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Arbeidsutvalget i Bibliofil-foreningen inviterer til Brukermøte
i Kristiansand 10.-11. mai.

Kristiansand folkebibliotek er vertskap for årets
Brukermøte. Foto: Helge Dyrholm
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De viktige møtene

Depotbiblioteket
i Bibliofil

Vinteren går mot slutten, og dagene fylles av stadig mer lys. I år kommer
denne lysere årstiden med to konferanser som vi gleder oss stort til. Det
er Bibliotekmøte 2022 i Oslo i slutten av mars og Brukermøte til Bibliofil i
Kristiansand i begynnelsen av mai.

Tekst: Helén Sakrihei,
seksjonsleder for Depotbiblioteket.
Foto: Marius Kristoffersen, NB

LEDER

Etter to år med ulike restriksjoner på hvordan vi møter andre mennesker,
er det med forhåpninger og en viss lettelse man ser fram mot vårens
konferanser. Kan vi igjen møtes slik vi gjorde før pandemien?
På Bibliotekmøte i Oslo vil vi som vanlig ha en stand hvor dere treffer oss.
Her vil vi vise fram og demonstrere nyheter i Bibliofil. Bibliofil har gjennomgått en full overflytting til nettleseren, men det betyr ikke at utviklingen
stopper opp. Ny funksjonalitet utvikles, og eksisterende funksjonalitet
strømlinjeformes og oppdateres. Vi vil også ha med oss noen nyheter for
FRI meråpent bibliotek, og vil gjerne snakke med dere om mulighetene og
erfaringen vi har etter over åtte år med leveranser av meråpne løsninger til
norske bibliotek.
Vår samarbeidspartner Inlead finner dere på vår nabostand. De har også
mye spennende å vise fram. Sammen har vi som kjent tatt fram en løsning
for bibliotek som ønsker en totalløsning for sine nettsider for publikum.
Dette viser vi gjerne fram.
Denne gangen er vi ikke hovedsponsor for Bibliotekmøte. Vårt foredrag
under møtet er derfor ikke en del av det offisielle programmet. Dette betyr
at føringer om å ikke promotere egne produkter er historie og vi kan snakke
om akkurat det vi har mest lyst til å snakke om. Vi har derfor gleden av
å invitere til en liten time med tips og triks i Bibliofil etter det offisielle
programmet onsdag 23. mars. Vi starter opp klokka 17:00. Det er seint
på dagen, så vi ønsker velkommen til en times tid med lave skuldre og avslappet stemning.
En drøy måned senere er det tid for det årlige brukermøtet for Bibliofilbibliotek. Denne gangen møtes vi i Kristiansand hvor Bibliofilforeningens
arbeidsutvalg inviterer til Brukermøte 2022 10. og 11. mai. Det er ikke
mange månedene siden det vellykkede brukermøtet i Narvik. Dette
brukermøtet ble som kjent flyttet til høsten pga. restriksjoner i forbindelse
med pandemien. Vi har god erfaring med brukermøter på våren, og ønsker
å videreføre den tradisjonen. Disse årlige brukermøtene er viktige for oss.
Her får vi anledning til å presentere det vi holder på med og er opptatt av,
men viktigst av alt: Her treffer vi dere.

Depotbiblioteket har levert fjernlån til
bibliotek i inn- og utland i 30 år.
I desember gikk vi over til Bibliofil.
Depotbiblioteket er en del av Nasjonalbibliotekets virksomhet i Mo i Rana. Seksjonen
har 19 fast ansatte, hvorav halvparten er
bibliotekarer. Depotbiblioteket står for en
betydelig andel av fjernlånsleveransen til norske
bibliotek, og i 2021 sendte vi ut nær 167 000
publikasjoner på fjernlån.
Depotbibliotekets samling står i automatlageret,
hvor bøkene er kaoslagret i de vel 74 000
stålkassene som står i reoler. Samlingen består
blant annet av så godt som alle norske bøker
og tidsskrift, lydbøker, musikk og filmer (på CD
og DVD) samt utenlandske publikasjoner. Ved
stor etterspørsel kjøpes det inn ekstra eksemplarer. Fra 2017 er DFB-samlingen innlemmet i
Depotbiblioteket.
Håndteringen av fjernlånsbestillinger er langt
på vei automatisert. Robotkraner kjører mellom
reolene i automatlageret og henter ut kassene
som inneholder bestilte publikasjoner. Disse
leveres til et plukksenter, hvor publikasjonene

