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Bakgrund 

Under hösten 2014 och våren 2015 har Umeå universitetsbibliotek, i samarbete med Kungliga biblio-
teket, Lunds universitets bibliotek och Riksarkivet, arbetat med ett projekt: Nya metadata i biblio-
tekens vaRDAg. I projektet utvärderar vi hur man kan applicera RDA på arkivmaterial, med fokus på 
personarkiv, framförallt från Lunds universitets bibliotek. 

Strax innan jul skickade vår projektledare Hanna Fick in ett abstract till konferensen Archiving 2015 och 
i mars 2015 fick vi veta att vi blivit accepterade att presentera vårt projekt för en internationell publik. 

Projektet är finansierat av Kungliga biblioteket, och tack vare extra projektmedel och stipendium från 
Svensk Biblioteksförening fick vi, Anneli Fredriksson och Helena Lindblom, katalogisatörer i projektet, 
möjlighet att resa till Los Angeles och Archiving 2015. Vi var i Los Angeles i två veckor, 11-23 maj, och 
tog även tillfället i akt att göra studiebesök på UCLA Library och Huntington Library. 

 

UCLA Library, 12 maj 

UCLA, University of California Los Angeles, är ett stort universitet med ca 45 000 studenter upp till och 
med forskarnivå. Som ett av de mest populära universiteten i USA har UCLA många meriter att leva på 
– bland annat har de en särskild parkeringsplats bara för sina Nobelpristagare… UCLA grundades 1919 
som University of California, Southern Branch, ett off site-universitet under huvuduniversitetet i 
Berkeley, och 1929 öppnade campus i Westwood, LA. De äldsta byggnaderna från 1929 är verkligen 
magnifika! 

Vårt besök tog oss dock framförallt till den utlokaliserade katalogiseringsverksamheten i Westwood 
Village, direkt söder om UCLA:s huvudcampus. Kinross South Building var väl inte lika imponerande 
som Powell Library eller Royce Hall, men var å andra sidan bara en tillfällig ”barrack”, något den varit 
sedan huset byggdes ca trettio år tidigare. 

Området var däremot trevligt med student-
prägel och många relativt billiga restau-
ranger och caféer. Lunchtips saknades inte 
och under konferensveckan var det bara en 
kort bussresa från konferenshotellet för att 
äta middag på någon av de små mysiga 
restaurangerna i Westwood Village. 

Claudia Horning, chef för metadataenheten 
och vår kontakt på UCLA, hade förberett ett 
gediget program för oss långväga besökare 
från Sverige, där vi framförallt fick träffa 
personal och se de delar av verksamheten 

Kinross South Building i Westwood Village 

Anneli framför Powell Library Royce Hall 



som rörde katalogisering. Överlag verkade de genuint glada över att vi ville träffa dem och var 
intresserade av hur vi gör i Umeå. Vi hoppas vi inte gjorde dem besvikna, eftersom vi kom fram till 
hotellet vid midnatt kvällen innan och var väldigt trötta. På förmiddagen, kl. 10 fram till lunch, träffade 
vi Claudia, Paul Priebe och Peter Fletcher. Claudia berättade om sitt arbete med metadata vid digitali-
seringen av bland annat aids-posters och ca 40 000 nitratbilder om södra Kaliforniens historia och 
mode, som finns tillgängliga på deras webb: http://digital2.library.ucla.edu/ 

Paul jobbar bland annat med auktoritetskontroll och skapar auktoritetsposter på UCLA-personal enligt 
FRAD. Posterna används också som universitetets personalkatalog och även om FRAD inte är helt 
färdigutvecklat än ser han bra möjligheter till att kunna föra in utökad information, bland annat 
anställningshistorik. 

Peter katalogiserar utländska böcker på 
icke-latinska alfabet och förklarade en del 
av hur arbetet med katalogisering är 
strukturerat vid UCLA. Eftersom biblio-
teket får in väldigt mycket böcker, genom 
inköp, men också genom gåvor, är det 
stora mängder material som måste kata-
logiseras. Å andra sidan är det inte mycket 
som måste primärkatalogiseras så det 
finns bara ett fåtal utbildade katalogisa-
törer på biblioteken. Den största delen 
arbete handlar om beståndsregistrering 
och det anses kunna utföras av studenter 
och andra med specialkunskaper inom ämnet – eller i Peters avdelnings fall, språk. När den im-
porterade posten ansågs vara otillräcklig behövde boken dock ses över av en katalogisatör, och då 
UCLA är ett så kallat pcc-bibliotek är kraven på postens kvalitet höga. Ser ni att det står pcc i 042-fältet 
i Voyager är det en post som ska vara av motsvarande nationalbibliografisk kvalitet. 

