
Metadata 160216 

Närvarande Eva, Helen, Carina, Elisabeth, Sofia, Marie, Anja Leiding (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 
 

 Götawebben  
Anja Leiding besökte metadatagruppen och berättade arbetet kring den nya 
Götawebben. 
Gruppen hade läst förstudierapporten Nya Götawebben och diskuterade bl a de 
effektmål och utredningsfrågor som nämns samt det viktiga förankringsarbetet; bra 
att planen är att börja jobba med en kommunikationsplan (styrgruppen, april). 
 

 Föregående minnesanteckningar föredrogs och lades till handlingarna. 
 

 Marc21  
Läget just nu; arbete pågår, BN inväntar svar från Axiell på div frågor, väntar ivrigt på 
svar vad t ex gäller skyddade fält, “maskinellt genererad post” mm. 
Ihopslagning av katalogposter pågår (MM-poster), i övrigt inget att rapportera. 
Info går ut i Nyhetsbrev, samt extra utrop för att påkalla uppmärksamheten på att 
inköpsstopp råder under vecka 10. 

 

 Skolfrågor 
Då metadata fått indikationer på att ev fler katalogisatörer behövs för skolorna, går nu 
Marie Molander in och stöttar arbetet.  
Skolbibliotekarier (grundskola) kontrollerar om posten man söker finns i Libris – om ja, 
mejlar man länken eller ISBN till Marie som importerar posten, detta för att undvika 
att skolorna får bestånd i Libris. 
Information har gått ut till berörda skolbibliotekarier via Lena Karlsson och Marie har 
informerat skolbibliotekschef Catrin Eriksson. 

 
Inköp till skolan; Marie kontrollerar med kollegor i Motala hur inköpen fungerar för 
skolbibliotekscentralen i Motala. 

 

 Inför katalogisatörsmötet  
Gruppen diskuterade de frågor som ska tas upp på mötet för Götas katalogisatörer, 
tisdag 23 februari. 

 

 Inför träff med katalogansvariga 
Gruppen gick igenom punkter till träff med katalogansvariga 22 mars (se enskilt PM). 

 

 Nyhetsbrev 
Utskick sker i v. 8, samlade ihop infopunkter. 

 


