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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 
 
Höstens mål för Götas katalogisatörer; 
Strukturera och fördela arbetet med fortsättningsarbete och läsordning. 
 

 Föregående mötesanteckningar föredrogs och lades till handlingarna. 
 

 Minnesanteckningar 
Gruppen avser att också fortsättningsvis föra minnesanteckningar under våra möten, 
viktig information som berör kollegor i Göta går ut i Nyhetsbrevet. 
 

 Fjärrlån  
diskuterades, vi behöver tydliggöra rutinerna kring fjärrlån som lånas på ett bibliotek i 
Göta och återlämnas på ett annat, punkt till septembers nyhetsbrev. 
 

 Pocketböcker  
och hanteringen av dessa när det gäller reservationer 
diskuterades. Gruppen diskuterade principen att tillgängliggöra alla typer av medier till 
Götabon där bibliotek kan använda sig av ”7 dagarslån” och principen av ”Nyhetshylla” 
(med minst ett ex i cirkulation och ett el flera ex tillgängliga för reservation). 

 

 Antal inlogg till BURK inför 2016 
metadata rekommenderar samma antal inloggningar ytterligare ett år, EC undersöker 
vad det kostar i dagsläget. 

 

 Arbetsgång för tidningar/tidskrifter inför 2016 
Vi har fått positivt besked från LM Informationstjänst vad gäller katalogposter. 
EC kontaktar LM och undersöker frågan vidare. 

 

 Ämnesord skönlitteratur 
Gruppen diskuterade frågan, finns många frågetecken. 
EC bjuder in Marita Hjärpe, NSB till nästa möte 8 september för att vi ska få en bättre 
insyn hur arbetsgruppen för skönlitterära ämnesord på KB, i vilken Hjärpe ingår, tänker 
sig det fortsatta arbetet. 

 

 Besök 1: Västra Götaland – metadata fått inbjudan till ett informellt möte för ett 
nätverk för bibliotek i Västra Götaland, föreslaget datum fungerar inte, EC kollar med 
Kerstin Olsson. 



Besök 2: EC informerade om vårt kommande besök på LiU som infaller 29 september, 
EC har framfört gruppens önskemål gällande frågor och Eva- Lisa Granath återkommer 
när vi närmar oss datumet. 

 
 

 Nätverket Arbetsgruppen för folkbibliotekens samarbete i Libris  
planerar att träffas i Gbg under Bok & bibliotek, Göta uteblir, EC kollar av vad man har 
på agendan. 

 

 Fortsättningsarbeten 
HL ställer frågan rörande möjligheterna att arbeta med fortsättningsarbeten och 
ämnesord till KB:s kundtjänst. HL lyfter frågan i katalogisatörernas arbetsgrupp för 
vidare diskussion. 

 

 Läsordning 
Vi checkar av intresset bland kollegor att arbeta med detta på vår inplanerade 
katalogträff för katalogansvariga 13/10. Inbjuda till mötet går ut måndag 31 augusti 
(har tidigare flaggat för datum i nyhetsbrev). 
HL lyfter frågan i katalogisatörernas arbetsgrupp för vidare diskussion. 
Syns läsordning i Arena? EC kolla med Björn och Anja. 
Björn Nyqvist har iordningställt en mall för läsordning. 

 

 Katalogiseringsarbetet; Motala skolor 
MM börjar 1 september jobba med katalogiseringsarbetet för Motala skolor. 
MM börjar med att katalogisera för skolorna, sammanslagning av katalogposter m.m. 
Vi behöver se över arbetsuppgifter och fördela det mellan katalogisatörerna.  
Tid för katalogisatörsmöte är avsatt till eftermiddagen 8 september. 

 

 Inköpsrutiner; Motala skolor 
MM checkar av hur arbetet har flutit vad gäller inköp för skolor under våren och 
sommaren. MM återkopplar vid nästa möte. 

 

 Nyhetsbrev 
Gruppen samlade ihop infopunkter till Nyhetsbrevet som går ut i september. 

 
Och till sist…. höstens datum:  
25 augusti 9-16 Götarummet 
8 september 9-12, 13-16 katalogisatörsmöte, Götarummet 
29 september 9-12 studiebesök LiUB 
6 oktober 13-16 metadata, förberedelse inför 13/10, Götarummet 
13 oktober 9-12 infomöte för katalogansvariga i Göta, 13-16 metadatamöte, Götarummet 
17 november 9-12 (med möjlighet till förlängning), Götarummet 
8 december 9-16, HL återkommer ang lokal 
 
 

 


