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Förgående mötesanteckningar gicks igenom.
Skolbiblioteken i Göta
- Det finns nu en kostnadsmodell för skolbiblioteken som
Regionbiblioteket har tagit fram och som kommunerna i Göta kan
använda sig av.
- Vi har förhoppningar om att skolbiblioteken i framtiden ska få
använda Libris förvärvsrutin, ett förslag är under remiss på KB och
beslut ska fattas under hösten.
- Marie går i pension och Carin går ner från 30 till 20 h/vecka nästa
år. Bemanningen minskar alltså med 0.75 katalogtjänst.
Förhoppningsvis kan Regionbiblioteket hjälpa oss med en sändlista
till skolbiblioteken som är à jour. Mängden arbete för
skolbiblioteken hänger mycket på om de får använda Libris
förvärvsrutin eller inte. Oavsett behövs det en kontaktperson för
skolan, vilket innebär att det framförallt är folkbibliotekens
bemanningsnivå som kommer att minska. Carin kan eventuellt
tänka sig att vara kontaktperson för skolan.
Det finns en del frågetecken till nästa år. Hur stor effekt kommer BTJs
inträde i Libris få? I och med att vi blir av med Burk kommer det ta
längre tid att lägga hyllsignum, klassning osv. på nya titlar. Vi har vissa
förhoppningar om att Libris kommer tillåta skolbiblioteken att använda
Libris förvärvsrutin kanske redan nästa år, vilket skulle underlätta
mycket och spara mycket arbete, men det är fortfarande högst osäkert.
För tillfället lutar det nog åt att vi avvaktar med den nuvarande
bemanningen för att se hur saker och ting utvecklas… eftersom det är
svårt att bedöma vilken bemanningsnivå som kommer behövas på sikt.
Under våren får vi utvärdera bemanningsnivån.
Götas Intranät är på gång! Troligtvis igång 2019.
Avtalet med Axiell om eHub är förhoppningsvis snart påskrivet.
Katalogposterna för e-böckerna är redo och på plats i katalogen.
Biblioteken verkar ha lärt sig använda den nya beståndsregistreringen i
Libris XL.
Punkter till Götas nyhetsbrev. Fjärrlåneposter. Talböcker. E-böcker.
Genrer.

