Nätverksmöte Folkbibliotekens samarbete i Libris tisdag den 15 november 2016
Närvarande (via plattformen Acano): Jörgen Boman (Västerås stadsbibliotek), Daniel Gustavsson
(HelGebiblioteken, Gävle stadsbibliotek), Anna Hagenwald (V8-biblioteken, Vilhelmina folkbibliotek),
Karolina Jonson (Lerums bibliotek), Eva Myrhage (Härnösands bibliotek), Berit Nord (Vaggeryds
bibliotek), Magdalena Sjöström, ordförande (Sveriges depåbibliotek och lånecentral) och Astrid Wolff
Feychting, sekreterare (Umeåregionen, Umeå stadsbibliotek).
1. Nätverkets målsättning och arbetsformer: En tillbakablick visar att nätverkets arbete
började med att Sveriges depåbibliotek 2014 bjöd in till ett möte som bildade en arbetsgrupp
som fick i uppdrag att ”identifiera och analysera folkbibliotekens behov, fokusera på
konkreta problem, kanalisera frågeställningar, föreslå lösningar, samordna, bistå med
rådgivning och erbjuda fortbildning i katalogisering.” Arbetsgruppen har sedan träffats fysiskt
eller digitalt fem gånger. Vid förra mötet, den 25 september 2015, övergick arbetsgruppen
till ett nätverk. Hur ska vi gå vidare som nätverk? Det är viktigt att vi i nätverket fortsätter att
vara ett stöd för folkbibliotek i Libris och fångar upp aktuella frågeställningar. Flera av
medlemmarna i nätverket har kontakt med bibliotek som antingen är med i Libris eller
funderar på att gå med. Jörgen blivit kontaktad av Nyköping och kommer att åka dit på
fredag. De har varit ett Librisbibliotek lika länge som Västerås, men har ännu inte börjat
arbeta aktivt med katalogisering i Voyager. Daniel har varit i Dalarna och pratat om Libris.
Berit har varit på möte med Jönköpings läns nätverk och informerat om vårt nätverk och FB.
Många bibliotek i Jönköpings län planerar att ansluta under 2017. Vaggeryds bibliotek har
haft besök av Ronneby och även biblioteken i Kalmar län kommer att besöka Vaggeryd.
Jörgen berättade även att biblioteken i Västmanland nu ser över möjligheterna till ökat
samarbete, med gemensamt lånekort etc och då blir ju även Libris-frågan aktuell, oklart ännu
vilken väg man i så fall gemensamt kommer att välja.
2. Hur går vi vidare – folkbibliotekens behov nu och framöver: Uppdraget att vara ett stöd för
folkbiblioteken är fortfarande aktuellt, även om vi numera är ett nätverk och inte en formell
arbetsgrupp. Några aktuella frågor är mångspråksposter, Btj:s förhandsposter i Libris,
skönlitterära ämnesord samt automatisk gallringsrutin i Libris. När det gäller behovet av
utbildning är det nu Kungliga biblioteket (KB) som står för grundutbildningen.
Depåbiblioteket kommer att fokusera på att ta fram kompletterande kurser och utbildningar
kring folkbiblioteksspecifika material och frågeställningar. Man kommer att satsa på
seminarier eller workshops och även webbinarier som utgår från folkbibliotekens konkreta
exempel. Depåbiblioteket har även börjat ta fram korta utbildningsfilmer, än så länge har
man gjort en film. Detta låter bra, enligt nätverket. Hur ska vår kommunikation och våra
mötesformer se ut i framtiden? Depåbibliotekets förslag är att vi framöver träffas digitalt och
avhandlar ”en fråga i taget”. Vi kommer att ta fram en lista över ämnen/frågor och lägga in
dem i ett kalendarium. På så sätt kan vi ha oftare, kortare, mer koncentrerade möten. Det är
också viktigt att vi får med Internationella biblioteket (IB) framöver.
