
Metadata 160412 
Närvarande: Eva, Helen, Carina, Elisabeth, Sofia, Marie, Anna 
 
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. 
 

 Återkoppling från besök av kollegor från Lund 
Helen och Eva tog emot kollegorna från Lund, vilka hade i uppdrag att göra en 
förstudie om om Lunds stadsbibliotek ska bli Librisbibliotek.  
 
Ang power point; möjligheten att ha officiellt material/pp när vi kommunicerar om  
Göta, Helen lyft frågan. 

 

 Biblioteksdagarna, Västerås 
Göta skickar Johanna Hagelin från Motala att delta som Götas representant vid den 
programpunkt som Nätverket för folkbibliotek i Libris håller i. KB deltar vid samma 
programpunkt. 

 

 Katalogposter, periodika Motala 
Periodikaposter - Göta säkrar den tillförseln själva. 
Metadata planerar att ordna katalogposter till periodika i oktober inför 2017 års 
prenumerationer. 
Uppsägningar inför 2017, mejla till metadata. Samt nya prenumerationer  
Punkten får gå med i nyhetsbrev september. 

 

 RDA 
KB börjar enligt uppgift med RDA from januari 2017. 
Metadata håller ögonen öppna för fortbildning som KB håller i. 
EC mejlar KB frågar ang fortbildning. 
BN bjuds in till metadata möte i maj, då BN ska på Selmaton som anordnas av KB i maj. 

 

 Katalogisatörsmötet  
CLj återkopplade från katalogisatörsmötet. 

 

 Stiftskatalogen och PUB 
Gruppen diskuterade problematiken med hur stiftsbibliotekets bestånd presenteras i 
den sk. “puben”. 
Hur kommer webblösnigen bli för skolorna och Stiftsbiblioteket i kommande nya 
Arena för Göta? AL bevakar. 

 
 
 



 Uppdatering av manualer  
Gruppens medlemmar uppmanas att nagelfara de befintliga manualerna som ligger på 
Göta Petter, librisbloggen. 
Behörighet till mallar har delats ut till medarbetare i Göta. 
Ambitionen är att manualer kommer att föras över till en rutindatabas som RBÖ 
ansvarar för. 

 

 Göta i Libris 
Statistik vad gäller katalogisering, hur mkt har Göta katalogiserats Libris? 
CLj skickar ut mall för att föra statistik. 

 

 Gallra i Libris 
Vi undersöker möjligheten för fler katalogisatörer att få access till att gallra LBS:s  
bestånd i Libris. 

 

 En sigel för Göta? 
Gruppen diskuterade en potentiell utvecklingsfråga; att ha en sigel för Göta, dess för- 
och nackdelar, hur skulle vi då t ex hantera fjärrlån? Smidigare att gallra sista 
exemplaret i Göta? Diskussionen fortsätter. 
 

 Punkter till nyhetsbrev 
Samlades in. 

 

 