Vi har de siste årene møtt opp med omtrent alle ansatte i BibliotekSystemer As på brukermøtene til Bibliofil. Erfaringen er at jo flere vi er,
jo mer nytte kan vi gjøre for oss og jo mer kan vi lære. Vi vil gjerne snakke
med dere, og høre om de sakene dere er opptatt av. Vi tar i mot både ris
og ros, forslag til forbedringer og hva vi bør konsentrere oss om. Det er dere
som bruker Bibliofil i det daglige som erfarer hvordan Bibliofil fungerer.
Dere er våre fremste eksperter, og vi hører gjerne fra dere.
Nøyaktig hva vi vil vise blir klart rett før brukermøtet. Her skjer det mye i
løpet av noen hektiske vårmåneder, og det dere vil få presentert er ferskvare.
Vi ser fram til konstruktive og nyttige konferanser, vi gleder oss til å vise
fram alle nyhetene vi har, og ikke minst - vi gleder oss til å treffe dere og
høre hva dere tenker og er opptatt av.
Vi sees.

Tina, Hanne og Helene på Utlånet.

Ola Thori Kogstad, daglig leder
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Jennifer, Anja, Cathrine og Inger i Plukksenteret

blir plukket ut av kassen, og strekkoden skannet. På den måten
kan vi levere store mengder materiale raskt, og alle fjernlånsbestillinger blir som regel effektuert i løpet av ett døgn.
I starten av 2021 ble det klart at tjenesten som styrte
kommunikasjonen mellom vårt daværende system Alma og
automatlageret måtte utvikles på nytt. Nasjonalbiblioteket
innhentet da tilbud på ny løsning fra våre to leverandører
Unit og Bibliotek-Systemer As, og valget falt på løsningen fra
Bibliotek-Systemer.
Depotbibliotekets poster er registrert over en tidsperiode
på 30 år, i henhold til ulike katalogiseringsregler (AACR2 og
RDA), og i ulike systemer (Bibsys Blå og Alma). I tillegg består
katalogen av en del poster som hadde vært overført fra
diverse bibliotek i forbindelse med overføring av samlinger til
Depotbiblioteket. Det var derfor viktig å identifisere poster og
felter som ikke uten videre burde migreres slik de var, før selve
migreringen startet. Det ble sett særskilt på flerbindsverk, og
utarbeidet egne konverteringstabeller for disse. Videre så vi
på lokale innbindinger, og ulike interne og eksterne notefelt.
I den grad det var mulig ble det kjørt maskinelle ryddejobber.
Dette var et omfattende og tidkrevende arbeid, men nødvendig å gjøre i forkant av at postene ble flyttet til nytt system.
En egen lokal opplæringsgruppe utarbeidet en plan for å
sikre at alle i seksjonen hadde nødvendig grunnkunnskap om
Bibliofil ved overgangen, og hver mandag sendte de ut nye
opplæringsmål for uka. I november fikk vi besøk av
Vidar Ringstrøm, som hadde et heldagskurs for alle i Depotbiblioteket.
I oktober startet for alvor arbeidet med klargjøring til overgangen, med blant annet ukentlige statusmøter med

