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     2012-02-21 
 
Dagordning 
Protokoll Göta kataloggruppsmöte 15 februari 
 
Närvarande: Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland, Charlotte Landgren/Länsbibliotek 
Östergötland/Norrköpings stadsbibliotek, Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings stadsbibliotek, 
Anna Figaro/Linköpings stadsbibliotek, Eva Nilsson Sjöqvist/Linköpings stadsbibliotek, 
Marie Molander/Platengymnasiet i Motala 
    
PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Anteckningar  RH 
Arbetsformer 
kataloggrupp 

Sammankallande Rolf Holm 
1,5 tjänst avsätts t.o.m. 2012.  
Utvärdering sker i slutet av 2012 
 
Kataloggruppen består av: 
Charlotte Landgren, Nsb/LBÖ (huvudansvarig) 0,5 
Elisabeth Cserhalmi/Nsb 0,2 
Anna Figaro/Lsb 0,2 (kommer ev. att bli 0,4) 
Eva Nilsson Sjöqvist/Lsb 0,2 
Marie Molander/Platengymnasiet i Motala 0,2 
 

RH 

Arbetsformer för 
kataloggrupper 

 
Katalogbehörighet: kataloggruppen arbetar fram ett 
underlag till styrgruppen. I styrgruppen tas beslut som 
gäller för Götabiblioteken, t.ex. behörighet till 
katalogposter. 
 
Definition av begrepp: Katalogposter i Götakatalogen är 
Götakatalogens poster inte enskilda biblioteks. 
 
Till nästa möte skissar CL på ett antal frågor som 
kataloggruppen får ta ställning till.  
 
Gruppens möten ska helst läggas på 
torsdagseftermiddagar 
 

CL 

Arbetsuppgifter 
kataloggruppen 

Frågor som hör till kataloggruppen: systemansvar för 
katalog - katalogadministration, utarbeta katalog och 
inköpsrutiner, katalogisering, periodika, fjärrlån, opac 
m.m. 

 

Policy/riktlinjer Frågan kräver ett särskilt möte för denna fråga och att 
underlag tas fram för beslut i styrgruppen 

RH 

Utbildning 
katalogmallar 

Så snart som möjligt i mars v. 9 och framåt. Utbildning 
för kataloggruppens fem personer Vi vill att 
utbildningen hålls i Linköping och är heldag 

RH 

Utbildning 
Periodika 
modulen 

Kataloggruppen ska till nästa möte prata med sin 
periodikaansvarige om periodikaposter utseende. Det 
ska leda till beslut om hur lokal information ska se ut 
och tidpunkt för periodikautbildning 

RH, CL 

Avvisade poster Någon i varje kontoorganisation med behörighet och 
utbildning ansvarar för detta 

CL 

Dubbletter av Regeln är att dubbletter inte ska finnas. I samband med CL 
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katalogposter konverteringsarbetet har problemet ökat markant. 
Problemet försvinner inte med att Axiell gör en körning.  
Ett sätt att komma tillrätta med problemet skulle kunna 
vara en massgallring. CL kan ta fram listor där man 
manuellt gallrar. Biblioteken ges en tidsfrist. En 
uppskattning är att det handlar om ca 40 000 poster 

Poster utan 
bestånd/tomma 
poster 

Gallring-körning i mängd utav kataloggruppen CL 

Korrigeringar Ett uppföljningsmöte med Axiell bör till där man bl.a. 
tar upp dubbletter. Vi måste skapa ett förhållningssätt 
till hur detta ärende ska hanteras. 

RH, KO

Micromarc 
biblioteken 
 

Problem med felplaceringar, fel signum, fel exemplar på 
post (talböcker ljudböcker), olika upplagor på samma 
post, olika delar samma post, korrigeringar av 
objektkoder 

CL 

Ämnesord Träfflista: alla ämnesord ska synas i alla format. Detta 
ska tas med Axiell i samband med avstämningsmöte 
 
Ett särskilt möte om ämnesord och utredigering av 
lokala avvikelser (opac) ska hållas i kataloggruppen 

CL, RH 

e-media och 
andra poster med 
fiktivt bestånd 

Flytta till en enhet/avdelning. Förslag på beteckning e-
media. Beslut på nästa möte. 

CL 

Rutinhandbok Kataloggruppen listar saker/rutiner till nästa möte  
Libris XP Alla i kataloggruppen ska ha tillgång till Libris XP. Det 

ska ligga lokalt. Varje deltagare i kataloggruppen gör 
själv beställningen från den egna kommunen 

 

Gallra-verkstad 1 mars inleds gallring på kataloggruppsmötet och 
fortsättning sker ev. 2 mars 

CL 

Mjölby Ta bort två enheter: gjk, gjx kontakta Axiell för körning RH 
Slutavstämning 
med Axiell 

KO, RH bestämmer med Axiell när slutgodkännande 
ska ske 

RH/KO 

Arbetsfördelning/
ansvarsfördelning 

Parkerad fråga  

Fjärrlån Parkerad fråga  
Nästa möte Torsdagen den 1 mars kl 13-16 ca  

Innehåll: policyfrågor typ ska vi tillåta elevmaterial få 
egen katalogpost, förenklad katalogisering, riktlinjer för 
förenklade mallar, katalogbehörigheter i BOOKIT, Slå 
ihop poster, BOOKIT administration  

RH 

 


