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 Förgående mötesanteckningar gicks igenom. 

 Flyttade nästa Metadatamöte till den 8/1. 

 Vi inväntar fortfarande på besked från KB om hur det ställer sig till 

Libris förvärvsrutin och skolbibliotek, ett slutgiltigt besked väntas 

komma under november månad. Ett positivt beslut där skulle underlätta 

en hel del för oss, och i så fall måste alla skolornas inköpskonton 

kartläggas och kopplas till både Book-IT och Libris. Lisa Ekman ska ha 

ett möte med skolbibliotek i slutet av november, där kan information 

om det här eventuellt vara på sin plats. Systemgruppen har blivit 

förvarnad. 

 Björn hörde sig för om det fanns utrymme för ytterligare en 

halvtidskatalogtjänst i Norrköping, då ingen av de befintliga 

katalogisatörerna har möjligheten att gå upp de 25 % som försvinner 

när Carin gå ner i tid vid årsskiftet, och det fanns det (även Marie 

Molander och Burk försvinner). Vid mötestillfället var Norrköpings 

inställning till en sådan tjänst högst okänd, men nu är en intern 

rekryteringsprocess igång och många verkar intresserade. 

 När Marie Molander går i pension går Carin in som kontaktperson för 

skolorna. Förhoppningsvis minskar den arbetsmängden framöver om 

skolorna får börja använda Libris förvärvsrutin. Tanken är att 

Norrköping då kan ta avvisningarna varsin dag på sikt när vi är 5 

katalogisatörer + katalogisering, och att de 2 katalogisatörerna i 

Linköping fokuserar på skolan (Carin) + katalogisering. Dels för att 

behovet av katalogposter från skolorna varierar och dels för att det blir 

ännu viktigare att tänka på samma sätt vid klassificering när vi blir av 

med Burk, och det är enklare när man sitter i samma rum och på 

direkten kan rådfråga en eller flera kollegor. 

 BTJ börjar katalogisera i Libris i början av nästa år. Vilket borde 

innebära många nya Librisbibliotek, vissa som köper bibliografisk 

service från BTJ, och andra som går över på egen hand, t.ex. 

Stockholms stadsbibliotek. Svårt att säga hur det kommer påverka oss 

på kort sikt, men på lång sikt borde det underlätta för oss. 

 Avtalet med Axiell om eHub är till slut klart och den nya Arenan ska 

lanseras den 26/11. 

 Adlibris säger att de ska sluta leverera omslagsbilder. Vi får se vilket 

genomslag det får hos oss, då vi även har avtal med Syndetics. Det 



skulle kunna vara intressant att höra med Bokinfo om man kan köpa 

omslagsbilder direkt från dem. Det här är dock inte en fråga för 

Metadatagruppen, men en fråga som många associerar med katalogen, 

och en fråga som snabbt kan få ökad prioritet om det plötsligt visar sig 

att det blir betydligt färre omslagsbilder i katalogen. 

 

 

 


