
Katalogrutiner 
 

Övergripande ansvar – fördelas hur 
• Avvisningen (Beställningsinfo försvinner när poster byts ut. Hur hanterar vi det?) 
• E-boksposter – gallring och ändring av länk 
• Kontaktperson till BTJ – bl a uppföljning av ändringar genom bibliografisk service 
• Kontaktperson – prennet, ansvar periodikamodulen, årsskifteskörning 
• Kontaktperson – Libris  
• Ansvar fjärrlånemodulen 
• Mängd katalog – gallring av tomma poster, tillfälliga poster, utgångna fjärrlåneposter 
• Inställningar katalog i Arena – träfflista och titelinfo 
• Inställningar i BOOK-IT för Arena – ikonregler, objektkoder, medietyper m.m. 
• Inköpsförslag via Arena 
• Ämnesord 
• Mängd reservationer – övergripande ansvar, utgångna reservationer 
• Inköpsmodul – övergripande ansvar, rensningar, årsskifteskörning 
• Katalogisering - huvudansvar 

 

Katalogposter 
 

1. Alla tar i första hand posten genom import via medieleverantör eller genom 
direktimport från BURK (så småningom registrering i Libris) 

2. Om BURK-post saknas, importeras post från Libris. Centralt eller lokalt? 
3. Korrigering av importerade librisposter. Centralt eller lokalt? 
4. Katalogisering när librispost saknas. Lokal mallkatalogisering? 
5. Kataloggruppen gör mallar som ska användas för alla kontoorganisationer. Vilka 

mallar behövs? (fack, skön etc eller efter medietyper, depositioner). Vilka gör vilka 
mallar?  

6. Vilka ska ha behörighet till mallarna – behovsinventering, kompetenskrav? 
7. Riktlinjer för att använd mallarna. Internutbildning i katalogrutiner för lokala 

katalogisatörer – hålls när av vilka? 
8. Hur gör biblioteken under tiden? Central katalogisering. Skicka ISBN/underlag 

till vilka? 
9. Rättelser av poster och mallar/behov av nya mallar – beställs hur? 
10. Kontroll av lokal katalogisering eller let go? 
11. Ska allt få katalogiseras – föremål, elevarbeten? 
12. Rättelse av poster – vilka ska ha behörighet? 
13. Behov av särskilda expektansposter? Mall? 
14. Kontroll att expektansposter byts ut? Hur? 
15. Hur gör vi med felaktiga book-it-poster? 

 
 
 
 
 



Projekt tryckvågsgallring 
Mål inga dubbletter och att få bort mm-poster och libra-poster 
 

1. Gallring av öBrunna - Linköping 
2. Gallring av tomma poster – mängd  ca 9000 poster 
3. Hopslagning av poster – listor från Axiell 
4. Resterande mm-poster och libraposter – gallra och byta ut genom ny import 

 
 
Lokalt: Hårdgallring ska alltid användas. När sista ex gallras, ska alltid posten gallras (post 
kan skickas till inköpsansvariga före gallring). Mängdgallring i Mängd exemplar utförs av 
kataloggruppen, som ansvarar för att också posterna gallras. Mängdgallring i Mängd katalog 
utförs alltid av kataloggruppen. 
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