
Referat fra nettmøte om e-boksamarbeidet i Viken 31.03.2020  
 

Løsning og avtale 

Fra januar 2020 tilbyr alle folkebibliotek og 18 vgs-bibliotek i Viken utlån av e-bøker via 
BookBites, og vi har et felles innkjøpskonsortium. 

Forventninger til fylkesbiblioteket 

• Opprette referansegruppe brukere 

• Etablere en ordning for innkjøp og innkjøpsønsker 

• Ta en overordnet og koordinerende rolle 
 

Innhold og organisering av innkjøp og system 

• Fylkesbiblioteket ønsker å etablere fire ulike arbeidsgrupper:  
o En referansegruppe som bidrar til å følge opp meldinger/ feil/ utviklingsønsker 

for BookBites.  
o En innkjøpsgruppe for voksen  
o En innkjøpsgruppe for barn 
o En for Overdrive 

 
Fylkesbiblioteket er sekretariat. Opptil 8 personer i hver gruppe. Ønskelig med 
representasjon fra små og store bibliotek. De som vil delta melder pr epost til 
fylkesbibliotek. Send til: olgask@viken.no 

• Forslag til at innkjøpsgruppa tar ansvar for felleshyller i BookBites. 

• Retningslinjer bli sendt ut på høring. Det ble pekt på at særlig pkt.10 bør 
omformuleres. 

• Problemmeldinger meldes til Kundeservice Biblioteksentralen og gjerne med kopi til 
Cecilie Weinholdt , ceciliewe@viken.no 

Økonomi 

Fordelingsnøkkel for systemkostnader ble presentert. Se powerpoint fra møtet for detaljer. 
Ikke klar for VGS.  

De videregående skolene inviteres inn i samarbeidet, men det er ikke alle som har tilgang 
gjennom Feide. Blant annet må de videregående skolene i tidligere Akershus bli lagt over til 
den nye Feide først, dette skjer til skolestart 2020.  

Mediebudsjett: Folkebibliotek 4% VGS 2 % - og diskusjonen for 2021 tas på et senere 
tidspunkt 

Markedsføring  
NB satser fem millioner til digital formidling. Forslag til tiltak skal sendes til NB 1. april. 

Det sendes en epost fra fylkesbiblioteket hvor man nevner mulige tiltak og vi ber om 
tilbakemeldinger– svarfrist kl. 12 onsdag 1 april.  



Overdrive/Libby 
Det jobbes med å etablere en løsning innen utgangen av april. Egen forespørsel vil bli sendt til 
bibliotekene om etablering av denne løsningen denne uken. Mange positive tilbakemeldinger 
i møtet om å få til en løsning i Viken. Fylkesbiblioteket vil i nærmeste fremtid kunne avklare 
hvor mye de kan støtte til å etablere løsningen. 

Biblioteksentralen og BookBites 

Nytt i appen:  
Integrasjon med Bibliofil og Mikromarc  slik at BookBites er bedre integrert med 
biblioteksystemene og på bibliotekenes nettsider. 
 Brukerne kan dele titler direkte fra BookBites til sosiale medier. 
 Bedre muligheter å formidle innen sjanger. 

Bedre filtre for søk ved bedre bruk av metadata. 
 Integrasjon med Feide – (merk den nye versjonen av Feide) 
 Utvikler barnemodus med større fokus på  gamefication – forhåpentligvis klart til skolestart 
høsten. 
 Arbeid rundt klassesett gjøres. 
 Bedre muligheter for uttak av statistikk - kommer på plass forhåpentligvis før sommeren 
  
Markedsføring 
 https://www.bibsent.no/bibliotekprodukter/bookbites/markedsforingsmateriell 
 Kan lastes ned fritt til bruk. Her finner du også informasjon om å lage hyller og opprettelse av 
brukere.  

3 gratis e-bøker og 3 e-lydbøker vil bli lagt inn i BookBites ut april. Et nyhetsvarsel om dette 
blir sendt til bibliotekene.  

Systemet 

 Reserveringer vises nå korrekt.  

Ny funksjonalitet om filtrering av reserveringer, samt at en funksjon at innkjøpsansvarlig får 
varsling på pakker som snart utløper kommer. 
 De bibliotekene som får henvendelser angående reserveringer - kontakt Olga Skrinde 
(olgask@viken.no) eller Cecilie Weinholdt (ceciliewe@viken.no) som sjekker ut dette. 
  

Spørsmål og svar 
 
Når får man beskjed om at boka ikke er tilgjengelig og når kan den reserveres? 
Utløpte pakker kan ikke reserveres dvs at den ikke er tilgjengelig eller at klikkbudsjettet er 
tomt.  Kun bøker som systemet vet kan lånes gir muligheten for å reservere. 
  
Hvorfor vises noe som ikke kan lånes? 
 Løsningen gir et søkesvar om at boka finnes som e-bok men er ikke per nå tilgjengelig. 

https://www.bibsent.no/bibliotekprodukter/bookbites/markedsforingsmateriell
https://www.bibsent.no/bibliotekprodukter/bookbites/markedsforingsmateriell


Hvilken melding får man når man har oppnådd max månedslån?f 
 Du må vent til neste måned, du har nådd max lån  

 Er det mulig å findele budsjettet mer, eks på uker istedet for på mnd? 
 Innkjøpsgruppen vil jobbe videre med dette 

 Kunne man heller hatt sidetall enn lesetid frampå bøkene? Det står i metadata hvilket antall 
sider i den fysiske boken har. 

Vil det på noe tidspunkt kunne vært aktuelt og mulig å vise podcast og video i BookBites?  
Video – nei. Podcast er teknisk mulig, men ikke på plass.  

  
Har noen et tips her til et godt lesebrett?  
De bør ha Android 5, Kindle er ingen mulighet. 

Hvis man kjøper bøker inn til et enkelt bibliotek, utenom fylket. Er det lånerne på det 
biblioteket som blir prioritert på ventelistene? 
Ja.   
- Fylkesbiblioteket understreker at det er lagt ned mye arbeid i anskaffelse av teknisk løsning 
og koordinering av innkjøp. Vi oppfordrer på det sterkeste at alle ekstra bidrag bidrar til å 
styrke felleskapet.  

Savner bedre funksjonalitet på bokhyllebyggesiden. F.eks. legge inaktive hyller i mapper til 
gjenbruk e.l. Bestemme at egne hyller skal stå øverst, eller at vi må godta Viken-hyller før de 
publiseres. 
Tar innspillet med i videre utvikling. Det vil bli arrangert et eget møte om hyllebygging. 
Invitasjon kommer.  

 

Referent: Elin Westgård Hansen, Viken Fylkesbibliotek 
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