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Syndetics ska börja leverera omslagsbilder till fler språk och till eböcker. Våra behov får ses över till sommaren/hösten inför nästa
avtalsperiod.
Utvecklingen av Regionbibliotekets SharePoint har stannat upp pga.
säkerhetsfunderingar.
Libris förvärvsrutin och skolan är på gång. KB kommer snart att skicka
ut ett avtal som varje kommun med skolbibliotek kommer behöva
skriva på. Tanken är att Libris förvärvsrutin ska vara igång för alla
skolbibliotek den 1 april. Vi är pilotbibliotek. Tidsplanen är minst sagt
optimistisk.
Librisrådet - inget har hänt.
Förgående mötesanteckningar gicks igenom.
Den automatiska gallringen börjar närma sig lansering. Eventuellt kan
vi få en sigel för alla skolbibliotek i Göta, istället för att varje kommun
har varsin.
Carin och skolan. Det är lite svårt att uppskatta tidsåtgången redan.
Carin undersöker möjligheten att få in böcker från skolbiblioteken som
behöver katalogiseras.
Sändlistan som katalogen i Norrköping använder till skolan för att
meddela ändringar i katalogen behöver ses över, vissa kommuner med
skolbibliotek har ingen kontakt inlagd. Lisa Ekman har eventuellt
kontakter som kan vara av intresse.
Nyhetsbrev. Vi har inga allmänna nyheter.
Alla skolbibliotek ska koppla sina inköpskonton till Libris förvärvsrutin
om de vill ha katalogposter. Det är upp till respektive
skolbibliotek/kommun om de vill koppla sina konton även till Book-IT
för att få in medieleverantörernas beställningsinformation. De
skolbiblioteken måste i så fall börja använda ankomstregistreringen i
Book-IT.
Lisa Ekman tar fram en kontaktperson för varje kommun, de får i sin
tur se till så att förvaltningen som skolbiblioteken ligger under i
respektive kommun skriver på ett avtal med KB. Sedan behöver alla
skolbibliotekens inköpskonton kopplas till Libris, och till Book-IT om
de vill. Björn skriver ihop lite info om det hela, som Lisa skickar ut till
kontaktpersonerna.

