
Minnesanteckningar metadata 151013 
närvarande Eva, Sofia, Marie, Helen, Elisabeth, Björn (gäst) 
 

Höstens mål för metadata 

 ha en plan för MARC 21  

 Götas totala bestånd i Libris under 2016  

 en ökad delaktighet i arbetet med att utveckla en ny webb 
 
 

 Föregående minnesanteckningar föredrogs och lades till handlingar. 
 

 gruppen summerade förmiddagens möte med katalogansvariga, minnesanteckningar 
kommer, EC ansvarar 

 

 Marc21 
Björn berättade i korthet om Marc21 och gruppen diskuterade en ev överång till Marc21, 
Axiell gör ett sådant arbete till ett projekt. 

 
på minussidan… 
initialt blir det merarbete för katalogisatörerna t ex; 
alla katalogmallar måste göra om från början 
all statistik måste tas ut i förväg (systemgrupp) 
katalogisering i FreeLib utgår (drabbar skolorna?) 

 
nya variabler för mappning av de interna medietyperna mot medieklasserna som används i 
Book-it-pub och Arena (webbgrupp el Axiell?) 

 
Att tänka på för personal i göta; 
nytt tänk hur man söker, medietilläggen inte längre sökbara men kompenseras av fasetterna 
som kom i Book-it 8.0 

 
och på plussidan… 
färre manuella ändringar behöver göras dagligen om man har Marc21 
t ex huvudspråk och utgivningsland behöver inte längre anpassa till Book-it 
språkkoder blir rätt från början - till skillnad från idag när katalogisatören måste ändra 
språkkod, varje gång posten kommer in igen (mkt tidssparande) 

 
summering; allt blir som i Libris och underlättar en framtida matchning av vårt bestånd i Libris. 

 
Hur blir det med skolorna och FreeLib? Marie kollar av om och vilka som använder FreeLib. 

 
Genomgång med Axiell; Björn bokar tid med Magdalena som kan visa Book-it via Adobe 
Connect, Björn kollar också när i tid det kan bli aktuellt att göra en körning för 
Götabiblioteken. 
Här behöver vi en tidsplan. 

 

 



 

 Kma.6 
metadata gör ingen ändring, följer SAB, Ukraina Vitryssland Tjetjenien hamnar på Kma, man 
kan förtydliga det kan ändrar inte hyllplacering, vill man förtydliga gör man det med text på 
knubb. 

 

 Nyhetsbrev; punkter till nyhetsbrev oktober samlades in. 
 


