
Minnesanteckningar metadata 151117 
närvarande Eva, Marie, Helen, Elisabeth, Carina, 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 handlingarna. 
 

 Adobemöte med Magdalena Olofsson på Axiell genomfördes. 
Magdalena visade och berättade om Marc21. 
 

 Marc21  
Göta styrgrupp beslutade 2015-05-19 att när metadata så anser lämpligt, kan Göta 
påbörja ett projekt tillsammans med Axiell för en konvertering till Marc21. 
Efter uppgradering till Book-it 8.0 beslutade idag metadata att genomföra övergången 
till Marc21 i månadsskiftet januari-februari 2016 och Magdalena Olofsson kommer att 
vara vår kontakt på Axiell. 
 
I nuläget inväntar metadata en projektplan från Axiell innehållandes bl a en "att-göra-
lista" på arbete som katalogisatörer måste säkerställa inför konverteringen, arbete 
som rör Götas egna lösningar, skydda fält, dra statistik m.m.  

 
Arbetsbelastningen kommer emellertid att infalla efter konverteringen då efterarbetet 
är mer omfattande med bl a iordningställandet av nya katalogmallar som en av flera 
arbetsuppgifter (då samtliga mallar försvinner vid körningen). 
Denna övergång till Marc21 genererar alltså initialt merarbete både för metadata och 
kataloggrupp men också för systemgrupp och webbgrupp. 

 
Information ut till Götabiblioteken kommer skötas av metadata. 
I ett första steg har metadata informerat alla de katalogansvariga från Götabiblioteken 
som närvarade på ett möte 151013, minnesanteckningar från detta möte har också 
skickats ut via e-post. 
 
Konverteringen som sådan sker nattetid. Därpå "låses" katalogen under ett par 
arbetsdagar för att man ska kunna säkerställa att konverteringen fallit väl ut, låsningen 
innebär att man kan använda Expertsök men inte kan arbeta aktivt i katalogen, när 
efterkontrollen är klar låser Axiell upp katalogen och man kan återigen arbeta aktivt i 
katalogen med förvärv, gallring och dyl. 
 
Arena är tillgänglig som vanligt men det finns risk att missvisande uppgifter visas som 
inte är helt dagsfärska, efter upplåsningen ska Arena indexeras om. 
EC informerar Rolf Holm (RBÖ) inför styrgruppsmötet 2015-11-23 med kopia till 
Kerstin Olsson (RBÖ), Kerstin Ryd (LSB), Anja Leiding (RBÖ), Tommy Jansson (NSB). 
BN informerar systemgruppen. 



 

 Redovisning arbetshovet katalogisering 
Göta styrgrupp önskat att kataloggruppen redovisar arbetsbehovet. 
Metadata anser att arbetsbehovet inte minskar, önskar att 2,75 kvarstår. 
På sikt kommer arbetet med samma att isbn minska, medan mängd katalog och lokala 
ändringar kommer att öka.  
Göta har ett krav på sig att katalogisera i Libris och med ökade inköp ger det mer 
katalogiseringsarbete. 
Då många medier som köps in inte är på svenska (här "skolspråken") (dessa 
katalogiseras inte av NB) och anpassade medier samt film och data/tvspel genererar 
detta katalogarbete, Göta köper bl a in mycket skönlitteratur på t ex engelska. 
 
Vidare ger övergång till Marc21 (och framtiden övergång till RDA?!) katalogisatörerna 
mer arbete. 

 

 Free Lib, skolorna och Marc21 
katalogisering i menyvalet i Free Lib försvinner i samband med övergång till Marc21 
Marie har checkat av med skolor i Göta, de katalogiserar inte i Free Lib och berörs 
alltså inte av en övergång till Marc21. 

 

 Öppet hus på KB 
Björn och Carina berättade om sitt deltagande och intryck från Öppet hus hos KB. 

 

 Kma 
För de bibliotek som önskar dela upp Kma och följande signum väljer vi att göra på 
följande vis; Ryssland (Kma); Ukraina (Kmad); Vitryssland (Kmae); Moldavien (Kmaf) på 
hyllsignum Kma.6 (på vilket det mesta troligtvis hamnar eftersom det som ges ut idag 
mestadels är nutidshistoria).  
Kma, Kma.5 och Kma.59 låter vi vara som tidigare. På knubbarna för Kma.6 och Nma 
kan vi skriva: Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien.   
Informationen går ut i Nyhetsbrev november och som bibliografiskt meddelande. 

 

 Göta mediegrupp 
EC berättade om medieplansarbetet som samtliga bibliotek i Göta deltagit i. Det 
uppdraget är nu avslutat och arbetsgruppen har ställt frågan till Göta styrgrupp om 
man ska fortsätta med framtida uppdrag rörande medier och medieflödet i Göta. 
 

 Lokala ämnesord 
Lokalhistoriskt material, finns önskemål om att få lägga lokala ämnesord, till detta 
behövs en särskild mall (för fält 690). 
Finns inte i nulägeoch här måste vi avvakta tills vi har gått över till Marc21, metadata 
får återkomma till detta under våren 2016. 

 

 MM-poster 
Marie rapporterade från städningen av MM-poster, vilket flyter på, också Libraposter 
städas bort. 