Bibliotek-Systemer. Også Sikt (som da het Unit) ble koblet
på i denne prosessen for å sikre leveranse av poster og
sirkulasjonsdata. Det ble det også opprettet en egen testbase hvor det var mulig for oss å gjøre oss kjent med Bibliofil
ved å teste ut funksjonalitet før overgangen.
I tillegg til selve migreringen utviklet Bibliotek-Systemer ny
funksjonalitet for heftemottak. Denne utviklingen ble gjort i
tett samarbeid med fagpersoner i seksjonen, og justeringer
ble foretatt fortløpende etter testing. Det ble også utviklet ny
tjeneste for bestilling og håndtering av artikkelkopier. For å
sikre bedre gjenfinning av artikler ble alle postene fra
Nasjonalbibliotekets Norart-tjeneste importert til vår nye
instans, og disse ble koblet mot tidsskriftpostene. Til slutt satt
vi igjen med løsninger som er tilpasset våre behov, som sikrer
effektiv registrering av periodika og håndtering av artikkelkopibestillinger.
Etter hektiske måneder både i Larvik og Rana kunne Depotbiblioteket åpne for bestillinger fra vår nye katalog på
https://depotbiblioteket.no én uke før julaften,
17. desember 2021.
Etter en måneds drift er det meste på plass. I løpet av våren
er planen å også få på plass en løsning for utlån av klassesett.
Spørsmål som går igjen fra bibliotekene i forbindelse med
overgangen til Bibliofil er om Jatakk-tjenesten fungerer som
før, og om det fremdeles er mulig å bestille Depotbøker i
Biblioteksøk. Svaret på begge er ja. Vi setter pris på tilbakemeldinger, så send oss gjerne ris, ros og andre innspill til
Depotbibliotekets tjenester på e-post til
depotbiblioteket@nb.no.
Infobrev 1/2022
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FRI meråpent i Porsgrunn bibliotek
Tekst og foto: Ingunn Eikeland Geving, Porsgrunn bibliotek
også tilfelle nå. Våre tre lokalaviser kom på besøk i tur og
orden, og refererte entusiastisk om det nye tilbudet.
I tillegg informerte vi grundig både på egen nettside og i
kommunens digitale kanaler.
På selve dagen åpnet vi for innlogging fra kl. 07.00. Morgenfriske kommunetopper stilte sporty opp for å kaste glans over
åpningen. Ordfører Robin Kåss fikk æren av å være den aller
første til å logge seg inn i meråpent bibliotek, med rådmann
Rose-Marie Christiansen like bak. (Vi lot være å nevne at bare
timer før hadde både vi og et utrolig serviceinnstilt mannskap
fra Bibliotek-Systemer svettet over tekniske innloggingsproblemer – som heldigvis lot seg ordne i tide!)
Og det er tydelig at Porsgrunnsfolket har fått med seg at
det er blitt «seven-eleven» på biblioteket. Fra vi begynte å
reklamere for tilbudet har vi hatt en jevn strøm av både faste
og nye lånere som ønsker å signere kontrakt og få tilgang til
meråpent. Noen uttrykker at de kommer til å bruke meråpent
bibliotek aktivt; andre synes tilgangen er kjekk å ha.
Aldersgrensa har vi satt til 16 år, og mange unge har
benyttet seg av utvidet åpningstid. Vi synes det er veldig
positivt at biblioteket brukes flittig til lekselesing, studier og
gruppearbeid.
Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn kommune var den første som logget inn i FRI
meråpent bibliotek i Porsgrunn.

Første oktober ble det endelig Porsgrunn bibliotek
sin tur til å ønske velkommen til meråpent bibliotek.
Da hadde vi vært klare lenge! Vi hadde ryddet og
vasket, kassert og organisert. Ja, vi hadde rett og
slett pusset opp mye av biblioteket. Vi hadde bare
ikke regnet med en viss pandemi. Så åpningen ble
utsatt først én gang, så en gang til..

Mange blir også igjen etter ordinær åpningstid for å lese
aviser eller se gjennom samlingen i ro og mak. I tillegg ser vi
at barnefamilier kommer tidlig i helgene. Bruken og brukerne
er allsidige, tilbakemeldingene hyggelige.
Vi er glade for at det fine biblioteket vårt nå kan brukes store
deler av døgnet. Et meråpent bibliotek er vel noe av det beste
en kommune kan tilby sine innbyggere?

