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 Linda Skårbratt informerade om en eventuell ny E-tjänstgrupp inom 

Göta och hur tankarna går kring e-böckerna. Många beslut måste tas 

innan e-böckerna eventuellt ska in i katalogen. Det blir tidigast när den 

nya webben lanseras runtomkring mars. 

 Anna Severin lyfte frågan om Stiftsbiblioteket och Arena. Går det att 

ordna en egen sökruta för Stiftsbiblioteket i Arena? Linda ska 

undersöka saken. Det vore på lång sikt bra om Stiftsbiblioteket försöker 

få in allt sitt bestånd i Libris. 

 Metadatagruppen önskar en större kontakt/dialog med 

Regionbiblioteket, och en bättre återkoppling på beslut som fattas i 

styrgruppen. Elisabeth Cserhalmi kommer gärna förbi på våra 

Metadatamöten och kollar av läget om det inte krockar med något 

annat. 

 Fortfarande lite oklart kring Carins katalogtimmar, men hon har 30 

h/vecka året ut åtminstone. Elisabeth berättade om upplägget med Hala 

och undrade vad vi ansåg om den nuvarande bemanningsnivån. 

Metadatagruppen tycker att den nuvarande bemanningen på 3.0 tjänster 

för folkbiblioteken (som kom igång i höstas) är en lagom nivå. Innan 

dess var bemanningen 2.5 tjänster, och på grund av viss turbulens var 

den snarare nere på 1.5-2.0 under året innan vilket tärde på Björn och 

Carina. 

 Björn betonade att även Burk är ett väldigt viktigt arbetsredskap för 

katalogen. Norrköping gjorde 13.730 sökningar förra året (är redan 

uppe i över 18.500 i år) och Linköping gjorde 21.207 sökningar. Det 

finns ett alternativ att betala per sökning i Burk vilket Umeå 

stadsbibliotek gör. Carina ska undersöka vad de betalar/sökning. 

 Om skolbiblioteken behöver en katalogpost ska de kontakta Marie eller 

följa manualen. 

 

 Föregående mötesanteckningar gicks igenom. 

- Marie har fullt upp med skolorna igen. 

- Göta Petter bloggen får ligga kvar tillsvidare, men vi skulle behöva 

inloggningsuppgifterna för att vid behov kunna ändra på innehållet. 



- Det blir ett möte för katalogansvariga i mars. Praktiska rutiner, 

skillnader i RDA, XL och frågor från de katalogansvariga är tilltänka 

punkter för mötet. 

- E-boksfrågan togs upp i inledningen av mötet. 

 

 Libris användardag diskuterades. Det var en intressant dag, och det var 

lite överraskande att KB inte har hunnit längre med utvecklingen av XL 

än vad man har gjort. 

 Björn informerade lite kort från Libris användargrupp för 

katalogisering. 

 Det finns inte så mycket man kan planlägga inför övergången till XL. 

När Libris kommer igång igen efter det planerade avbrottet vecka 1 ska 

katalogimporten fungera som vanligt igen. Då får vi se hur långt XL har 

kommit och hur snabbt det utvecklas efter det. Vi beslutade oss för att 

skicka ut en påminnelse om det på Lucia. 

 Till nästa möte ska vi läsa KB:s rapport om mångspråkskatalogisering. 

 När det har lugnat ner sig på KB kom vi överens om att det vore bra att 

flytta över Stiftsbibliotekets bestånd i Libris från sigeln Lin1 

(Linköpings stadsbibliotek) till sigeln Lin2 (Linköpings stadsbibliotek, 

Stiftsbiblioteket). 

 Vårens möten: 

23/1 kl. 9-12 

20/3 kl. 13-16 (+ katalogansvariga på förmiddagen) 

15/5 kl. 9-12 


