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     2012-03-07 
 
Protokoll Göta kataloggruppsmöte 1 mars 
 
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 
Katalog 
behörighet  

Förslag till styrgruppen: att kataloggruppen lägger 
behörighet för det som gäller katalog, inköp, fjärrlån och 
periodika  

RH 

Götakatalogen-
policy och 
standard 

Se medföljande bilaga 1: ”Göta-katalogen – policy och 
standard” 

 

CL 

Katalogrutiner Se också medföljande bilaga 2: ”Katalogrutiner” till detta 
protokoll 1 mars 
 
Övergripande ansvar – fördelas hur  
(Initialer se ovan närvarande) 

• Avvisningen (Beställningsinfo försvinner när 
poster byts ut). Hur hanterar vi det?) AF, EC 

• E-boksposter – gallring och ändring av länk AF 
• Kontaktperson till BTJ – bl a uppföljning av 

ändringar genom bibliografisk service CL 
• Kontaktperson – prennet, ansvar 

periodikamodulen, årsskifteskörning EC 
• Kontaktperson – Libris ENS 
• Ansvar fjärrlånemodulen MM 
• Mängd katalog – gallring av tomma poster, 

tillfälliga poster AF, utgångna fjärrlåneposter MM  
• Inställningar katalog i Arena – träfflista och 

titelinfo CL,AF, EC 
• Inställningar i BOOK-IT för Arena – ikonregler, 

objektkoder, medietyper m.m. CL, AF, EC 
• Inköpsförslag via Arena CL, AF, CE 
• Ämnesord ENS 
• Mängd reservationer – övergripande ansvar, 

utgångna reservationer AF, EC (delas Lsb/Nsb) 
• Inköpsmodul – övergripande ansvar, rensningar, 

årsskifteskörning AF, EC (delas Lsb/Nsb) 
• Katalogisering – huvudansvar ENS 

 

CL 

Stiftspost Katalogen ligger i en egen kontoorganisation. Lokalisering 
får inte ske på stiftposter. Underlag från ENS lämnas till 
CL 

CL ENS 

Katalogpost för 
elevmaterial etc 

Särskilda katalogmallar ska utarbetas CL 

Ämnesord Parkerad fråga. Idag arbetar biblioteken i Norrköping  
Linköping/östgötasamlingen, Motala, Ydre och 
Åtvidaberg med ämnesord 

CL 
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Katalog 
administration 

Förslag till styrgruppen: att varje bibliotek utser en person 
för att ta del av information om katalogadministration 
 
Varje bibliotek utser en person (stora bibliotek kan vara 3) 
för att få information om administration av inköp, 
periodika, fjärrlån 
(Särskild periodikakurs för fler kan anordnas senare) 
  
De bibliotek som har katalogiseringskompetens utser en 
till två personer för att få genomgång av rutiner och 
riktlinjer för katalogisering. 
Krav: goda kunskaper i KRS katalogregler. 
 
Kataloggruppen går igenom katalogrutiner för lokala 
katalogisatörer kl 10-12 19/4 
Kataloggruppen går igenom administration inköp, 
periodika, fjärrlån för lokalt ansvariga för respektive 
modul kl 13-16 19/4 
Linköpings stadsbibliotek, datorsalen 
 
CL skickar information till dem som anmäls till 
genomgångarna 19/4 
 
Katalogruppen 
22 mars fm - arbetsmöte om inköps-, periodika- och 
fjärrlånerutiner 
28 mars - kurs katalogadministration för kataloggruppen 
29 mars - arbetsmöte katalogmallar, uppföljning 
katalogkursen 
 
Behörigheter 
Kataloggruppen skapar roller och behörigheter för katalog, 
inköp, periodika, fjärrlån 
Katalogadm = högsta behörighet endast till 
kataloggruppen 
Katalogisatör = lokala katalogisatörer 
Inköp, periodika, fjärrlån = lokalt huvudansvariga för 
modulerna - små bibliotek 1 person, max 3 personer = 
stora bibliotek 
(även katalogmallar kan tilldelas) 
Standard = vanliga arbetsrutiner inkl exemplargallring, 
inköpsrutiner etc. Begränsningar sätts per person genom 
tilldelning av enstaka fält, förenklade katalogmallar, 
orderrättigheter o dyl 
 
CL skickar underlag för roller till systemgruppen. 
Tilldelning av mallar, restriktioner o dyl. sätts av lokalt 
ansvariga för katalog, inköp, periodika, fjärrlån i samråd 
med kataloggruppen. 
 

RH CL 

Nästa möte Torsdagen den 29 mars kl 13-16 ca, Linköpings 
stadsbibliotek  
 

RH 
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