Peter visade oss också runt i Kinross South-barracken och vi fick se deras enorma backlog av böcker 
som väntade på bättre poster. 

Efter lunch träffade vi Kevin Balster, som berättade 
lite om BIBFRAME (Bibliographic Framework Initia-
tive), utvecklat av företaget Zepheira på uppdrag av 
Library of Congress och är tänkt att ersätta MARC, 
och hur dess struktur ser ut i förhållande till RDA. 

I princip inga tider i Claudias schema hölls, eftersom 
det var så trevligt och intressant att bara prata om 
hur lika eller olika våra rutiner var, men vi kom så 
småningom iväg med campus-shuttlen till det 
riktiga UCLA campus och ett möte med Roxanne 
Peck på Charles E. Young Research Library. Roxanne 
jobbar med inköp av e-material, open access, e-
publicering och forskarservice. När det gäller e-
publicering är det dock mest mot studenterna de 
riktar supporten. Förutom studentuppsatser finns 
det också ca 30 studenttidskrifter som är open 
access. Forskarna förväntas mer eller mindre klara 
sig själva.  

Backlog i Kinross 

Sculpture Garden, UCLA 

http://digital2.library.ucla.edu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tänkte också titta på deras relativt nyrenoverade lokaler för att 
få lite inspiration att ta med oss till Umeå UB:s översyn av publika 
ytor, men döm om vår förvåning när det mest iögonenfallande var 
en version av vårt Learning Space, fast med bokningsbara grupp-
arbetsytor. 

 

Tillbaka igen i Kinross South Building träffade vi Nicole Casner som började sitt jobb som chef för Print 
Acquisitions en månad tidigare. Slutligen träffade vi John Riemer som är chef för Cataloging & Meta-
data Center, där alla vi träffat utom Roxanne och Nicole jobbar. Han beskrev hur avdelningen är 
organiserad och var väldigt förvånad över att vi är så många bibliotekarier i förhållande till biblioteks-
assistenter på Umeå UB. 

Efter denna intensiva dag var det bara att ladda om inför studiebesöket på Huntington Library näst-
följande dag. 

UCLA ”Learning space” Bokningsbara gruppytor 

Charles E. Young Research Library 



Huntington Library, 13 maj 

Huntington är en privat ideell 
institution som grundades 1919 av 
Henry E. Huntington. Han donerade 
sin konst och boksamlingar samt 
anlade ett antal botaniska träd-
gårdar. Idag är Huntington Library 
ett av världens främsta forsknings-
bibliotek när det gäller brittisk och 
amerikansk historia och litteratur. 
Trots detta finns det inga allmänna 
kommunikationer som går hela 
vägen till Huntington, utan vi fick 
kombinera Metrobuss och tunnel-
bana (som i detta fall gick ovan jord 
hela vägen) till Pasadena och sedan gå ett par kilometer genom ett bostadsområde med vackra 
trädgårdar och home security-skyltar som det stod ”Armed respons” på. 

Vår kontakt vid Huntington Library var Mario Einaudi, Digital Projects Librarian, ansvarig för att 
samordna alla de olika digitaliseringsprojekt de driver. I huvudsak handlar det om digitalisering av 
bilder. Arbetsflödet ser ut så här: en bibliotekarie lägger in metadata, bilden digitaliseras genom att 
fotograferas med t ex en Hasselbladkamera – de använder gärna gamla kameror, eftersom de är lika 

bra som de nya men enklare att laga. Den digitaliserade 
bilden länkas till metadatan och läggs sedan upp på 
webbsidan. På Huntington Library var de noga med att 
det skulle vara utbildade bibliotekarier som jobbade 
med metadata, även om det mest var tillfälligt inhyrd 
personal – ofta med egna intressen av att just den 
samling de jobbade med skulle digitaliseras. 

