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Program Librisdagen 2022 

 

 

08.30-09.00 Registrering och välkomstkaffe för dig som deltar på plats 

Teknikkoll och försnack i chatten för dig som deltar digitalt 

09.00-09.15 VÄLKOMMEN! 

Moderator Anneli Friberg, Högskolan i Skövde, hälsar välkommen och 

ger praktisk information 

09.15-10.00 Libris och den nationella biblioteksinfrastrukturen 

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och enhetschef Oskar Laurin berättar 

om Libris som en del av den nationella biblioteksinfrastrukturen. 

Vilken betydelse har Libris och på vilka sätt är Libris inte enbart en 

egen tjänst, utan också en del i andra viktiga biblioteks- och 

litteraturtjänster? Vi gästas digitalt av Queerlit, MTM, Bläddra, 

Digistöd, data.kb.se, tidningar-beta.kb.se. 

10.00-10.30 MINGELPAUS med fika för dig som deltar på plats 

Chattsnack för dig som deltar digitalt 

10.30-11.15 Libris 50 år!  

I år fyller Libris 50 år. Det firar vi med att ge både utifrån- och 

inifrånperspektiv på tiden med Libris. Biträdande samordnare för metadata 

och katalogisering Eva-Lisa Holm Granath från Linköpings 

universitetsbibliotek reflekterar över Libris ur ett användarperspektiv. IT-

arkitekt Martin Malmsten från KB delar sina insikter från kulisserna och 

arbetet bakom Libris. Enhetschefen för digitala bibliotek och medier på 

Stockholms stadsbibliotek, Anders Söderbäck, ger sin bild av Libris som 

tjänst och samverkansform. Hur föddes Libris och hur har utvecklingen sett 

ut? Hur har det praktiska arbetet bakom och med Libris förändrats genom 

åren? Vilka kan bli de bärande tankarna framåt? 

Presentationerna avslutas med ett gemensamt samtal lett av moderator Anneli 

Friberg. 

11.15-11.20 KORT PAUS Ta del av den digitala utställningen En tidsresa med Libris! 

Den visas både på plats och i din dator.  

11.20-12.00 Lägesrapport Librissystemen 
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Produktledaren Johanna Robinson Aalto och förvaltningsledaren Tuija 

Drake ger en lägesrapport för Librissystemen och presenterar de nya 

Libriskoordinatorerna David Södergren Medin och Johanna Berglind. 

12.00-13.15 LUNCH  

Vegetarisk lunch serveras i restaurang K-märkt, vägg i vägg med 

konferenslokalen.   

Ta del av den digitala utställningen En tidsresa med Libris! 

Den visas både på plats och i din dator.  

13.15-14.00 The Curious Case of Finnish Metadata, Libris XL, and the Libris 

Data Model  

National Library of Finland is planning to change the platform of the 

national metadata repository Melinda within the next few years. The 

target is an open source system which supports Linked Open data. 

Simultaneously Finland are preparing the adoption of linked data for 

bibliographic cataloguing for the National Library and in part for the 

whole Finnish library sector. Within this context Finland have been 

examining and testing Libris XL, Libris data model, conversions etc. 

The environment and cooperation with many library sectors has a lot of 

similarities to Sweden. In this talk Lassi Lager and Matias Frosterus 

from the National Library of Finland tell us about findings, plans, and 

what kind of possibilities they see in the future. 

 

(OBS! Föreläsningen hålls på engelska) 

14.00-14.10 KORT PAUS Ta del av den digitala utställningen En tidsresa med 

Libris! 

Den visas både på plats och i din dator.  

14.10-15.00 Fråga Libris  

Ställ dina frågor om Libris till nyckelpersoner inom Librissamverkan på 

KB.  

Medverkande:  

- Eva-Karin Annemark, metadataspecialist 

- Fredrik Klingwall, utvecklare 

- Fredrik Nyström, Libris kundservice 

- Johanna Robinson Aalto, produktledare Libris 

- Oskar Laurin, enhetschef Bibliotekssamverkan 
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15.00-15.15 TACK FÖR IDAG! 

Moderator Anneli Friberg och riksbibliotekarie Karin Grönvall 

summerar dagen tillsammans med medverkande och publik. 

15.15-16.00 AVSLUTNINGSMINGEL 

Vi firar Libris födelseår med tårtkalas! 

Ta del av den digitala utställningen En tidsresa med Libris! 

Den visas både på plats och i din dator.  

 

 