Forhåndsinteressen var stor, både fra publikum og media.
Mange var nysgjerrige, de aller fleste positive. Noen var litt
bekymret for at personalet skulle bli helt borte, mens andre
igjen øynet en mulighet for å stikke av fra svigermors besøk i
jula.
For å reklamere for det nye tilbudet laget vi bibliotekets aller
første kinoreklame! På et kommunalt budsjett hadde vi ikke
råd til «fifteen minutes of fame», så femten sekunder måtte
gjøre nytten. Men vi var heldige med timingen! Vår lille
reklamesnutt hadde premiere omtrent samtidig med den
nye James Bond- filmen, så superagenten sørget for at den
fikk et stort publikum.
Vi kjøpte også annonseplass på Facebook og Instagram. Av
erfaring vet vi at det når ut til et bredt publikum, og det var
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Mange lånere har signert avtale for å benytte FRI meråpent bibliotek. Denne låneren
var først ute!

Erfaringer med Inleads hjemmesideløsninger
Tekst: Tore Aune Fjellstad og Benedicte Tronstad Ranestad, Kristiansand folkebibliotek
gjennom ferdiglagde widgets. Vi er også godt
fornøyd med at sida automatisk henter de nyeste
innleggene fra vår Wordpress-baserte litteraturblogg til forsida.
Et annet stort pluss er integrasjonen med infoskjermer. Uten for mye plunder kan man sende
innhold, enten det er åpningstider eller enkeltinnlegg, over til utvalgte skjermer. Her ligger det
muligheter som vi ser fram til å jobbe mer med.
Vår gamle Wordpress-baserte løsning var utviklet
for mindre bibliotek og hadde bare støtte for ett
sett med åpningstider. Med våre sju lokaliteter
har vi nå en løsning som fungerer bedre for våre
behov. Det er enkelt for brukeren å filtrere både
arrangementer, nyhetssaker og åpningstider til
den filialen de ønsker. Det er også lett å legge til
meråpent-tidspunkter for de tre av våre filialer
som trengte dette.
Vi fikk tidlig et veldig godt inntrykk av Inlead, som
var veldig «på ballen». De satte av romslig med
tid til en grundig innføring i publiseringsverktøyet,
Kristiansand har Inleads hjemmesideløsning, hvor hjemmesidene er en integrert del av Bibliofil.
og våre ønsker om spesialiserte tilpasninger og utviklingsønsker ble raskt fulgt opp. Men vi opplever
Kristiansand folkebibliotek inngikk våren 2021 avtale
at oppfølgingen kanskje har vært litt mer varierende i hverdagen.

med Inlead om en easyOPAC-basert hjemmesideløsning.
Her er noen inntrykk fra det første snaue driftsåret.
Vi ønsket oss en tettere integrering med Bibliofil, og det har vi absolutt
fått. Hjemmesida er sømløst integrert i appen, og navigasjonen er
logisk og lett å finne ut av. Søkefeltet på forsida kan vise treff både fra
Bibliofil og redaksjonelt innhold fra hjemmesida. Det er også lett å
bygge inn innhold fra Bibliofil i enkeltinnlegg eller nyhetssaker,

Publiseringsverktøyet har funksjonalitet som man kjenner igjen fra andre
hjemmesideløsninger, og med litt erfaring kommer man fort i gang
med å publisere nyheter og arrangementer. Men vi opplever noen av
de mer avanserte funksjonene som litt lite intuitive og terminologien er
nok lettere å skjønne for noen med programmeringsbakgrunn.
Det aller viktigste er jo uansett hvordan sida ser ut og sida er veldig
funksjonell, og lett å navigere i for brukeren.

