
Metadata 160202 

Närvarande Eva, Helena, Elisabeth, Carina, Sofia 
 
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. 
 

 Budget 
Metadata har 30 000 kr att disponera för 2016.  

 

 Manualer 
Gruppen har kontrollerat manualer på bloggen Göta Petter, uppdaterat och klart. 

 

 Ett FAQ?! 
Ambitionen finns att göra ett FAQ utifrån våra nyhetsbrev, för att lättare ge en 
möjlighet att ”hitta tillbaka” till tips och råd som kommer i Nyhetsbrevet. 
EC påbörjar arbetet. FAQ ska inledningsvis läggas på Göta Petter-bloggen.  
En framtida placering skulle kunna vara samlat på RBÖ:s sida. 

 MARC 21 - skyddade fält  
Gruppen diskuterade lagt förslag från Björn Nyqvist. 
Gruppen fann det svårt att förhålla sig till för- och nackdelar. Metadata och framför 
allt Götas katalogisatörer behöver föra en diskussion med Axiell om vad som blir bäst 
för Göta. Detta är möjligt så snart projektet är beställt. 
Katalogisatörerna behöver också gå igenom med Axiell vad man ska söka/leta efter 
som efterkontroll så snart konverteringen är gjord. 
 

 Statistik 
Hur många titlar har Göta katalogiserat i Libris och bidragit till Libriskollektivet? Frågan 
ställs till Götas katalogisatörer, dags att räkna. 
 

 Ämnesord skönlitteratur 
Marita Hjärpe, NSB uppskattat tidsåtgången, ca tid 5-10 min/titel. Det är ett 
tidskrävande arbete med att hitta rätt ämnesord bland de som finns i äo-databasen 
(KB), att orientera sig, hitta ”rätt” och det bäst passande ämnesordet.  
Tidsåtgången kommer att troligtvis att sjunka allt eftersom man får mer vana och 
igenkänningseffekten större. 
Skönlistan (KB) ska vara överförd till fack nu, blivit en gemensam lista av ämnesord till 
fack- och skönlitteratur. 
 
Arbetet med titlar från 2015 är klart, dvs det urval som gjorts och det blev ca 90-100 
titlar. 



MHj fortsätter nu på 2016 års utgivning samt går igenom deckarna för 2015, de som 
sticker ut och inte är av karaktären ordinär deckare. 
 
KB kommer att hålla kurser ang ämnesord för skönlitteratur vid två tillfällen, varav ett 
mer riktat för folkbibliotek. Kurserna hålls i Stockholm, vid förfrågan har KB meddelat 
att de inte har möjlighet att hålla kurserna här i Östergötland. 
Metadata har ambitionen att sända ett antal kollegor på nämnda kurs.  
En intresseanmälan för katalogisatörerna görs på kommande möte i februari. 

 
Gruppen diskuterade frågor rörande olika varianter av kombinationer av medier som  
t ex kombinationer ljudbok/ bok och cd/mp3, tvillingpaket och böcker på parallella 
språk - kort sagt alla de kombinationer som är typiska för folkbibliotek – hur ska de 
katalogiseras korrekt i enlighet med Libris? Här råder osäkerhet – EC tar en första 
kontakt med KB för att undersöka om man har planer på katalogiseringskurs i detta. 

 
Gruppen diskuterade om det är lämpligt att använda ämnesord från barn-listan på 
vuxentitlar. Beslutades att MM gör lite sökningar på poster i Libris och sonderar lite. 

 

 Ökat behov av fler katalogisatörer för grundskolans behov 
Metadata fått frågan ang fler katalogisatörer för grundskolans del. MM tar kontakt 
med Lena Karlsson (fokusbibliotekarie) och Catrin Eriksson (skolbibliotekschef, Lkpg). 

 

 Möte med katalogansvariga i Göta möte i mars - punkter 
Gruppen arbetade fram programpunkter inför planerat möte med katalogansvariga. 
 

 Nyhetsbrev 
Punkter till nyhetsbrev februari samlades in. 
 
 


