiden filial), Eiksmarka i Bærum, 
Konsmo i Lyngdal, Samnanger folkebibliotek, Gran bibliotek, 
Hadeland og til Hof bibliotek i Holmestrand.

Vi har fått levere Bibliofil til følgende skoler: Eigerøy skole i 
Egersund, Ørstad vidaregåande skule i Møre og Romsdal, 
Kjerrberget ungdomsskole, Sola kommune, Øyriket oppvekst-
senter i Harstad og til Moss Voksenopplæring.

Vi gratulerer også Løten kommune og Stange kommune med 
valg av Bibliofil, og Løten startet opp 6. desember. Stange skal i 
gang på nyåret.

Systemavdelingen
Ola Thori Kogstad, Odd Arne Jensen, Roger Niva, 
Sveinung Monsen, Bjørn Fevang, Tore Morkemo, Vidar 
Ringstrøm, Monica Skybakmoen, Åshild Haga, Marie 
Chetwynd Eikeland og Rune Bjørnerås

Merkantil avdeling
Gunn Iren Kjøndal, Reidar Bjerkseth, Suzanne Næss 
og Henriette Thoner

Teknisk avdeling
Allan Garvik Villadsen, Nils Petter Halvorsen, Gunnar 
Monsen, Jon Ivar Rykkelid, Jørn Odberg og Vegard 
Nilsen

Følg oss på Facebook
Vi har fått en ny informasjonskanal for å informere våre kunder om små og store nyheter vi jobber med i 
Bibliotek-Systemer As. Følg oss gjerne! facebook.com/bibsyst

Takk for hyggelig samarbeid i året som har gått!

God jul og godt nyttår
ønskes fra oss i Bibliotek-Systemer As 
og våre danske venner i Inlead 

Vi gratulerer!
Vi gratulerer også Stord 
folkebibliotek som har 
kjøpt easyOpac fra våre 
danske samarbeidspart-
nere Inlead.

Kjerrberget ungdomsskole i Sola kommune 
er en av skolene som denne høsten har tatt i 
bruk Bibliofil. Foto: Sola kommune

Til våre kunder: 
I stedet for en 

oppmerksomhet 
til dere, gir vi 

1000 middager 
til Kirkens Bymisjon.


