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Medlemskap i Libris – beslutsunderlag 

Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några 
månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken 
måste vara införstådda med förändringarna. 
 
Denna skrivelse innehåller några frågeställningar, beskriver möjligheter och 
förutsättningar och är ett underlag för beslut om medlemskap i Libris.  
 
KB:s Arbetsgrupp för folkbibliotekens medlemskap i Libris (AFML) publicerade en 
delrapport  i juni. När rapporten här citeras anges AFML som källa. 
 

1. Varför ska vi gå med i Libris? 

1.1  Nationellt mål 
”Kungliga biblioteket fick 2011 ett samordningsuppdrag för hela biblioteksväsendet 
och har sedan dess arbetat med att bredda det nationella biblioteksdatasystemet 
Libris.” (AFML) Önskan om ett nationellt bibliotekssystem har folkbiblioteken haft 
under decennier. Nu är det ett gemensamt mål för alla svenska bibliotek och ett 
nationellt uppdrag.  

1.2  En del av världen 
Flera stora förändringar inom metadataområdet sker den närmsta framtiden och 
Libris utvecklar en nationell katalog med internationell inriktning som placerar det 
lokala biblioteket i ett internationellt sammanhang. Det ger våra låntagare tillgång 
till ”biblioteksmolnet” och verktyg för ökad information. 

1.3  Frihet och kontroll över ekonomin 
Med fria poster i bibliotekskatalogen styr vi själva över hur de ska användas och vad 
det får kosta.  

1.4  Kompetens och inflytande att utveckla  
I en nationell katalog får vi del av andras kompetens men vi bidrar också själva och 
ökar vår egen kompetens. Det ger oss större inflytande och möjligheter till 
utveckling. 
 

.  
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2. Vad kostar det att gå med i Libris? 
Libris poster och tjänster är gratis för alla medlemmar men vi måste också bidra till 
kollektivet. Nuvarande köpta tjänster behöver delvis ersättas med egna. De folkbibliotek 
som gått med i Libris har fått mindre omkostnader. Göteborgs stadsbibliotek kommer 
att redovisa sin kostnadskalkyl till AFML slutrapport i november. 
 

3. Hur går postförsörjningen till? 

3.1 Förvärvsrutinen 
Med Libris förvärvsrutin får biblioteken automatiskt librispost i samband med 
inköp från AdLibris, Bokus, BTJ, FörlagEtt, F. Delbanco, Ferdosi, Dawson och DK 
Agencies. Antalet leverantörer som ansluter sig till Libris förvärvsrutin kommer i 
framtiden att öka. Om librispost saknas, skapas en förlagspost/kortpost som 
senare ska uppdateras. Totalt kommer vi gratis och automatiskt få poster för 75 
% av vårt förvärv. Till ca 25% av förvärvet måste poster importeras eller skapas. 

3.2 Katalogisering och uppdateringar 
Eftersom vi är tidiga med inköp, kommer de flesta posterna för nyutgivning att 
vara preliminära och ofullständiga. För svensk bokutgivning katalogiserar NB 
och vi kan automatiskt få en uppdatering (70 % av våra librisposter). Övrigt som 
ska katalogiseras/uppdateras, gör biblioteken själva. Ett samarbete med andra 
bibliotek underlättar arbetet. Somligt kan vi få uppdaterat (= annat bibliotek har 
gjort arbetet) och annat katalogiserar vi själva och hjälper därmed andra 
bibliotek. Observera att all katalogisering och alla uppdateringar vi gör, ska göras 
i Libris till gagn för kollektivet och inte i BOOK-IT. Också lokala uppgifter som 
signum och ämnesord ska läggas i Libris. Om flera bibliotek samarbetar om 
sådan bibliografisk information, kan också den fås genom uppdateringar från 
Libris. Ett samarbete måste dock först ha etablerats. Se mer om arbetsinsatser 
under punkt 4. 

3.3 Import  
Vi kan importera poster genom Libris – bland annat från MTM, Elib och Publit. 
Via Z39.50 har vi också möjlighet att importera poster från andra källor. Initialt 
underlättar det övergången, om vi också behåller möjligheten att importera från 
BURK. 
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4. Vilken organisation behövs? 

4.1  Projektorganisation 
I Göta måste det finnas en enhetlig organisation för förvärv med librisposter. Vi 
behöver gemensamma rutiner i vårt gemensamma system.  Det är viktigt att 
personalen motiveras för att förstå och vilja använda nya rutiner. Förändringsarbetet 
genomförs bäst i form av projekt med en projektorganisation som ansvarar för att 
arbetet genomsyrar hela Göta. Bibliotekscheferna förankrar beslut om övergång till 
Libris hos personalen och ger projektorganisationen nödvändigt stöd, så att arbetet 
kan prioriteras och genomföras på bästa sätt. 
 
