Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens
samarbete i Libris, 29 januari. (Adobe-möte)
Närvarande:
Hilda Androls, Kungl. biblioteket
Elisabeth Cserhalmi, Götabiblioteken
Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Daniel Gustavsson, Helgebiblioteken, Gävle
Anna Hagenwald, V8-biblioteken, Vilhelmina
Ulrika Hvidén, Göteborgs stadsbibliotek
Seija Jalkanen, Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Karolina Jonson, Lerums bibliotek
Elisabeth Lundquist, Selmabiblioteken, Karlstads stadsbibliotek
Eva Myrhage, Härnösands bibliotek
Berit Nord, Jönköpings länsbibliotek
Charlotta Simonsson, Kungl. biblioteket
Magdalena Sjöström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral (mötesanteckningar)
Katarina Tollbäck Ericson, Burlövs bibliotek
Astrid Wolff Feychting, Umeåregionen, Umeå stadsbibliotek

1. Vad har hänt sedan sist?
 Dokumenten ”Varför Libris” och ”Vad kan vi göra med fria metadata?” är i princip
sammanställda.
 Det nya forumet ”folkbibliotekilibris.freeforums.net” är igång även om aktiviteten är
låg.
 Första gemensamma utbildningen med lärarresurser från Libris, Sveriges
depåbibliotek och Göteborgs stadsbibliotek kommer att vara i Linköping i slutet av
februari. Den vänder sig till Götabiblioteken samt närliggande bibliotek.
 I Norrbotten planeras till hösten en Librisutbildning.
Nuläget hos en del av de närvarande biblioteken.
Anna: V8-biblioteken kommer att gå med i Libris så snart som möjligt och planerar också
en övergång till Dewey.
Hilda: Lidingö går nu med i Libris. Libris arbetar vidare med ett flertal bibliotek som tar
kontakt och vill gå med i samarbetet. Libris planerar att bjuda in och informera
folkbibliotekschefer för några större folkbibliotek.
Astrid: Astrid kommer att medverka på ett barnbiblioteksforum i Norrbotten. Hon
kommer att prata om Dewey och Libris sett ur ett barnbiblioteksperspektiv.

Katarina: Burlöv är det första biblioteket i Skåne som gått med i Librissamarbetet. Det
förs diskussioner i länet och hon hoppas att det snart blir fler.
Berit: Vaggeryd och Gnosjö är de två i länet som är Librisbibliotek. Man jobbar dock med
att så många som möjligt ska komma igång.
Daniel: Hela Gävleborg med 10 kommuner håller på att övergå till Libris nu. En
projektledare skall tillsättas. Sveriges järnvägsmuseum skall också gå med.
Karolina: Har blivit kontaktade av några bibliotek som skall gå med i Librissamarbetet och
har frågor.
Elisabeth C: Det är skarpt läge för Götabiblioteken. Inköpen från Adlibris och Förlagett
fungerar bra. Dock är det problem med BTJ då etiketterna inte går att läsa av. Efter
mötet har det framkommit att problemet är löst i BOOK-IT 8. Läs mer här:
http://folkbibliotekilibris.freeforums.net/thread/4/hur-lokalisera-cker-intelligentaetiketter?page=1#scrollTo=8
2. Freeforums
Forumet verkar fungera, men det har inte hänt så mycket. Vi kan lägga in fråga och svar så
att det blir mer innehåll.
Beslut: Karolina och Hilda formulerar en gemensam text som kan användas vid
marknadsföring av forumet.

3. Om Metadata
Sista meningen redigeras. Därefter läggs dokumentet ut på depåbibliotekets webbplats. Det
går bra att komplettera senare med fler exempel.

4. Varför Libris
Charlotta hade några synpunkter som hon delgav gruppen och hon kommer också att maila
dem.
Då vi diskuterade dokumentet nämndes det att många av utvecklingsområdena är
identifierade i tidigare rapporter. Se den samlade litteraturen ”Registrera i Libris – en guide”
http://www.kb.se/libris/startpaketguide-for-libris-registrerande-bibliotek/
Efter korrigeringarna kommer Umeå att publicera dokumentet på depåbibliotekets
webbplats.

5. Faddersystem för nya folkbibliotek i Libris
Ett ”bollplank” är bra att ha. Det känns ganska naturligt att bli fadder dels inom ett
geografiskt område, dels också för de som har samma bibliotekssystem.

Libris kundtjänst svarar på frågor. De kontaktas via kontaktformulär, e-post eller telefon.
http://www.kb.se/libris/kontakta/. De kan också slussa vidare både för geografiskt område
och samma bibliotekssystem.
På Sveriges depåbibliotek och lånecentrals webbplats finns förteckning över kontaktpersoner
som kan svara på Librisfrågor.
Det beslöts att gruppens medlemmar skickar till Umeå de uppgifter på kontakter som skulle
kunna bli faddrar, med uppgifter på kontaktpersoner och bibliotekssystem. Umeå skapar en
rubrik på webbplatsen för detta.

6. Axiell annonserar att Libra.se läggs ned
Axiell har annonserat att de slutar att utveckla Libra.se, men erbjuder support tre år till. De
kommer istället att koncentrera sig på BOOK-IT:s utveckling.

7. Övriga frågor
Vad gör vi framöver? Ja, marknadsföringen av Librissamarbetet är mycket viktig.
 Freeforums måste bli mer känt! Texten som kommer att skrivas (se punkt 2) används
och sprids i våra respektive nätverk.
 Information på Sveriges depåbibliotek och lånecentrals webbplats fylls på och
förbättras!
 Vi vill uppmuntra folkbiblioteken att höra av sig då de har behov av utbildning.
Utbildningsmöjligheterna marknadsförs på Biblist, Librisbloggen och depåbibliotekets
webbplats.
 Skriv på Librisbloggen! Det är önskvärt att så många som möjligt av oss bidrar med
inlägg.
Madelein föreslog att företrädare för samtliga regionbibliotek bjuds in till ett möte,
förslagsvis i anslutning till biblioteksdagarna i Lund, 6-7 maj. Mötet ska resultera i en
belysning av ”Libris-läget”; hur det ser ut just nu och hur man ser framåt. Gruppen
tyckte det var ett bra förslag och mer information kring datum kommer senare.

8. Nästa möte: tid och plats
Vi diskuterade behovet av en fysisk träff för nästa möte. En tanke kan vara att vi ses i
samband med Biblioteksdagarna i Lund, 6-7 maj. Vi diskuterar saken vidare och Umeå hör av
sig framöver.

Magdalena Sjöström antecknade

