Rutiner för att fånga in eller gallra inaktiva exemplar
Om exemplaret tillhör en annan enhet än din egen får du ett meddelande om detta vid
återlämning. Exemplaret får statuskoden På väg, vilket försvinner vid återlämning på den
ägande enheten
Exemplar som av misstag inte skickas hem utan hamnar på det lånande bibliotekets hylla och
exemplar som kommer tillbaka till ägarren men inte återlämnas där har status ”på väg” och
kommer inte med på plocklappar. Om du kopplar en status, t ex Försvunnen, till ett exemplar
innebär det att det inte redovisas publikt och att det inte ingår i reservationskedjan. Man kan
dock lägga exemplarreservation.
Dessa båda status På väg och Försvunnen måste med jämna mellanrum åtgärdas om
exemplaren ska bli reserverbara eller om du ska ta ställning till att gallra och eventuellt
inskaffa nytt exemplar.
Månatlig rutin för att hitta På väg som inte återlämnats på ägande enhet.
Katalog - Mängd exemplar
Sök de exemplar som står med status ”på väg” och som återlämnats på din enhet. Se bild 1:
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Ange Inget värde på status
30 inaktiva dagar
Pricka i På väg
Välj ditt bibliotek
Sök

Tips: Sökningen tar tid så du kan göra den strax före fikapaus.
Träfflistan tar lika lång tid på sig, så gör något annat under tiden.
Åtgärda listan enligt bild 2 och 3. Kolumn Avdelning visar ägande enhet (pil1). Kolumn
Hylla (pil 2) visar hylla.
1. Markera alla (ctrl a) och tryck på rubriken Hylla för att sortera efter hylla.

2. Skriv ut. Alternativt ta en skärmdump om listan är kort.
Kontrollera i hyllorna om medierna hamnat där. Återlämna dem du hittar och
skicka till ägande bibliotek.
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3. Markera kvarvarande ex och förse dem med status Försvunnen.
4. Tryck på ändra.
Denna rutin bör följas av…

Månatlig rutin för att hitta eller gallra Försvunna medier.
Katalog – Mängd exemplar
Sök medier med status försvunnen. Kontrollera om de hamnat fel och gallra dem du inte
hittar. (Bild 4-6)
Bild 4 och 5

Ange statusintervall från föregående månad!

Du kan kontrollera exemplarhistorik här

Den försiktige kontrollerar exemplaret först (bild 6)
1 när det senast lånades/återlämnades och var
2 bedöm om du ska gallra eller efterlysa det
3 bläddra framåt bland exemplaren

eller gallra alla i mängd här
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Det är viktigt i ett reservationssamarbete att katalogen hålls levande. Exemplar med status är
döda tills de återlämnas igen. De som aldrig återfinns utan är försvunna för gott, bör begravas
och inte spöka i katalogen. Skulle något exemplar återuppstå, registrera det på nytt med
retroaktiv lokalisering.

