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PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
Anteckningar  RH 
 
Huvudansvar och 
deltagande i Göta 
metadatagrupp 
från 2014 
 

 
1.Charlotte Landgren (huvudansvarig), 
Norrköpings stadsbibliotek 
2. Elisabeth Cserhalmi (biträdande huvudansvarig), 
Norrköpings stadsbibliotek  
3. Helen Larsson (går in istf Anna Figaro),   
Linköpings stadsbibliotek    
4. Eva Nilsson Sjöqvist,  
Linköpings stadsbibliotek  
5. Marie Molander, (fokus på skolfrågor) 
Platengymnasiet i Motala  
 

 
RH 

 
Ansvar och 
arbetsmodell 
 

 
Metadata –överenskommelse om gemensamt arbete 
i Götabiblioteken:  
 
Norrköpings stadsbibliotek ansvarar för katalog och 
metadata och att upprätthålla kompetens inom 
området, inklusive kompetens inom katalog och 
metadata kopplat till Arena. Metadataansvarig leder 
arbetet i metadatagruppen. Det ska finnas en 
biträdande metadataansvarig. Nuvarande 
metadatagrupp fortsätter sitt arbete. Ytterligare 
medarbetare med adekvat kompetens kan bjudas in 
att delta i arbetet. 
 
Metadatagruppen är en ”jourgrupp” för experthjälp 
och support. 
 
Respektive bibliotek ansvarar för sina 
”Äldresamlingar”. 
 

 
RH 

 
Uppföljning 
studiebesök i 
Karlstad gällande 
Librisfrågan 
 

 
Studieresa till Karlstad för Göta metadatagrupp 
genomfördes 24-25 oktober. Syfte: 
förberedelsearbete inför medlemskap i Libris. Ta 
del av tolv BookIT biblioteks erfarenheter 
(SELMA). Hur den nationella databasen Libris 
används. 
 
Karlstad har jobbat ca 1 år. Det handlar om att 
lägga in nyförvärv. Gamla poster ägs av BTJ. 60 

 
RH 



  

bibliotek bankar på dörren till Libris.  
 
Under hela 2014 finns möjlighet i Östergötland att 
genomföra utbildningar och implementera 
arbetssätt under året. En väg är att med hjälp av 
utbildningspiloter genomföra detta på samma sätt 
som för Book-IT, d.v.s. att åka ut för att hjälpa och 
förklara hur man lägger in förvärv och katalogiserar 
i Libris etc. Det är positivt att fler blir delaktiga.  
 
Projektledare på heltid: Förslag att vi ska ha en 
projektledare ett halvår innan start direkt efter 
sommaren, utannonsering bör ske under första 
kvartalet 2014. 
 

 
Nästa möte 
 

 
Onsdag 15 januari kl. 09-12.00 ca, Linköpings 
stadsbibliotek Lindblomsrummet 
 

 
RH 

 
Övrigt 
 

 
Nästa möte ägnas Librisfrågan/PM 

 
RH 

 


