
Metadata 160112 
Närvarande Eva, Helena, Elisabeth, Carina, Sofia, Rolf Holm (gäst) 
 
Vårens mål för metadata 

 ha en plan för Götas totala bestånd i Libris när de juridiska frågorna är 
lösta (se protokoll från Göta styrgrupp 151124) 

 arbeta för ökad delaktighet i arbetet med att utveckla en ny webb 

 utarbeta en plan för gallringsrutiner för Göta i Libris 
 
 

 Föregående minnesanteckningar föredrogs och lades till handlingarna. 
 

 Gruppen diskuterade fram vårens mål för metadata, ett av målen hösten 2015 var att 
arbeta fram en plan för Marc21, vilket nu är avklarat.  

 

 Katalogposter till titlar på mångspråk 
Vi började med att diskutera katalogpostförsörjningen till utländska titlar, (utländska 
språk i detta sammanhang är de som inte räknas som de sk ”skolspråken”) då Rolf 
Holm hade med sig frågan från Göta mångkulturgrupp där frågan tagits upp på mötet i 
december. 
 
Det här är en svår fråga som måste lyftas på nationell nivå. Inköpsfrågan som sådan är 
dessutom mer av en mediefråga och inte en fråga för metadatagruppen, även om 
metadata berörs också. 

 
För att underlätta arbetet med inköp av utländska medier gäller rutinen som beskrivits 
i Götabibliotekens manualer som finns på Göta Petter-bloggen; 
https://librisprojektet.wordpress.com/rutiner/ 
 
Köp från de leverantörer som erbjuder katalogpost för bästa arbetsmetod, se Libris 
förvärvsrutin, läs mer på; http://www.kb.se/libris/katalogisering/forvarvsrutin 

 

I dagsläget har katalogisatörerna i Göta inte kompetens för att katalogisera titlar på 
utländska språk eller språk som inte har latinska bokstäver.  
Titlar kan sökas i utländska kataloger som t ex World cat - men då krävs ett isbn. 
 
Metadata avråder inköp från andra inköpskanaler än de som idag erbjuder katalogpost 
i samband med inköp. 

 
Vid behov gör tillfällig post, mallen får du genom mejla metadata. 
Beslutade att påminna om rutiner och manualer i Nyhetsbrev januari. 
 

 

 Datum för möte – ändring! 
15 mars nytt datum, (ersätter 8 mars) 
 
 

https://librisprojektet.wordpress.com/rutiner/


 MARC 21 
gick igenom arbetsplaneringen, konverteringen bestämd till 7 mars, EC kollar igen med 
Axiell. Info ut i nyhetsbrevet januari och februari, samt extra påminnelse dagarna 
innan. 
BN som spindel i nätet för konverteringen till Marc21. 
EC sköter infon ut i Göta, katalogisatörer bistår med arbetet i katalogen. 
Planerat inköpsstopp för vecka 10. 

 

 Batchprofil 
SE föreslår att Arvika läggs till på vår batchprofil (bra katalogposter för film) ok på det. 
Batchprofilen ska ses över på katalogisatörernas möte 23 februari. 

 

 Punkter till Nyhetsbrevet 
samlades in, EC sammanställer och skickar ut. 

 

 Gallring 
Det börjar bli dags att reda ut gallringsbiten i Libris.  
Instruktion/lathund behövs för hur man gallrar i Libris, CLj ser över detta i samband 
med extra koll av bef mall på Göta Petter-bloggen. 
Info till nyhetsbrevet ombesörjes av EC. 
Information ges på mötet med katalogansvariga på inplanerat möte i mars. 

 

 Ämnesord för lokalhistoriskt material 
För lokalhistoriskt material, metadata ska tillhandahålla en mall för lokala ämnesord 
till slutet av mars när MARC 21 är genomfört. ENS plockar fram vägledning för 
ämnesord för lokalhistoriskt material.  

 

 

 


