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Protokoll Göta metadatagrupp 10 januari 2013  
 
Närvarande: Charlotte Landgren/Länsbibliotek Östergötland/Norrköpings stadsbibliotek, 
Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings stadsbibliotek, Anna Figaro/Linköpings stadsbibliotek, Eva 
Nilsson Sjöqvist/Linköpings stadsbibliotek, Marie Molander/Platengymnasiet i Motala 
(anmält förhinder), Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland  
  
PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
Anteckningar  RH 
 
Personalresurser-
Göta 
metadatagrupp 

 
Styrgruppen för Göta beslutade: 

• Behåll nuvarande bemanning tillsvidare 
• Att på nästa rådsmöte bereda frågan om 

timbank och formulera villkor för timbank 
istället för ekonomisk ersättning 

• Inventera katalogkompetens och möjlig 
tillväxt på katalogkompetens inom Göta 
 

 
RH 

 
Plan för övergång 
till Libris 

 
Nsb har testat bokhandelsmodellen som fungerar 
tekniskt likaså postimport. Tekniken behöver säkras 
för alla kommuner. Vilka behov som finns för att 
anpassa katalogposten för Götabiblioteken 
undersöks. 
 
Den 23 januari hålls ett möte hos adlibris. Axiell 
deltar liksom Libris. Från Göta deltar EC och CL. 
Frågan kan presenteras på bibliotekschefsmötet 30 
januari 
 

 
EC CL 

 
Ämnesord 

 
Kataloggruppen avser att fortsätta arbetet med 
ämnesord för Göta och önskade därför ha ett 
förtydligande i sitt uppdrag. Ärendet behandlades 
på styrgruppsmötet 28 november. Underlaget är 
bilaga 2012-10-09 ”Ämnesord”  
Styrgruppen beslutade enligt bilaga 2012-10-09 
”Ämnesord” 
 
I samband med analys av librisposter har arbetet 
med ämnesord påbörjats av Göta metadatagrupp 
 

 
RH CL 

 
Utbildningar 
BOOK-IT 

 
Utifrån styrgruppens beslut träffas den ursprungliga 
utbildningsgruppen igen för att utarbeta ett nytt 
offertunderlag.  
 

 
RH 

 
e-böcker 

 
e-böckerna läggs fortsättningsvis på särskild enhet 
”e-biblioteket” 
 

 
CL 

   



  

Enkät hur vi 
använder libris 
katalogiserings 
klient 
 

CL stämde av med metadatagruppen ett antal olika 
frågeställningar 

CL 

 
Periodikamodulen 
I BOOK-IT 

 
Kataloggruppen formulerar en lathund som ska 
användas vid arbetet med periodikamodulen 
 

 
EC 

 
Bibliografisk 
service 

 
Lästips: Värmlandsrapporten. Ligger ute på KB:s 
webbplats 
 

 
CL 

 
Artologik 
 

 
Styrgruppen har beslutat att vi inte ska använda 
artologik längre. 
 
Frågor till Göta metadatagrupp: skickas till Göta 
metadatagrupp via mejlinglista som respektive 
bibliotek själva skapar 
 
E-postlista: 
charlotte.landgren@norrkoping.se; 
elisabeth.cserhalmi@norrkoping.se; 
anna.figaro@linkoping.se; 
eva.nilsson.sjoquist@linkoping.se; 
marie.molander@motala.se 
  

 
RH 

 
Nästa möte  

 
Onsdag 13 februari kl 9-12 Linköpings 
stadsbibliotek, Götarummet. Tema librisposter 
  
Ämnesord tema vid ett annat möte 
 

 
RH 
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