
Metadata 160531 
Närvarande: Helen, 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 kurs i ämnesord, KB 
Helen berättade om kursen som hon och Sofia och Carina deltagit i. En bra och 
innehållsrik kurs som skapade nya frågor (som sig ju bör i kurssammanhang) och det 
finns nu ett behov att prata sig samman i katalogisatörsgruppen. 
Katalogisatörerna kommer jobba vidare med detta i höst, ska få övningsuppgifterna 
från kursen och kan då använda detta material för att fortbilda kollegor som inte 
deltog. 
NB har börjat lägga ämnesord också på skönlitteratur men det sker i mån av i tid så 
det blir inte heltäckande. 
Carina sammankallar katalogisatörerna i höst. 
 

 Göta mediegrupp 
Elisabeth återkopplade kortfattat utifrån de diskussionsfrågor (i den mån de var 
kopplade till katalogarbete) som Göta mediegrupp tog upp på sitt senaste möte. 
 

 Arbetsgrupp mångspråkskatalogisering 
KB kallar till en arbetsgrupp för arbetet med mångspråkskatalogisering. 
Metadata beslutade att skicka Carina Ljung, första träffen är redan nu i juni. 

 

 Voyager 
Helen har haft återkommande problem med Voyager på sin arbetsdator med resultat 
att Voyager nu avinstallerats 2 ggr. Det ställer till svåra problem då en spökpost 
ideligen försöker komma in i Book-it. Har fler upplevt problem? Helen mejlar ut till 
katalogisatörerna.  

 

 Skolfrågor 
Marie återkopplade från skolvärlden, hon har många katalogiseringsuppdrag och har 
noterat en ökad efterfrågan. 
 

 Maskinellt generad post 
En ögonblicksbild av inkommandet av maskinellt genererade katalogposter ligger mer 
eller mindre konstant på runt 3000. Ett ständigt pågående arbete således. 
 
 
 



 Arbetsgrupp upphandling ny Götawebb 
Metadata föreslår att Sofia Engvall kommer med i nämnda arbetsgrupp som 
representant från metadata. 

 

 Nyhetsbrev 
Punkter till Nyhetsbrev för juni samlades in. 

 
 


