
 

 
 

Anteckningar Metadatamöte 22/11 

Linköpings stadsbibliotek, Götarummet 

Närvarande: Marie Molander, Sofia Engvall, Helen Larsson, Carina Ljung och 

Björn Nyqvist 

 

Antecknare: Björn Nyqvist 

 Föregående mötesanteckningar gicks igenom. 

 Inläsning av katalogen i Libris? Det finns flera problem utöver rent 

juridiska, och man bör nog fokusera på vissa områden i så fall, t.ex. 

lokalsamlingar/ tryckt facklitteratur, men innan vi börjar fundera på det 

måste automatisk gallring komma i gång. 

En inläsning av Stiftsbibliotekets katalogposter borde prioriteras. I 

dagsläget har de en del katalogposter i Book-IT och en del i Libris. Vid 

deras inläsning kom inte alla katalogposter in i Libris, vilket innebär att 

45 000 katalogposter i stiftsbibliotekets katalog saknas i Libris. Om de 

får in allt sitt bestånd i Libris skulle de kunna gå över till att använda 

Libris som sin katalog, liksom Norrköping gör med sin 

Finspångssamling. Det skulle då även vara bra om de fick en egen sigel 

i Libris. Vi behöver ha ett underlag från Anna för att kunna gå vidare 

med frågan till Axiell och Libris. 

 Ett bibliotek har efterfrågat katalogposter till egenkomponerade paket 

med bok + talbok. Det bryter mot upphovsrättslagen (tror vi), och leder 

till mycket merarbete, så det är bättre att man i så fall lånar ut de olika 

delarna separat. 

 Marie Molander har problem med Voyager. Det funkar för alla andra, 

hon ska kontakta sin IT-enhet. 

 Tidskriftsposter för 2017 på gång. Ca 350 stycken klara (fram till 

bokstaven S). 

 Det behövs fler katalogiseringstimmar för skolan, det kommer in fler 

och fler skolor i Book-IT. Dessa timmar borde finansieras av skolorna? 

Björn fixar katalogmallar till skolorna för att underlätta lite för Marie.  

 Sofia ska minska sin katalogiseringsdel från 20 h till 10 h/vecka efter 

nyår. Hon ska även gå på föräldraledighet i maj. De 10 h behöver 

fördelas om, och sedan ytterligare 10 h när hon går på föräldraledighet. 

Det finns en bibliotekarie i Linköping (samhällsinformatör på 

Regionbiblioteket?) som kan arabiska och har katalogiserat tidigare i 

sitt hemland. Går det att få in henne på ett långsiktigt sätt? Under 

Norrköpings rekryteringsprocess för att hitta en ersättare till Daniels 

tjänst anställdes även en till av personerna som sökte tjänsten. Det går 

eventuellt att sätta in honom på katalogarbete också. 

 Libris XL har nu fått en ny tidsplan. Enligt den planen ska Voyager tas 

ur drift redan i slutet av 2017. I Libris XL kommer man att börja lagra 



all data i RDF, och man skriver även att det kommer vara en stor 

omställning för de som är vana att redigera data i Marc21. 

 Hur ser budgeten för 2017 ut? 

Åtminstone samma antal timmar behövs för folkbiblioteken + fler 

timmar till skolan som behöver finansieras på något vis. Det blir fler 

och fler skolor i Book-IT, de borde betala för katalogarbetet och inte 

bara för Book-IT!?  

Burk måste vi ha kvar. 

Budgeten på 30 000 kr/år räcker inte om vi ska kunna närvara på olika 

katalogmöten och kunna gå på nödvändiga utbildningar, t.ex.: 

ämnesord, RDA, Libris XL, eventuell kurs i Book-ITs 

redigeringsformat (för att kunna anpassa katalogposterna i större 

utsträckning till den nya webben). 

Om vi ska försöka läsa in alla Stiftsbibliotekets poster i Libris, vem 

finansierar det? 

 Vårens möten: 14/2, 25/4, kl 9-12. 

 