Huntington Library har stora samlingar som till största 
delen kommer från donationer och donerade sam-
lingar hålls samman. Ifall en bok registrerats i deras 
samlingar får den aldrig tas bort, så det gäller att vara 
försiktig med vad som registreras. Förutom framtida 
platsbrist kan andra problem uppstå, då Huntington 
kan äga flera exemplar av en väldigt sällsynt europeisk 
bok utan att kunna ge bort ett av dem till national-
biblioteket i bokens ursprungsland. 

I sina samlingar har Huntington Library många 
intressanta böcker, bland annat ett enormt propa-
gandavisningsexemplar av Mein Kampf som donerats 
av general Patton efter Andra världskriget. De har 
också en samling kodade telegram från Amerikanska 
inbördeskriget samt kodböcker, som står på tur för att 
digitaliseras. 

Efter att ha besökt biblioteket tillbringade vi reste-
rande tid med att gå omkring i de fantastiska botaniska 
trädgårdarna och utställningarna i biblioteket och 
museet. 

Huntington Education & Visitor Center 

Huntington Art Gallery 



 

 

  

Ökenträdgården 

Pond of Reflected Greenery, 
Kinesiska trädgården 

Rosenträdgården 

Bonsai-utställning i 
Japanska trädgården 



Archiving 2015 Los Angeles, 19-22 maj 

Konferensen Archiving 2015 tog plats på Getty 
Center, som ligger på toppen av ett berg i Brent-
wood med utsikt över i stort sett hela Los Angeles, 
i klart väder ända bort till Catalina Island. Förutom 
konferenslokaler består Getty Center av J. Paul 
Getty Museum och Getty Research Institute, som 
bedriver forskning om konst och även innehåller 
ett bibliotek. Getty Center stod klart 1997 och är 
finansierat av the J. Paul Getty Trust, som grundats 
av J. Paul Getty, oljemiljardär. 

Konferensen inleddes med Katherine Skinner från 
Educopia Institute, USA. Hon började med att be-
skriva hur arkivvärlden står inför förändring, och 
hur detta kan vara svårt att ta till sig då arkiven har 
arbetat på samma sätt i århundraden. Om verk-
samheten bara går på som vanligt tenderar det att 
leda mot stagnation. Digitalisering kräver dock 
förändring och hon beskrev hur man på olika håll i 
arkiv- och biblioteksvärlden utvecklar liknande 
saker men att man inte arbetar tillsammans. Hon 
talade också om svårigheterna att få till varaktiga 
förändringar i organisationer då det är nödvändigt 

att få med sig ledning, kollegor och administrativ hjälp. Slutligen pekade hon på vikten av att ett arkiv 
har egna arkivarier som kan hantera digital information istället för leja ut sådant externt. 

En av konferensens höjdpunkter var Murtha Baca från The Getty Research Institute, USA, då hon 
underströk att digitalisering inte är lika med tillgång. De flesta kanske tänker att det räcker med open 
access vilket visserligen är ett måste, men metadata är minst lika viktigt. Utan metadata kan man inte 
hitta någonting och därför är det viktigt med kontrollerade ämnesordslistor och auktoritetsposter. Hon 
gav exemplet att det enbart på 
The Getty Research Institute 
finns ett flertal namnvarianter 
på Herkules: Hercules, Herakles, 
Herkle och Hercle, men alla 
kommer inte upp vid en sökning 
på en av namnformerna. The 
Getty Research Institute har 
jobbat på att göra auktoriserade 
ämnesordlistor i 20 år med ex-
terna bidragsgivare. Ämnesord-
listorna Getty Vocabularies finns 
sökbara på The Getty Research 
Institutes hemsida och alla utom 
en är tillgängliga som öppen län-
kad data. 

Murtha Baca, The Getty Research Institute – The Role of Multilingual 
Thesauri in Enhancing Descriptive Metadata for Images of Cultural Works 

Getty Center 



Andra intressanta presentationer: 

 Stuart Snydman (Stanford University, USA), beskrev 

International Image Interoperability Framework (IIIF) 

som arbetar för driftskompatibel bildleverans på nätet. 

IIIF har forskningsbibliotek, nationalbibliotek, museum, 

arkiv m.fl. som medlemmar.  

 Martin Klein (University of California Los Angeles, USA), 

berättade om SoLoGlo (Social, Local and Global News), 

en tjänst för att arkivera, analysera och länka sociala, 

lokala och globala nyheter för att bevara till exempel 

tweets och annan lättflyktig data, som snabbt korrum-

peras av inaktuella länkar. 

