Acanomöte med Nätverket för folkbibliotekens samarbete i Libris onsdag 26 april 2017
Dagens tema: Nätverkets facebookgrupp (www.facebook.com/groups/896728160406225/)
Närvarande: Anna Troy (Härnösands bibliotek), Astrid Wolff Feychting (Umeå stadsbibliotek),
Charlotta Simonsson (KB), Jörgen Boman (Västerås stadsbibliotek) och Magdalena Sjöström (Sveriges
depåbibliotek och lånecentral).
Presentation av deltagarna.
I nätverket är idag 14 bibliotek representerade, se lista här:
http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/depabiblioteket/folkbibliotekens-samarbete-ilibris/arbetsgruppens-medlemmar/
Det är fler som är medlemmar i nätverkets Facebook-grupp, även folkbibliotek som ännu inte är
Librisregistrerande samt andra intresserade, som exempelvis representanter från KB och Axiell. Idag
finns drygt 100 registrerande folkbibliotek i Libris.
Facebook-gruppen www.facebook.com/groups/896728160406225/ :
Vilken typ av frågor förekommer? Det är lite otydligt vem eller vilka som står bakom gruppen och en
osäkerhet kan upplevas i vilka frågor som ”får” ställas. Både avsändare och syftet med gruppen
behöver beskrivas tydligare på Facebooksidan. Det ställs många frågor kring katalogisering. Finns det
ett behov av en separat Facebook-grupp för rena katalogiseringsfrågor? Ett alternativ kan vara ett
forum. En fördel med Facebook eller ett forum är att fler kan ta del av både frågor och svar, som ju
för det mesta är mer eller mindre allmängiltiga. En annan fördel med Facebook är att det ger
möjligheten att resonera med kollegor, vilket personal på mindre bibliotek sällan har, eftersom de
ofta är ensamma med att arbeta med katalogisering. Det förekommer även ett mer informellt
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan biblioteken och fadderbiblioteken. Frågan kring var
renodlade katalogiseringsfrågor ska ställas kan lösas med att antingen skapa ett separat forum eller
facebookgrupp för dessa, eller att, så att säga, bjuda in frågor till vår befintliga facebookgrupp. I
facebookgruppen hänvisas redan idag ofta till Verktygslådan eller KB:s katalogsupport, vilket är bra.
KB:s kanaler för katalogsupport och kundservice:
Från KB:s sida ser man att väldigt kvalificerade katalogiseringsfrågor kanske hellre bör ställas direkt
till KB:s katalogsupport. KB har en ny webb på gång, men det är oklart om bibliotekens frågor och
svar kommer att hanteras där eller på annat sätt. KB har funderat över hur katalogsupport och Libris
kundservice fungerar och en idé är att göra om både katalogsupport och kundservice till ett
frågeforum, typ KB:s forum kring e-plikten https://kundo.se/org/kb-eplikt/ .
Marknadsföring
En förnyad marknadsföring av både nätverket och Facebookgruppen behöver göras. Det finns
bibliotek som kanske har varit med i Libris länge, men som inte känner till nätverket och som kan
behöva få riktad marknadsföring och inbjudan. Biblist är en av flera tänkbara kanaler för
marknadsföring.
Behov av fortbildning
Det finns behov av fortbildning och repetition av katalogisering även för dem som katalogiserat länge
och som gått grundkursen eller motsvarande för länge sedan, särskilt om man är ensam om att

katalogisera på sitt bibliotek. Kan nätverket ta fram ”månadens katalogiseringsexempel” som ett sätt
av flera, att fortbilda varandra? Sveriges depåbibliotek och lånecentral har tagit fram korta
instruktionsfilmer kring katalogisering av olika slags material, som ligger ute på deras webb:
http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/depabiblioteket/folkbibliotekens-samarbete-ilibris/utbildningsmaterial/
I samarbete med KB planerar Sveriges depåbibliotek och lånecentral dessutom kompletterande
fortbildning i någon form kring folkbiblioteksspecifikt material. KB ser just nu över behoven av
utbildning inför övergången till RDA och Libris XL.
Verktygslådan
Verktygslådan kommer att förändras och uppdateras nu när vi går över till RDA, men det är ännu
oklart hur den kommer att förändras, om det blir i en helt ny form eller om Verktygslådan efter
uppdatering med RDA blir kvar i sin nuvarande form – Lotta tar reda på detta. Förhållandet mellan
Verktygslådans flik Katalogisering och Formathandboken upplevs som något oklart av flera
medlemmar i nätverket. På KB:s betatjänst för länkad data https://id.kb.se finns Svenska ämnesord,
barnämnesord och genre/formtermer samlade.
Mötet bestämde att informationstexten på Facebookgruppens sida kring avsändare och syfte ska
förtydligas. Magdalena skickar ett förslag på text till nätverket.
Mötet bestämde att tills vidare bjuda in katalogiseringsfrågor till nätverkets facebookgrupp.
Magdalena bjuder in nätverket till nästa Acanomöte och föreslår ett nytt ämne för mötet. Tänkbara
ämnen är Verktygslådan och RDA och i så fall bjuder vi även in någon från KB:s RDA-projekt till mötet.
Vid tangentbordet,
Astrid Wolff Feychting

