Fyra deltagare – intervjuer från Libris
användardag 2017
Svante Henckel, Nyköpings Stadsbibliotek
Svante jobbar på Nyköpings Stadsbibliotek. Där
jobbar han med att katalogisera, inköp och
programverksamhet.
Vad hade du för förväntningar på dagen?
- Jag ville veta mer om nya Libris och i allmänhet få
veta mer om vad det handlar om. Jag har fått reda på
mycket under dagen, men i ganska liten omfattning.
Jag vill särskilt fokusera på RDA under eftermiddagen.
Vad ser du fram emot med nya Libris?
- Jag ser fram emot ett mer intuitivt gränssnitt och ett
lättare sätt att jobba på. Det kommer att bli en stor förändring.
Är det något du är nervös kring?
- Jag ska sen förmedla information om nya Libris till mina kollegor, och det kommer att bli en utmaning.

Astrid Wolff Feychting, Umeå Stadsbibliotek
Astrid jobbar på Umeå stadsbibliotek där hon är ansvarig för katalogisering. Hon
jobbar i Voyager.
Kan du berätta om dina intryck från dagen?
- Jag hade stora förväntningar på dagen och särskilt eftermiddagen. Under
eftermiddagen är mitt fokus att få svar på mina konkreta frågor om nya Libris och höra
mer om själva lanseringen.
Vad ser du fram emot med nya Libris?
- Jag hoppas att det kommer bli enklare att jobba. Voyager är ett tryggt system, men
gränssnittet är inte användarvänligt, här ser jag fram emot en förbättring med nya
Libris. Nya Libris kommer också att ge utvecklingsmöjligheter framåt och vi kommer
att kunna återanvända information på ett annat sätt med det nya systemet.
Vad tar du med dig härifrån?
- Det är svårt att säga då dagen inte är över ännu.

Helena Skyllberg, Karolinska Institutet, universitetsbiblioteket
- Helena jobbar på Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Där arbetar hon med
bibliotekssystemet, katalogisering och inköp, men tycker att arbete med systemet är roligast.
Vad har du för tankar kring nya Libris?
- En tanke är ”varför inte?” Voyager är gammalt och det är bra med förändring. Här tror jag att
det kommer att bli en förbättring.
Vad hade du för förväntningar på dagen?
- Egentligen hade jag ganska låga förväntningar – att det bara skulle vara ord och termer som
jag inte förstår, men jag blev positiva överraskad av några föreläsningar på förmiddagen.
Vad vill du komma hem med?
- Jag vill komma hem med en positiv känsla kopplad till nya Libris. Jag vill vara en del av en
framtid och det är nya Libris en del av. Det är inte ett alternativ att inte gå framåt för mig.

Emma Tennevall, BTJ
Emma jobbar på BTJ med utveckling och projektledning.
Vad har du fått för intryck under dagen?
- Jag har fått goda intryck, det har varit välorganiserat.
Särskilt eftermiddagen har jag uppskattat då det finns
möjlighet till att ställa frågor.
Vad är dina tankar kring nya Libris?
- Jag har testat verktyget, och det är tydligt att det
kommer att behöver förbättringar under 2018. Det är
viktigt att vi kan jobba i ett fungerande system.
Vad ser du mest fram emot med nya Libris?
- Det går inte riktigt att säga, eftersom vi inte jobbar i
systemet ännu.