 Fenella G. France (Library of Congress, USA), talade om 

vikten av att kulturarvsinstitutioner i USA behöver stan-

dardisering av lagring och tillgång av digital data, ett 

område där USA ligger efter EU. 

 Pierrick Jennings (University of Rouen, Frankrike), visade PIVAJ, en plattform för digitaliserade 

dagstidningar och var av åsikten att ”plug-ins are the work of the devil”. Han beskrev även 

svårigheterna med att definiera begreppet ”artikel” i en sektion av utländska nyheter indelad 

i länder, städer och evenemang. 

Vi höll vår egen presentation om projektet RDA – nya metadata i bibliotekens vardag på konferensens 
första dag i blocket Innovative Software, Projects, and Services, där även projekt och tjänster från 
Harvard och Stanford presenterades. Då konferensen redan från första keynote speaker dragit över 
tiden och vi låg direkt innan lunch fick vi inga frågor direkt efter presentationen, men flera deltagare 
kom fram vid senare tillfällen för att prata om vikten av länkad data och en gemensam struktur av 
metadata. 

Getty Center 

Getty Center 



Förutom deltagandet i konferensen hade vi 
möjlighet att uppleva Getty Centers otroliga 
arkitektur. Getty Centers arkitekt, Richard 
Meier, är känd för sina modernistiska 
byggnader med fasad av vita aluminium-
kvadrater. Även Getty Center var tänkt att 
vara helt i vitt men detta protesterade gran-
narna emot och resultatet blev istället 
kvadratiska aluminiumfasader i bruten vit 
färg. Färgen förde tankarna till det antika 
Rom och inspirerade Meier till att besöka de 
gamla stenbrotten i Tivoli, Italien. Getty 
Center är därför till största delen byggt i 
travertin, en typ av kalksten, dock fort-
farande i samma kvadratiska struktur. Tack 
vare den geografiska placeringen uppe på 
ett berg finns det också många utsikts-
platser med fin vy över de olika stads-
delarna i Los Angeles, Stilla havet och på 
klara dagar de omgivande bergskedjorna. 

 

 

 

 

 

  

Utsikt från Getty Center över Beverly Hills, UCLA, Downtown Los Angeles 
(skyskraporna i fjärran) och Century City (de högre husen till höger) 

 

Getty Center 



Den största trädgården på Getty Center, The Central Garden, är skapad av konstnären Robert Irwin, 
som inte kunde något om växter, men med hjälp av en botaniker skapade han en fantastisk kreation 
som lockar både syn-, doft- och hörselsinnet. Genom trädgården slingrar sig en porlande bäck som 
slutar i en damm med häckar av azalea, som ska symbolisera ringar på vattnet. I övrigt var fontäner 
och andra vatteninstallationer avstängda eftersom det är torka i Kalifornien, men då trädgården är 
klassad som ett konstverk var vattnet på där. Getty Centers museum har också fina samlingar med 
europeisk konst före 1900-talet; amerikanskt, europeiskt och asiatiskt fotografi från 1800-1900-tal och 
samtida och moderna skulpturer. Ett av de mer kända konstverken är ”Irises” av Vincent van Gogh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På fredagen, efter konferensen, bytte vi hotell igen till ett 
närmare LAX och på lördagsmorgonen påbörjades flyg-
resan hem. På grund av tidsskillnaden var vi inte tillbaka i 
Umeå förrän vid lunch på söndagen. 

Våra två veckor i Los Angeles var fantastiska! Studie-
besöken var mycket välorgansierade och informativa. Alla 
vi träffade var väldigt trevliga och mycket måna om att vi 
skulle trivas och få ut mesta möjliga av vår vistelse. Konfe-
rensen gav en bra inblick i arkivvärldens digitaliserings-
verksamhet med lysande keynote speakers som också 
gjorde kopplingar till biblioteksvärlden och underströk 
vikten av metadata. 

Avslutningsvis vill vi belysa just betydelsen av metadata 
genom ett exempel från Mario Einaudi, Huntington Library, 
om digitaliserade fotografier de fått i gåva. Enligt den 
befintliga metadatan föreställde ett av fotografierna ”män 
framför ett hus”, utan att nämna att en av männen var 
Ronald Reagan. 

Tack, Svensk Biblioteksförening, för bidraget till en 
fantastisk resa till Los Angeles! 

Getty Center Central Garden 

Getty Center Central Garden 