3. Facebookgruppen www.facebook.com/groups/896728160406225/: Idag har gruppen 166
medlemmar. Inte så många är aktiva och ställer frågor, men nätverkets uppfattning är att
facebookgruppen fyller en viktig funktion, särskilt när det gäller akuta problem och
bibliotekssystemspecifika frågor. Biblioteken får svar på de frågor de ställer och de får det
snabbt. En fråga är vart man ska skicka de frågor man har – till nätverket eller i Facebook? Är
det en fråga som bara rör oss i nätverket skickar man lämpligen ut den per e-post till
nätverket, medan frågor med relevans för fler, med fördel ställs i facebookgruppen. Vi
konstaterade också att de bibliotek som ställer frågor där är medvetna om att
facebookgruppen inte är någon officiell svarssida som administreras av KB. På facebooksidan
finns information om att biblioteken kan ställa renodlade katalogiseringsfrågor till KB:s
katalogsupport på katalogsupport@kb.se. För närvarande är Karolina ensam administratör

för FB-gruppen, vilket inte är särskilt betungande just nu. Vi bestämde att det ändå är bra
med en backup, och Daniel tog på sig att gå in som co-admin (trots att han snart går på
föräldraledighet).
4. Rapport från Västeråsmötet 6 september: Deltagarna uttryckte behov av mer
folkbiblioteksanpassade utbildningar och mer samarbete och utbyte mellan biblioteken. Flera
bibliotek koncentrerar sig på att katalogisera specialmaterial som de är mer eller mindre
ensamma om. Ämnesord var ju en huvudfråga under Västeråsmötet och det uttrycktes att
biblioteken bör försöka lägga in ämnesord med mera i poster även i andra poster för övriga
medieformat när de ändå arbetar med en post. En invändning är förstås att det i många fall
blir ogörligt, när det kan finnas upp till 20 poster eller mer för samma titel i Libris. Under
mötet efterfrågades en större insats från KB:s sida när det gäller skönlitterära ämnesord.
Västeråsmötet efterfrågade även tydligare information om vad IB gör. Behovet av en
automatisk gallringsrutin i Libris lyftes också i Västerås. I Västerås sade KB:s representanter
att de skulle lägga in en informerande text om KB:s katalogsupport på FB-sidan, vilket ännu
inte är gjort (anteckningar från Västeråsmötet har tidigare skickats ut till deltagarna och delar
av nätverket).
5. Uppgifterna på webbplatsen
http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/depabiblioteket/folkbibliotekenssamarbete-i-libris/ : Alla i nätverket går in och kontrollerar att deras uppgifter om
kontaktpersoner, fadderbibliotek etc stämmer. Ska vi försöka bli fler i nätverket? Vi
välkomnar de bibliotek som vill delta mer i diskussionerna än bara genom att vara med i FBgruppen. Karolina kommer att skriva ett inlägg på FB.
6. Övriga frågor: Bookit-problem: Daniel förde fram önskemålet att KB informerar längre i
förväg om stora uppdateringar av Librisposter, för att undvika att biblioteken drabbas av att
många poster blir avvisade i de lokala systemen - möjligen är detta ett inställningsproblem
lokalt, beroende på system.
Ämnesord: Det är viktigt att vi i nätverket arbetar för att få fler att hjälpas åt med att lägga in
skönlitterära ämnesord.
Mångspråk: En fråga är om det som IB katalogiserar i Libris motsvarar det som
folkbiblioteken efterfrågar? Vad kan folkbiblioteken förvänta sig från IB? Finns det möjlighet
att få hjälp med katalogisering av mångspråk? Nätverket kommer att skicka en fråga till IB
om detta. Vi väntar också på resultatet av den kartläggning som IB och KB tillsammans med
Göteborg och Norrköping nu håller på med.
Automatisk gallringsrutin i Libris: Detta är en fortsatt efterfrågad funktion.
Kommande möten: Nätverket bestämde att vi efter dagens möte mejlar förslag till
Magdalena på frågor vi vill ta upp på kommande möten. Magdalena kommer att kalla till
kommande möten, företrädesvis med mötestider på förmiddagar.
Vid penna och tangentbord:
Astrid Wolff Feychting

