
Minnesanteckningar metadata 151208 
närvarande Eva, Helen, Elisabeth, Carina, Sofia 
 
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. 
 

 Marc21  
gick igenom vår arbetsplanering inför konverteringen till Marc21, EC uppdaterar den 
och tar kontakt med berörda kollegor samt Magdalena Olofsson på Axiell. 
Datum för konverteringen föreslås bli 1 mars 2016. 
 

 Tv-spel 
Inköp av tv-spel har problematiserats då spel allt oftare förses med engångskoder för 
att ladda ned påbyggnadsdelar till spelet. Också episodiska spel blir allt fler, d.v.s där 
enskilda spelavsnitt släpps ett i taget. En problematisk sits för bibliotek där 
engångskoden är just en ingång för endast en användare.  
Situationen påminner lite om den vi har med kurslitteratur och extramaterial på 
webben. Där kan vi ev komma till en lösning för bibliotek men det blir betydligt mer 
krångligt att lösa tv-spelsfrågan. 
 

Vi behöver mer information samt lyfta frågan i Göta mediegrupp (vilken inväntar Göta 
styrgrupps beslut huruvida gruppen ska arbeta vidare med medierelaterade frågor).  
Tills vidare går vi ut med info i Nyhetsbrevet att enklast för biblioteken just nu är att 
avstå från inköp vad gäller just den här sortens tv-spel. 
 

 Manualerna på bloggen 
vi ser över och uppdaterar vid behov de manualer vi ansvarar för på Göta Petter-
bloggen, klart till nästa möte i januari. 
 

 Mötesdatum till våren 2016  
metadata planerar att ses följande datum under våren 2016: 
12 januari 
2 februari, 16 februari, 23 februari (end katalogisatörer) 
8 mars, 22 mars (inbjudan till katalogansvariga i Göta) 
12 april, 10 maj,  
31 maj 
 

 LM 
gruppen diskuterade katalogpostförsörjningen från LM och vad vi har lärt oss av detta. 
 



 Kultur i väst 
EC återkopplade från sitt besök i Göteborg hos Kultur i väst. 
 

 Formatdagen 
SE återkopplade från Formatdagen, Västerås. 
 

 Punkter till decembers nyhetsbrev samlades in. 
 

 
 
 
 

 


