Anteckningar från mötet i Göteborg den 25 september 2015
Arbetsgruppen Folkbibliotekens samarbete i LIBRIS

Närvarande:
Karolina Jonson, Lerums bibliotek
Jörgen Boman, Västerås stadsbibliotek
Miriam Säfström, Kungl. biblioteket
Ulrika Hvidén, Göteborgs stadsbibliotek
Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Katarina Tollbäck Ericson, Biblioteken i Burlöv
Astrid Wolff Feychting, Umeå stadsbibliotek, Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Magdalena Sjöström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Charlotta Simonsson, Kungl. biblioteket
Hilda Androls, Kungl. biblioteket
Elisabeth Lundqvist, Karlstads stadsbibliotek
Berit Nord, Vaggeryds bibliotek
Seija Jalkanen, Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Marknadsföring
Vi inledde med en diskussion om marknadsföring. Gruppens arbete finns dokumenterat på depåns
hemsida och på Freeforums.
http://sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/depabiblioteket/folkbibliotekens-samarbete-i-libris/
http://folkbibliotekilibris.freeforums.net/
Beslutades att Karolina avslutar forumet och hänvisar därifrån till Facebook-gruppen
https://www.facebook.com/groups/896728160406225/. Facebook har en fungerande
nyhetsbevakning.
På depåsidan har vi en lista på kontaktpersoner och fadderbibliotek och enstaka förfrågningar har
kommit in tack vare listorna. Det är önskvärt att vi länkar till våra sidor när vi marknadsför LIBRISsamarbetet. Man kan lägga informationen i sin brevsignatur. Föreslogs att vi kommer med mera
personliga citat om LIBRIS på webbsidorna. Man kan informera på sidor som riktar sig till
professionen. Vårt inslag i KB:s monter 24/9 blev filmad och läggs ut. Libfolk- och Mangkat-listorna
kan användas mera – även Librisbloggen välkomnar inlägg.
Startguiden på LIBRIS’ sida:
http://www.kb.se/libris/Startpaketguide-for-LIBRIS-registrerande-bibliotek/
Det är viktigt att vi är med på chefsmöten och regionbiblioteksmöten för att få möjlighet till
personliga samtal. Madelein föreslog att depåbiblioteket gör en turné på länsbiblioteksmöten i
regioner där man ännu inte har LIBRIS-anknytning. Efter seminariet den 7 oktober i Göteborg
http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/kontakt/konferenser/ som riktas till läns- och

regionbiblioteken, hoppas vi veta mera om hur man funderar i dessa regioner.
Vi kan medverka på biblioteksdagarna om vi vill. Västerås är värdkommun för Svensk
biblioteksförenings Biblioteksdagarna 2016. Depåbiblioteket tillsammans med nätverket sätter ihop
ett program. Depåbiblioteket kontaktar Svensk Biblioteksförening och anmäler ett program och
återkommer till vår arbetsgrupp med detaljer.
När vi vill exemplifiera hur det är att bli ett LIBRIS-bibliotek är det bra att visa på olikheterna. En del
kommunbibliotek går med ensamma, andra ingår i regionsamarbeten. Allt kan inte förberedas i detalj
inför en LIBRIS-övergång. System- och medieleverantörerna får bidra till att postflödena börjar
fungera.
I all kommunikation gäller att LIBRIS skrivs med versaler, meddelade Miriam. KB/LIBRIS har den
policyn.
Regionala träffar
Länsbiblioteket i Jönköping har bjudit in sina kommunbibliotek till en regional infoträff om LIBRIS den
29 september. KB är med, även Karolina kommer.
http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?nodeId=40650&childId=3683
Karolina och Ulrika brukar vara med på Kultur i Västs regionmöten. Charlotta har pratat om
Värmlandsexemplet på regionala träffar. Ulrika träffar Malmö då och då. Burlöv och Lomma är de
hittills enda kommunerna i Skåne som är LIBRIS-bibliotek.
Katalogisering utländska språk
Vi pratade om BTJ:s nya tilläggsavtal http://corp.btj.se/?id=11355. Det nya avtalet betyder inte att
posterna automatiskt kommer in i LIBRIS efter karenstiden. Det är synnerligen viktigt att
Internationella biblioteket (IB) inte låser sig med ett treårskontrakt, tyckte mötet. Enligt Charlotta har
IB som uppdrag och mål att katalogisera till hundra procent i LIBRIS.
När det gäller titlar som får litteraturstöd är det önskvärt att preliminära poster kommer in i LIBRIS.
Charlotta undersöker den möjligheten.
Katalogisering
Stöd till katalogisatörer: inspirerade av IB ska depåbiblioteket göra instruktionsfilmer som läggs ut på
vår webb.
Utifrån Jörgens fråga om hur mycket man ska snygga till preliminära poster kom vi fram till:
-

Var inte för petig, de svenska posterna uppgraderas av NB, och SBI
Om du gör någonting: gör det i LIBRIS

När det gäller film och ljud finns redan info i Svensk mediedatabas och Svensk filmdatabas. Enligt
Miriam pågår arbete med att tekniskt integrera LIBRIS och Svensk mediedatabas.
Elisabeth tog upp frågan om att det vore bra med annotationer för vuxenböcker liknande
annotationerna i barnbokskatalogen. Charlotta sade att KB får annotationer för distributionsstödda
titlar men det är olika varifrån informationen kommer och hur upphovsrätten ser ut.

Nu kan bibliotek som har BOOK-IT version 8.0 använda MARC21 i stället för BTJMARC1, vilket är bra,
men enligt Karolina går det fortfarande inte att skilja åt MP3 och CD. Jörgens erfarenhet är att LIBRISposterna inte är kodade till rätt medietyp, alla nya böcker ser ut som facklitteratur. Miriam
uppmanade oss att kontakta LIBRIS för att rätta till problemet med formattyperna.
Avslutningsvis
förklarade Madelein att arbetsgruppens formella uppdrag nu är avslutat men att vi fortsätter att
nätverka och arbeta med LIBRIS-frågor tillsammans och på var sitt håll.
Seija
antecknade

