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 Förgående mötesanteckningar gicks igenom. 

 Regionbibliotekets SharePoint/intranät är försenat, men på gång. När 

det är klart får vi flytta över relevant information från Göta Petter 

bloggen dit. 

 Det är oklart om Götabiblioteken får någon ny representant i Librisrådet 

när Lena Axelsson slutar. 

 På skolfronten i Göta är det i Norrköping och Finspång som det händer 

saker. I Finspång ska skolan och folkbiblioteket separera, och i 

Norrköping är det fortfarande rätt oklart vad som kommer ske. 

Utbildningskontoret håller på med en utredning av möjliga 

bibliotekssystem. Huruvida det innebär att de kommer in i Book-IT 

eller inte och hur det påverkar ännu ej existerande skolbibliotek får 

tiden utvisa.  

 Det är bestämt hos KB att skolbiblioteken ska få börja använda Libris 

förvärvsrutin, men än så länge finns det inte så mycket mer detaljerad 

information än så. Tanken är att allt ska vara på plats den 1 april, fast 

eventuellt kan Götabiblioteken komma in före det som pilotbibliotek. 

Om KB vill börja med en kommun kan Linköping eller Motala vara 

lämpliga kommuner att börja med. Den 4 februari har Lisa Ekman möte 

med skolbiblioteken, vi får se om vi har fått mer information innan 

dess. 

 När omslagsbilder saknas på en titel går det att fylla i ett formulär och 

önska att Syndetics ska lägga till omslagsbilder på dem. Det är dock en 

ganska tidsödande process, och det är oklart om det faktiskt leder till 

något. På mötet diskuterades möjligheten att få omslagsbilder direkt 

från Bokinfo när deras bilder stryps från Adlibris. Efter mötet har det 

framkommit att det kommer gå att köpa den tjänsten via Axiell till 

våren. Det fanns även viss osäkerhet kring vem som ska teckna ett 

sådant avtal Götabiblioteken eller Regionbiblioteket. Det verkar 

emellertid vara Regionbiblioteket som i dagsläget har avtalet med 

Syndetics. 

 Carin tar över ansvaret för skolorna när Marie går i pension. Hur ska 

man tänka med katalogisering för skolorna? När de kommer med i 

Libris förvärvsrutin får de generellt sett nöja sig med förhandsposterna 

om ingen annan har dem, eftersom vi inte kan reservera in titlarna och 

katalogisera dem, och egentligen betalar de inte för den servicen heller. 



Det viktigaste är att det finns en katalogpost som de kan lägga in sina 

exemplar på för att kunna hantera och låna ut sitt bestånd. 

 Automatisk gallring är liksom Libris förvärvsrutin för skolan på gång, 

men det finns inte så mycket detaljer om det än heller. Rent 

systemmässigt ska både Libris och Axiell kunna hantera det, men det är 

fortfarande oklart när tjänsten lanseras på riktigt. Eftersom det är 

problem med gallringsrutinen för e-böcker skulle den automatiska 

gallringen kunna vara en lösning där också, istället för den tilltänkta 

lösningen med skyddade delfält som inte alls fungerade. 

 Marie håller på med ett utskick till skolbiblioteken som Carina och 

Björn ska kika på innan det skickas ut. 

 Vårens möten (i Linköping): 

5/3 9-12 

14/5 9-12 

 

 

 


