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 Eva-Lisa var på plats för att höra hur vi lägger upp vår övergång till 

RDA och informera om deras arbete så här långt. KB har spelat in 6 

utbildningsfilmer som hjälp. Vi kom överens om att boka in ett extra 

RDA-möte den 24 oktober för diskussion, och att alla då ska ha sett 

”RDA i 10 enkla steg” + Del 1-3. Del 4-6 av filmerna diskuterar vi 

sedan på nästa möte den 28 november. Hur man rent praktiskt lägger 

upp filmtittandet är upp till respektive kommun. 

 Förgående mötesanteckningar gicks igenom. 

- Metadatas genomgång av Burkanvändningen i Göta är klar. Om 

frågan lyfts på nytt finns det sammanställd statistik för hur mycket 

databasen används. 

 Katalogtimmarna är nu fördelade på följande vis: Björn, Carina, Daniel 

och Fredrik har 20 timmar/vecka, Carin 30 och Katarina 10 timmar. 

Kataloggruppen i Göta är nu fullbemannad utifrån de timantal som 

tidigare bestämts, men det är lite oklart om Carin kommer fortsätta på 

30 timmar/vecka i oktober, eller gå ner på 20. 

- Vi skulle vilja ha klarhet i hur Regionbiblioteket har tänkt med 

Hala? Metadatagruppen har inte fått någon info alls om henne. 

 Marie upplever att efterfrågan från skolorna verkar ha minskat lite 

grann den senaste tiden, men det är för tidigt att säga om det är en 

tillfällig nedgång eller inte än. 

 Carina rapporterade kort från ett möte med Adlibris som främst 

handlade om inköp av utländsk litteratur och katalogposter på dessa. 

 Björn har uppdaterat listan med ”Hyllsignum utöver BTJ-standard”. 

Det visade sig att den tidigare listan inte riktigt stämde. Behöver 

hyllsignumen uppdateras? Ska vi t.ex. ha Uhd? Var ska listan laddas 

upp? 

 Manualerna på Göta Petter bloggen behöver ses över. Vilka är 

inaktuella? Behöver några uppdateras? Manualerna ska kollas igenom 

till nästa Metadatamöte. 

 Behövs det ett möte för katalogansvariga i Göta? Carina skickar ut en 

förfrågan för att se om det finns något intresse. 

 Klassning och hyllsignum ska alltid stämma överens! På Ncbgz har det 

varit väldigt rörigt. Därför har vi nu bestämt att hyllsignumet Ncbgz ska 

vara på kommunnivå. En bok som t.ex. handlar om Vreta Kloster ska 



huvudklassas på Ncgbz Linköping, dubbelklassas på Ncbgz Vreta 

Kloster och få Ncgbz Linköping som hyllsignum. Om man vill ha något 

mindre än kommunnivå som hyllsignum, eller bara Ncbg får man lägga 

det som avvikande hyllsignum. 

 E-böcker ska in i katalogen på den nya webben? Kan man filtrera så att 

man endast får in sådant som man kan låna hos oss? Fråga Elib? Libris? 

Karlstad? Marie Eriksson? Hur ska de hanteras? Björn och Carina 

börjar luska i saken till nästa möte. 