Velkommen til Brukermøte i Kristiansand 10. og 11. mai 2022
Da nærmer det seg Brukermøte for Bibliofil-bibliotekene igjen. Vi har
gleden av å invitere dere til Kristiansand tirsdag 10. til onsdag 11. mai
2022. Møtet varer fra lunsj tirsdag til godt etter lunsj på onsdag.
Det går direktefly fra Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Harstad/
Narvik til Kjevik. Ellers er det god tog- og bussforbindelser til
Kristiansand. Hotellet ligger i gangavstand på ca.5 min fra tog- og
rutebilstasjonen.
Brukermøtet er lagt til vakre Clarion Ernst Hotel, Kristiansands eldste
hotell. Hotellet ligger et steinkast fra Torvet i Kristiansand hvor
Hovedbiblioteket ligger i Kunstens og Litteraturens hus. Biblioteket
deler bygget med Kristiansand Kunsthall. Utstillingen i Kunsthallen i
mai er Elektrifisert sokkel av Jan Freuchen, han både bor og arbeider i
Kristiansand.
Hovedbiblioteket og de 6 filialene, Tangvall, Nodeland, Vågsbygd,
Finsland, Hellemyr og Flekkerøy, utgjør Kristiansand folkebibliotek. Kristiansand er en liten storby, med et sjarmerende sentrum, Kvadraturen,
bestående av rette gater anlagt på befaling av Kong Kristian IV. I
kvadraturen finner du gågata Markens, handlegaten med nisjebutikker
og større og mindre handlesentre. Odderøya er et yndet friluftsområde
med turstier og badeplasser, her finnes også gallerier, verksteder og
musikkstudioer. Ved foten av Odderøya ligger Kilden teater og konserthus. Like ved bygges nytt kunstmuseum i de gamle siloene på kaia.

Årets festmiddag inntas på Odderøya nærmere bestemt i Mannskapsmessa med nydelig utsikt over kysten og Kristiansand.
Arbeidsutvalget er i gang med å legge programmet og satser på å tilby
et variert og faglig godt program med spennende eksterne foredragsholdere, nyheter fra Bibliofil og årsmøte for Bibliofilforeningen. Det vil
også bli mulighet for å delta på kurs i Bibliofil på mandag ettermiddag
9. mai, hvor vi ønsker å gjøre deltakerne til smartere og mer effektive
Bibliofil-brukere.
Invitasjon med fullstendig program kommer, men hold av datoene
Arbeidsutvalget

Kristiansand folkebibliotek er vertskap for årets Brukermøte. Foto: Helge Dyrholm
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Ny forslagskasse

Den nye forslagskassen gir deg mulighet til å raskt søke, filtrere og endre statuser.

Hensikten med Forslagskassen er at innkjøpsønsker fra både
lånere og kolleger skal kunne lagres og håndteres fullt ut
i Bibliofil. Nå kan man raskt registrere ganske ufullstendig
informasjon om for eksempel kommende utgivelser og
reservere til lånere. Neste gang en kjent forfatter uttrykker
at det er en bok på gang, så kan bibliotekaren umiddelbart
registrere det som en post i Forslagskassen og håndtere
reserveringer lenge i forveien av selve utgivelsen. Innkjøpsønsker som kommer inn via meldinger (saksbehandlingssystemet) kan ved et tastetrykk konverteres til et forslag av
typen «innkjøpsønske», og låneren som har foreslått det
havner på reserveringslisten.

Forslagskassen har flere funksjoner enn å holde styr på
reserveringer, og vil nå være et godt arbeidsverktøy både for
alle som betjener publikum og også for innkjøpsansvarlige.
Man kan for eksempel tilordne et forslag til en ansvarlig,
og lett sortere lista på «ansvarlig». Man kan også sortere
forslagene etter mange andre kriterier, og man kan gi de ulik
status: registrert, vurderes, forkastet, innlån og godkjent.
I tillegg kan man skrive ut lister over aktuelle forslag og ta
med på et innkjøpsmøte el..

Når man er klar til ta et forslag videre til bestilling, får man
tre valg. I alle tre tilfeller følger eventuelle reserveringer med
fra forslaget:
1. Hvis posten finnes allerede i lokal base, kan forslaget
slås sammen med denne posten.
2. Hvis posten finnes i eksternbasen kan man importere
denne.
3. Opprette en ny bestillingspost basert på forslaget.

Nå blir alle gule lapper og delte dokumenter
overflødige!
Alle bibliotek som har innkjøpsmodulen har også tilgang til
gammel og ny forslagskasse. Du finner «Forslagskasse (ny)»
under «Bibliotekar-funksjoner» på startsida.

Forslagskassens katalogposter kan også koples til selve
bestillingen i Biblioteksentralens nettbutikk. Dette gjør at når
man bestiller et dokument i Biblioteksentralens nettbutikk og
får en bestillingspost i retur, så overskriver denne forslagsposten, men bevarer alle reserveringer.
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Det er også mulig å flytte forslag over fra den gamle til den
nye forslagskassen.

