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PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
Anteckningar  RH 
 
Uppföljning av 
Göta 
styrgruppsfrågor 
kring projektledare 
libris m.m. 

 
Viktigt att utannonsering sker första kvartalet 2014. 
Förväntan från metadatagruppen är att 
projektledaren är mycket kunnig i och har praktisk 
erfarenhet av Libriskatalogisering. Projektledarens 
arbete med Librisövergången omfattar 1 år på 
heltid. 
 
Metadatagruppen kommer att formulera ett 
underlag för den kommande projektledarens 
uppdrag.  
 

 
CL RH 

 
Informationsmöte 
kring Libris 
medlemskapet 
 

 
Metadatagruppen kommer att bjuda in 
katalogansvarig från respektive bibliotek. I ett 
första skede handlar det om folkbiblioteken under 
våren och skolbiblioteken till hösten. 
 

 
CL RH 

 
Norrköpings 
katalogansvar 
visavi Metadata 
gruppens roll – 
specificering 
 

 
Nsb har det övergripande katalogansvaret: 
katalogisering och katalogadministration. 
 
Metadatagruppen anser och uppskattar att behovet 
är 2 tjänster för katalogisering och uppdateringar i 
Libris (se Medlemskap i Libris – beslutsunderlag) 
fördelat 1,5 Nsb (varav 0,5 är för skolor i Göta) och 
0,5 Lsb. Det behövs längre sammanhållen tid för 
katalogarbete. 
 

 
CL 

 
Vad händer just nu 
- librisrapport, 
möte med Libris, 
test av marc21 i 
BOOK-IT (kort 
info) 
 

 
Librisrapporten är klar (AFML) arbetsgruppen för 
folkbibliotekens medlemskap i Libris. Möte 31 
mars för att diskutera åtgärder i Libris som 
underlättar folkbibliotekens medlemskap i Libris. 
Marc 21 i BOOKIT testas av Nsb mars/april. 

 
CL 

 
Policyfrågor och 
rutiner inför Göta i 
Libris - arbetsmöte 
 

 
Möte för att gå igenom librisrapporten och vad 
projektledaren och metadatagruppen behöver göra 
inför övergången (se nästa möte). 
 

 
CL 

   



  

Librisbloggen 
(kort info) 

Adress: http://librisbloggen.kb.se/ CL RH 

 
Katalogisera i 
Voyager - boka 
arbetsmöte i 
Norrköping 
 

 
ENS visar CL, CL, HL 20 mars kl 9-12 ca, plats 
Nsb. 

 
ENS CL 

 
Kurser för 
metadatagruppen? 
(inventering av 
behov) 
 

 
Blir aktuellt under höst 2014 och vår 2015 Kanske 
samordning med Jönköping. Utlokaliserade kurser. 
Metadatagruppen tar fram ett behovsunderlag för 
vilken utbildning metadatagruppen plus de 
kommande två katalogiseringstjänsterna behöver. 
 

 
CL 

 
Nästa möte 
 

 
Måndag 24 mars kl 9-12, Linköping Götarummet. 

 
RH 

 
Övrigt 
 

 
Charlottes informerade om att hennes sista 
arbetsdag är planerad till 13 juni.  
  

 
CL 
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