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Libris användargrupp katalogisering, 2020-12-17 
Minnesanteckningar 

Närvarande: 

• Harriet Aagaard, sammankallande, Kungliga biblioteket 
• Eva-Lisa Holm Granath, Linköpings universitetsbibliotek 
• Björn Nyqvist, Norrköpings stadsbibliotek (Götabiblioteken) 
• Pär Johansson, Musik- och teaterbiblioteket 
• Katja Naischtein, adjungerad sekreterare, Kungliga biblioteket 
• Ingela Dahlin, Nordiska Afrikainstitutet 
• Ulrika Orloff, Stockholms stadsbibliotek 
• Ingrid Dannberg, BTJ 
• Daniel Flood, Kungliga biblioteket 
 

Anmält förhinder: 

• Jörgen Boman, Västerås stadsbibliotek 
• Isabel Folkesson, Göteborgs universitetsbibliotek 
• Olof Osterman, Kungliga biblioteket 

 
 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.  

Harriet kommenterade att vi kommer att återkommer till flera av frågorna. Det gäller 
bland annat romanisering av ryska där det borde finnas möjligheter till att enas om att 
translitterera. Frågan måste först beredas på KB. 

 
2. Libris version 1.20 

Harriet undrade hur Libris version 1.20 (versionsbeskrivning) fungerat på biblioteken.  

Ingela hade provat funktionen för sammansatta termer, men den fungerar inte så bra för 
andra ämnesordssystem än SAO. Ingela trodde att det var en förbättring för andra 
bibliotek. 

https://www.kb.se/5.38aaa1811758b1da0ece69.html
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Ingrid hade synpunkter på egenskapen Målgrupp. Det har blivit enklare att lägga till, 
men nu hamnar Barn och ungdom (0-16 år) längre ner och man behöver Scrolla eller 
skriva in t.ex. barn. Det är en mycket vanlig målgrupp och tidigare fanns den oftast högt 
upp utan sökning. Björn menade att det var enkelt att söka med ”j” för att få upp 
målgruppen. 

3. Ny organisation – påverkan på Libris användargrupp 

Harriet berättade att det ännu inte finns något sagt om Libris användargrupp 
katalogisering i den nya organisationen. Libris biblioteksstöd flyttar till Enheten för 
bibliotekssamverkan som kommer att ha hand om Libris, men vår grupp diskuterar 
frågor som Enheten Metadata kommer att ha ansvar för. Det mest troliga är att gruppen 
kan fortsätta som tidigare, men det finns ännu inget beslut. Däremot ska vi planera in ett 
möte under januari. Se punkt 6 för diskussion om datum. 

4. Metatadatabyrån – tillgängliga minnesanteckningar 

Harriet har ägnat mycket tid åt att anpassa minnesanteckningarna efter lagstiftning om 
tillgängliga dokument på webben. De är tillgängliga i word, men har några svårlösta fel i 
PDF. Nya tillgänglighetsanpassade mallar är under arbete och Harriet avvaktar med att 
lägga ut fler minnesanteckningar. 

 

5. Ökad delaktighet i frågor som tas upp i användargruppen  

Harriet funderade över hur vi skulle kunna få ökad delaktighet i frågor som tas upp i 
användargruppen. Frågan diskuterades och vi beslöt att skicka ut även dagordning på 
marc21-listan samt att lägga ut i Metadatabyrån på användargruppens sida. Sidan ska 
uppdateras så att det blir tydligt att det är möjligt att kontakta gruppen för att ta upp nya 
frågor. Katja och Harriet kommer att se över detta. 

 
6.  Övriga frågor 

a. Datum för januarimöte 

De datum Harriet föreslagit per mail för möte i januari fungerade inte för all 
och det kommer istället en Doodle inom de närmaste dagarna. 

b. Fria e-medier i Libris 

Ingela hade skickat in en fråga till Katalogsupporten som hon tyckte var av 
allmänt intresse. Det rör hur man kan synliggöra fria digitala medier från 
olika e-bokspaket. Posterna från leverantörerna behöver uppdateras, men 
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Ingela funderade över lämplig beskrivningsnivå. Harriet tyckte det var bra att 
frågan kom upp eftersom det pågår en diskussion om katalogisering av 
digitala medier. Frågan kan tas upp på nästa möte. 
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