GÖTABIBLIOTEKEN

Lessons learned Librisprojektet på Götabiblioteken 150625
Genomförd under slutseminariet för Librisprojektet
Deltagare från Göta metadata, projektägare, inköpare, katalogisatörer, Regionbibliotek
Östergötland och medieleverantör. Tre Götabibliotek representerade.
1. Betygsätt projektet individuellt, skala 1‐8 (8 är högst). Betyget motsvarar din känsla för
projektet överlag (resultat, arbete, mottagande, omgivning, känsla etc). Vid genomgång av
allas siffror motiveras varje betyg individuellt med några ord
‐ 7, 7, 6, 7 (för att vi inte förstod skolbibliotekens situation), 7, 8 (som leverantör och
betraktade projekt utifrån), 5, 6.
2.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tre nyckelord som beskriver projektet överlag, din egen uppfattning/känsla
Samarbete, inflytande, framtid
Utvecklande, samarbete, roligt
Struktur, tidsplan, positivt
Systematik, drivkraft, kunnighet
Utvecklande, trevande, roligt
Informationsflöde, samarbete, lärorikt
Påfrestande, otacksamt, lärorikt
Intressant, utvecklande, roligt

3. Skriv ner så många nyckelhändelser som möjligt från projektet, placera ut på en tidsaxel och
markera med prick, något som gick bra=grönt, dåligt=rött samt
förvånande/förvirrande=blått.
Händelse
Rött
Grönt
Blått
Manualer
O
O
Katalogiseringstjänster
O
O
Styrgruppen lugn‐ kör på
Besök från KB
Inköpsstopp
O
O
Informationsträff höst
Katalogmallar
O
Testperiod
Möten/tisdagar
OOOO
Gamla MM‐poster
O
Voyager
O
Katalogisering
Installationsstrul
OO
Gapskratt
OOOOOO
Manglandet
O
Leverantörskontakt
O
O
O
BTJ
OOOO
Supportens födelse
Motviljan mot bredd
utbildning för förståelse
Skolor/Skolbiblioteksfrågan OO
OOOO
som alltid tappas eller
behandlas lite
styvmoderligt
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Tekniskt strul
Starten av inköp/Nya
rutiner vid inköp ‐>
omständigare
Mängd katalog
Avvisningar
Avstamp
Arena
Book‐IT utbildning surprise
Utbildning
Workshop
Informationsmöten vår
Utvärderingen

O
OO

O

O

OO
OO
O

O
O
O
O

4. Vad har du lärt dig?
‐ Låt saker ta tid
‐ Viktigt att veta varför och för vem, vikten av öppenhet och generositet, vikten av
kommunikation
‐ Kommunikation i projekt
‐ Samarbetet fortsätter, blir bättre och bättre mellan biblioteken
‐ Götaperspektiv
‐ Att information före, under och efter superviktigt, ingen överraskning att det är så men ACK
så viktigt
‐ Mer kunskap om katalogisering
‐ Helhetsbild av katalogförsörjningen. Katalogisering, system osv
‐ Götaperspektivet
‐ Nya kollegor
‐ Förankrandet av Göta var inte klart
5.
‐
‐
‐
‐
‐

Tre saker att rekommendera blivande Librisbibliotek
Förankra varför, ställ krav på KB och leverantörer, strukturera jobbet, låt alla vara med
Utbildning, förberedelsetid, planering
Tidsplan, fråga andra om både problem och det som ”enkelt”, kommunikation
Planera i god tid, bra kontakt med kommunens IT‐enhet vid installation av Voyager,
informera/utbilda all berörd personal
Skolor, förbered personalen på merarbete med katalogposterna, etablera kontakt med
leverantörer
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