
Minnesanteckningar metadatamöte 150908 
närvarande: Eva, Sofia, Marie, Helen, Carina, Marita (gäst), Elisabeth 
 
sedan förra mötet är höstens mål för metadata nu modifierade något 
Höstens mål för metadata 

 ha en plan för MARC 21  

 ha en plan för arbetet med Götas totala bestånd i Libris påbörjas under 2016  

 en ökad delaktighet i arbetet med att utveckla en ny webb 
 
Mötet inleddes med att Marita Hjärpe, NSB berättade om arbetet som bedrivs i 
Arbetsgruppen för ämnesord på skönlitteratur (KB ansvarar) i vilken Marita ingår. 
Gruppen består av 12 st deltagare från olika typer av bibliotek, deras uppgift är nu bl a att 
sammanföra ämnesord för skönlitteratur och facklitteratur till en gemensam ämnesordslista. 
 
Gruppen diskuterade en tänkbar rutin för hur Göta ska arbeta för att lägga ämnesord i Libris. 
Gruppen beslutade att vi börjar med titlar ur den skönlitterära utgivningen hösten 2015, 
deckare undantagna. 
MHj producerar en lista över inköpta antal titlar och lägger ämnesord, katalogisatörerna 
lägger in dessa ämnesord i Libris, helst inte fler än 5, arbetet delas upp bland 
katalogisatörerna.  
 
Utvärdering 8 december då vi diskuterar hur arbetet har fungerat, giv akt på hur mkt arbetstid 
som detta kräver. 

 

 föregående minnesanteckningar föredrogs 
 

 återkoppling från diverse olika punkter fr mötet 150825  
EC återkopplade fr olika punkter; LM kontaktat ang katalogposter, inget svar än 

 

 gruppen planerade till träff med katalogansvariga 13 oktober, fortsatt arbete med 
detta 6/10 
 

 Antal inlogg till BURK 2016 
Frågan togs upp på nytt. 
Metadata rekommenderar samma antal inloggningar ytterligare ett år. Metadata 
motiverar det med att BURK alltjämt är ett stöd i arbetet med fjärrlån liksom i 
inköpsprocessen för inköpare i Göta eftersom Adlibris inte längre erbjuder ett 
signumförslag. Likaså har Götas katalogisatörer hjälp av BURK vid katalogisering 
rörande medier på utländska språk och anpassade medier.  
 

 Ny webb för Göta 
Sofia berättade från mötet med webbgruppen kring Arenas framtid där Axiell visade 
Arena och CSI Library presenterade sin webblösning.  
Metadata anser det vara av stor vikt att det finns repr  i kommande arbetsgrupp för ny 
webb. 

 
 



 Språkkurser – här råder olika praxis i BURK och Libris när det gäller huvuduppslag. 
Libris har huvuduppslag på författaren och BURK har titeln. 
Beslut: Göta följer Libris praxis och det gäller nyinköp och vid kompletteringsköp av 
äldre titlar. Inget görs retroaktivt. Info ut i nyhetsbrevet. 

 
 
 

 

 