Projektgruppen tar fram gemensamma rutiner och informerar och utbildar om 
dessa. En projektledare är kontaktperson för Libris och leverantörer och ansvarar 
för att alla förberedelser och inställningar i BOOK-IT, hos Libris och hos 
medieleverantörer är klara för alla enheter vid start. Projektledaren samordnar 
internutbildning och rapporterar inför chefsgruppen. Projektgruppen behöver 
tillträda några månader före start och vara aktiv det första året. 

4.2  Inköpsorganisation 
I stort kan inköpsprocessen fungera som nu men med den skillnaden att vi förvärvar 
librisposter i stället för burkposter och att vi registrerar bestånd i Libris jämte i vår 
BookIt-katalog.  Man kan dock inte välja burkpost i stället för librispost. Förändring i 
rutinerna behövs vid inköp av medier och speciellt för de förvärv som görs hos 
leverantörer som inte är knutna till förvärvsrutinen. Det är väsentligt att alla är 
införstådda med rutinerna och att ansvarsfördelningen är klar och tydlig. Vid 
ankomstregistrering måste medierna sökas på titel eller ISBN. ”Intelligent etikett” 
kan inte användas. Digitala Btj-häftet kan inte användas. Om de stora biblioteken gör 
större volyminköp tidigt, kommer inköpsprocessen bli enkel för andra. 
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4.3  Katalogisering 
Den största förändringen gäller katalogarbete. Behovet uppskattas till två tjänster. 
Katalogisatörerna ingår i projektorganisationen, ansvarar för katalogisering och 
uppdateringar i Libris, katalogrutiner och underhåll i BOOK-IT samt håller i 
internutbildningar. Huvudansvarig är kontaktperson och etablerar samarbeten med 
andra folkbibliotek i Libris. 
 
Katalogisering för alla götabiblioteken kan troligen helt skötas centralt inom ramen 
för dessa två tjänster, men om bibliotek önskar fördjupa sin kompetens kan fler 
katalogisera efter genomgångna internutbildningar och utbildningar hos Libris. All 
katalogisering ska göras i Libris med Libris katalogiseringsverktyg och ska följa 
Libris standard och riktlinjer. Skolbiblioteken kan för närvarande inte registrera sitt 
bestånd i Libris och kan inte katalogisera i Libris men de delar librisposterna i 
götakatalogen.  De kan också importera librisposter genom nedladdning av separata 
filer via aktiv ftp. Det skulle underlätta för dem om kommunikation från klient till 
server tilläts i deras nätverk.  

4.4  Mediehantering 
Projektgruppen tar fram rutiner och arbetsflöden i samarbete med Medie- och 
gallringsgruppen. Speciellt behöver gallringsrutinerna ses över. 
 

5. Vilka utbildningsinsatser behövs? 
Det behövs en bred förankring och information/internutbildning om vad Libris är och 
vad ett medlemskap innebär för oss nu och i framtiden, hur förvärvsprocessen går till 
samt vilka förvärvs-, katalog- och gallringsrutiner som måste följas.  
 
För dem som ska katalogisera behövs en fördjupad katalogutbildning – både i Libris regi 
och internt med bookit-utbildning. 

6. När kan vi gå med i Libris och hur gör vi? 
Eftersom medel till tjänster behövs, måste avtal med BTJ sägas upp före 30 september. 
Det behövs ett brytdatum, då alla förberedelser ska vara klara och alla samtidigt börja 
köpa på kundkonton knutna till Libris förvärvsrutin. Det är bra om det förläggs i 
samband med att vi börjar beställa vårboksutgivningen i mitten av december. 
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6.1.  Kronologiskt PM 
 
September: 
Bibliografisk service sägs upp före 30 september. BURK-avtal och avtal med Prennet 
samt BTJ profilköp ses över. Möjlighet till att söka och importera från BURK, 
periodikapaketet och utländska profilköp hos Btj behålls tills vidare för att 
underlätta övergången. Syndetics behövs för att omslagsbilder till AV-media ska 
viss i Arena.  
 
Beslut om projektorganisation tas. Projektgrupp tillsätts och uppdras ta fram 
rutiner och förbereda internutbildning. Personal informeras. 
 
Oktober: 
Avtal tecknas med Libris och medieleverantörerna kontaktas. Beslut om tjänster. 
Internutbildning genomförs liksom katalogiseringsutbildning hos Libris.  
 
November: 
All personal informeras om nya rutiner. Kundkonton hos leverantörer knyts till 
Libris förvärvsrutin och inställningar i BOOK-IT kontrolleras. Fortsatta 
utbildningsinsatser. 
 
December: 
Brytdatum 15 december varefter inköp görs med kundkonton knutna till Libris 
förvärvsrutin. 
 
Januari: 
Katalogisatörer tillträder och allt nyförvärv registreras i Libris. 
 
