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 Föregående mötesanteckningar gicks igenom. 

 Libris-BTJ 

Det är svårt att jämföra alternativen kostnadsmässigt, dels för att det är 

mycket som är under förändring och dels för att det än så länge inte 

finns något kostnadsförslag från BTJ att jämföra med. Till att börja med 

kan man använda vår nuvarande katalogkostnad minus kostnaden för 

Burk som referenspunkt. 

- Vi kan skicka frågor som berör BTJ till Elisabeth. Det finns många, 

men till en början räcker det nog att fråga om/hur de skulle kunna 

leverera katalogposter till våra skolor. Hur de tänkt leverera våra 

hyllsignum, vi är 14 kommuner, med varsin sigel, och vill inte ha in 

samma hyllsignum upp till 14 gånger per katalogpost. En annan 

viktig fråga är hur de har tänkt säkerställa att våra hyllsignum 

överensstämmer med klassningarna i katalogposterna. 

 Skolor i Göta 

Regionbiblioteket arbetar med att ta fram en rekommenderad modell 

för kommunerna och deras skolbibliotek. Det har inte hänt något mer 

med skolorna i Norrköping. Utbildningskontoret utreder frågan. 

 Katalogen och skolan 

Än så länge tillåter inte KB att skolbiblioteken har bestånd i Libris. 

Eventuellt kommer frågan att utredas inom en inte alltför avlägsen 

framtid. Som det ser ut idag krävs extra katalogtimmar för att samordna 

skolorna och ta hand om deras katalogiseringsbehov. Det vore bra med 

en modell där skolorna indirekt finansierar sitt katalogiseringsbehov. 

Kan en rekommenderad modell för kommunerna och deras 

skolbibliotek vara en väg fram? Om skolorna betalar respektive 

kommun, kanske man kan höja tiokronan? Marie går i pension i början 

av nästa år. Det är inte helt enkelt att ersätta henne av flera anledningar.  

Vill någon anställa? Finns det någon som kan katalogisera? Bra om 

personen sitter i anknytning till någon annan som arbetar med katalogen 

också. 

 Katalogisering på arabiska 

Hala fortsätter resten av månaden, sedan blir det ett uppehåll. 

 WMS-möte 4/4 

Tilltänka punkter att prata om: XL, skolor, BTJ och e-böcker. 

 



 Book-IT 9.1 

Björn skickar ut nyheter som berör katalogen, och förslag på 

uppdaterade rutiner i de fall det krävs. 

 XL - Road map 

KB har nu släppt sin Road map. Nationaldagsveckan stängs Voyager 

ner och XL tuffar igång. To be continued… 

 Ny webb 

Maj. 

 E-böcker in i katalogen 

Gruppen Göta e-tjänster håller på och gör ett mer aktivt urval över vilka 

e-bokstitlar vi ska erbjuda. I övrigt inväntar katalogen att det ska bli 

dags att ta in e-böckerna i katalogen, och är mest bekymrade över att 

den automatiska gallringsrutinen inte kommer fungera förrän Book-IT 

10 lanseras till hösten. 

 Daniel informerade från RDA-kommitténs senaste möte. 