Det er innført en 3-delt innstilling som gjør at bibliotekene
kan styre hvem som har rettighet til de ulike funksjonene i
forslagskassen. De ansatte kan enten ha tilgang til å se/søke i
og opprette forslag, til å se/søke i, opprette og endre forslagssatus eller man kan ha alle rettigheter som også gir tilgang til
å opprette bestillinger basert på forslag.

i Bibliofil!

I redigeringen av forslagene kan man legge til interesserte lånere og andre detaljer.

Når forslaget skal bli til en bestillingspost, kan man komplettere postdetaljene med
informasjon både fra lokal og eksterne baser.
Det er enkelt å sende meldinger til tilknyttede lånere når forslag slettes eller endrer
status.
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Møt oss på
Bibliotekmøte i Oslo

TIPSHJØRNET

Vi er tilstede på Bibliotekmøte 2022 både med stand og med
eget arrangement. Om du vil se noen av våre nyheter, få noen
tips, har gode innspill til oss eller bare vil slå av en prat - så oppsøk
standen vår. Og etter en lang dag på konferanse kan vi friste med
et arrangement før festmiddagen med lave skuldre, god stemning og godt i glasset. Påmelding til arrangementet gjøres på vår
stand.

Sjekk ut én-linjesformatet i trefflista!

Vi sees!
Vi er til stede på Bibliotekmøte i Oslo i mars.

Hils på våre danske venner i Inlead
Inlead har gleden av å være utstiller på Bibliotekmøte sammen
med Bibliotek-Systemer.
Vi vil vise vår hjemmesideløsning easyOPAC, som er fullt integrert
med Bibliofil.
Det vil også være mulig å se våre skjermløsninger som for eksempel, Digitale Hyller, OPAC Søk og easyWay veiviserløsning.
Dere kan også se nærmere på selvbetjeningsautomaten Friendly
Frank.
Vi er til stede på standen, så kom og spør oss om det du ønsker
å vite mer om når det gjelder CMS-utvikling, skjermprodukter,
nyhetsbrev og lignende.

Vi har utviklet én-linjesformatet i trefflista til å bli mer oversiktlig for
bibliotekarene. Om du har savnet å lett få oversikt over et tema, et
fagfelt eller en kategori på biblioteket, så vil du nok like det nye
formatet. Det ligner dessuten ganske mye på det noen av oss var vant
til fra tkSøk.
Vi har fjernet bildet av boka, og isteden satt deweynr/signatur lett
synlig helt til venstre i lista. Du kan nå søke opp for eksempel pedagogikk, miljø eller verdenskrig for å se hvilket deweynummer dokumentene er plassert på, og om det meste er inne eller utlånt, uten scrolling
og klikk.

I énlinjesformatet ser dere hyllesignaturen i trefflista og det blir da lett å få en
oversikt over hva man har innenfor emnet man har søkt på.

Det er mulig å bestemme om man vil ha trefflista som standard i
«enlinje», «enkel» eller «full»-format satt på instans/rolle eller brukernivå. Dette kan gjøres her: innstillinger - m2 - velg instans/rolle/bruker
- Treffliste/postvisning - Treffliste - Trefflisteformat.

Vi gratulerer!
Siden sist har disse bibliotekene tatt i bruk
FRI Meråpent bibliotek: Midt-Telemark
bibliotek, Steigen folkebibliotek, Åkrehamn
filial på Karmøy og Våler kulturskole.
Vi ønsker også disse bibliotekene
velkommen inn i Bibliofil-familien:
Depotbiblioteket, Stange folkebibliotek,
Ilseng fengsel, skolene i Stange, Steinerskolen i Arendal, samt alle skolene i
Haugesund kommune som er innlemmet i
basen til Haugesund folkebibliotek.

Dere kan hilse på representanter fra Inlead på Bibliotekmøte i Oslo. Her er
direktør Peter Rodenberg på Brukermøte i Narvik høsten 2021.

Stange bibliotek gikk over til Bibliofil i
begynnelsen av februar.
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