Under 2014: 
Projektgrupp och katalogisatörer ansvarar för Göta i Libris och götakatalogens 
fortsatta utveckling. Rutiner kommer att förändras och förbättras. Samarbete med 
andra bibliotek etableras och strategier för fortsatt utveckling tas fram. Möjligheter 
till retrospektiv matchning och inläsning undersöks. Vilka möjligheter Libris API:n 
kan ge undersöks. Att börja registrera nyförvärv i Libris är en start för fortsatt 
utveckling.  
 
Processen är densamma när vi än väljer att bli medlemmar. BTJ-avtalen löper per 
år. 
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7. Uppfylls folkbibliotekens behov? Risker 

7.1 Libris täcker inte våra behov 
Libris täcker inte helt vårt behov av poster men kommer att göra det allt mer 
efterhand som fler medieleverantörer ansluter sig och fler externa databaser 
kan nås genom förvärvsrutinen. Genom att katalogisera i Libris bidrar vi till att 
öka tillgången på poster. 

7.2 Personalen upplever ett merarbete 
En förändring är alltid arbetskrävande. Det är viktigt att personalen blir 
motiverad. Arbetet kommer att minska och bli mer effektivt i takt med att vi 
blir mer rutinerade, arbetsflöden förbättras och samarbeten med andra 
bibliotek formeras.  

7.3 Bibliografiskt innehåll missas 
Vi måste själva bevaka visst bibliografiskt innehåll och mervärden i poster – t 
ex information om fortsättningsarbeten och innehållsbeskrivningar.  Vi 
kommer att gör missar men det bibliografiska innehållet säkras med hjälp av 
bra rutiner, bibliotekssamarbeten och efterhand som information från 
medieleverantörer utökas.  

7.4 Avvikelser från standard och flera postleverantörer 
Standarden för burkposter skiljer sig delvis från Libris standard. Det går bra 
att ha poster från olika postleverantörer i BookIt men standardskillnader 
behöver justeras. AFML har identifierat problemen och KB arbetar 
kontinuerligt för att hitta lösningar på dem.   
 

8 Framtiden i Libris 
”Att ingå i Librissamarbetet och vara Librisregistrerande bibliotek innebär att 
biblioteken är delaktiga i processen att förbättra nuvarande tjänster och rutiner och 
finna lösningar på behov som uppstår. Libris utvecklas i samarbete med biblioteken.” 
(AFML) 
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8.1 Utvecklingsprojekt i Libris 
”Det är viktigt att folkbiblioteken är delaktiga i utvecklingen av Libris nationella 
bibliotekstjänster för att kunna bidra till bättre tjänster och större 
samhällsnytta” (AFML) 
 
Flera intressanta projekt pågår hos Libris med fokus på att utveckla 
användarvänliga tjänster och att berika innehållet med ”big data”/länkad data 
– koppling till externa datakällor.  De nya satsningarna har arbetsnamnet 
”Samlad ingång”. Läs mer 
 
Med medlemskap i Libris följer kompetensutveckling och kunskap om vad som 
sker nationellt och internationellt inom biblioteksområdet. 
 

8.2 Dewey 
Övergång till Dewey är ett led i internationalisering. Det är ett projekt som 
kräver längre planering och det behöver inte ske med en gång i samband med 
medlemskap. Övergången behöver inte heller ske samtidigt för alla biblioteken 
i Göta som kan ha olika hylluppställningar. ”Avvikande hylla” kan användas i 
BOOK-IT. Det är dock bra att genomföra ett sådant projekt tillsammans med 
Göta metadatagrupp eftersom vi har en gemensam katalog. Om något bibliotek 
vill vara pilot i Göta, kan inspiration och vägledning hämtas från andra 
bibliotek, t ex Lidingö stadsbibliotek. 
 

8.3 Libris som lokal katalog 
Eftersom biblioteken vill profilera sig lokalt på sina hemsidor med annan lokal 
information än den bibliografiska, måste katalogen integreras med hemsidan 
och fungera med andra funktioner i biblioteksdatasystemet. Interaktiva 
katalogfunktioner fungerar i Arena också med librisposter, även om vissa 
justeringar måste göras så länge det finns standardskillnader på poster. I 
framtiden vill vi kanske bygga en lösning med Libris API:n. De sajter som idag 
använder Libris API:er är dock inte interagerande i samma utsträckning som 
Götas Arenasidor utan använder sig mer av länkning. Vi bör specificera 
behovet och undersöka vilka tjänster som kan byggas med Libris API:er och 
hur de samspelar med annan funktionalitet på en hemsida . Som librismedlem 
kan vi framföra våra behov.  

 
Norrköpings stadsbibliotek 2013-08-09 
Charlotte Landgen 

http://librisbloggen.kb.se/2013/02/26/fri-data-somlos-overgang-och-delaktighet-viktiga-varden-for-framtida-tjanster/
http://deweylidingo.blogspot.se/

