Anteckningar från möte med arbetsgruppen för folkbibliotekens
samarbete i Libris, Biblioteksdagarna i Lund, 6 maj 2015
Närvarande:
Eva Myrhage, Härnösands bibliotek
Miriam Säfström, Kungl. biblioteket
Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Katarina Tollbäck Eriksson, Burlövs bibliotek
Charlotta Simonsson, Kungl. biblioteket.

Marknadsföring av gruppens arbete och resurser
Vi diskuterade hur man kan nå ut med det material och de resurser som sammanställts och som finns
på Depåbibliotekets webbsida.
Det ska vara lätt att ta reda på vad det innebär att bli Librisbibliotek. Det finns mer att informera om
än att det handlar om katalogisering. Mycket har hänt, men gruppen uppfattar att vetskapen om
förbättringar inte har nått ut ordentligt. Fortfarande diskuteras utifrån läget för ett par år sedan och
uppfattningar som inte längre stämmer.
Arbetsgruppen skulle kunna bli tydligare och fungera som en nod för folkbiblioteken i Libris.
Vi pratade om att informera via de vägar som finns och som många tar del av, till exempel maillistor
som Biblist och Libfolk, Librisbloggen och sociala medier.
Regionala träffar för Librisbibliotek och intresserade
Vi pratade om hur det ser ut i olika regioner. Det kan skilja sig åt hur många bibliotek som är
anslutna, hur långt man kommit, om det finns ett samarbete, hur många nya som är intresserade.
Vissa regioner kan ge visst stöd till de bibliotek som är först.
Mötet föreslog regionala träffar för både de som är librisregistrerande och de som är intresserade.
Träffen kan utgå från aktuella frågor, både från Librisbiblioteken och från intresserade och ge
möjlighet till diskussion och att hitta former för samarbete. Processen och arbetsinsatsen kan skilja
sig åt för olika typer av bibliotek, och inbjudna bibliotek av olika typ och storlek skulle kunna berätta
om sitt arbete. Exempel från andra bibliotek än folkbibliotek kan visa på nya sätt att tänka kring
medie- och postförsörjning.
Träffarna kan ge möjlighet att tydliggöra frågor som varit oklara och underlätta för biblioteken att
bilda nätverk och att samarbeta i regionen.
Övrigt
Det har varit låg aktivitet på forumet sedan sist, två nya medlemmar, men inga frågor. Skulle det vara
lättare att ställa frågor och diskutera i en facebookgrupp?

Kan vi få fler bibliotek att anmäla sig som fadderbibliotek? Till exempel flera i samma region?
KB vill gärna ha gästbloggare som kan berätta om sina erfarenheter av att bli Librisregistrerande
bibliotek och efterlyser även förslag på andra idéer om blogginlägg som rör folkbiblioteken i Libris.

Antecknat av Charlotta Simonsson

