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Protokoll Göta kataloggruppsmöte 13-14 september 2012  
(internat Kolmårdens Vildmarkshotell) 
 
Närvarande: Charlotte Landgren/Länsbibliotek Östergötland/Norrköpings stadsbibliotek, 
Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings stadsbibliotek, Anna Figaro/Linköpings stadsbibliotek, Eva 
Nilsson Sjöqvist/Linköpings stadsbibliotek, Marie Molander/Platengymnasiet i Motala, Rolf 
Holm/Länsbibliotek Östergötland, 
    
PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
Anteckningar  RH 
 
Dubbletter 
rester/Axiell-
hantering 
 

 
Axiell AB har fått leveransgodkännande.  
 
Kataloggruppen planerar och arbetar vidare med de 
katalogfrågor som återstår och kommer att finnas i 
framtiden. Det stora och prioriterade arbetet är 
hopslagning av dubbletter. Här finns en fellista att 
utgå från. Den går att sortera och en lathund bör 
göras för att det fortsatta arbetet ska fungera 
smidigt. Det återstår uppskattningsvis ca 18 000 
poster fördelat mellan bibliotek enligt 
nedanstående. I dessa 18 000 poster ingår ca 9 400 
med olika uppslag men som är samma böcker. 
 
*Arbetsgång: Biblioteken tillsammans med 
kataloggruppen lägger upp arbetet enligt nedan 
 
Boxholm 433 poster (ansv: AF/ENS, Lsb)  
 
Mjölby 3200 poster (CL kontaktar biblioteket för 
upplägg) 
 
Motala exkl. skolor 3300 poster (CL kontaktar 
biblioteket för upplägg) 
 
Platengymnasiet i Motala 2500 poster (MM arbetar 
med detta) 
 
Tranås 100 poster (CL kontaktar biblioteket för 
upplägg) 
 
Ydre 5000 poster (kataloggruppen (CL) tar en 
första titt/genomgång för att få ner antalet). 
Därefter fördelas arbetsuppgifterna inom 
katalogruppen 
 
Ödeshög 800 poster (ansv: CL/EC, Nsb) 
 
*Talböcker som hamnat på bokposter/Talböcker att 
rätta är ca 100. Uppskattad arbetsinsats är 15 
minuter x 100 poster 
är 25 timmars arbete 

 
RH/CL 



  

Annelie Guldstrand tillfrågas av CL om hon kan ta 
detta. Finansiering genom Göta 
 
*Kataloggruppen önskar att en medie och 
gallringsplan görs. Det skulle underlätta gallring av 
gammalt material. Kataloggruppen kan ta fram 
underlag för gallring 
 
*Onsdag10 oktober ny reservationskontroll från 
Axiell/BOOK-IT. CL och ME följer upp detta. 
Därefter tas beslut om Göta ska ansluta. 
 

 
Hyllsignum- 
rester/BTJ 
hantering 
 

 
Hyllsignum som är fel. Drygt hälften är gjorda och 
resterade delen uppskattas vara klart under 
september 
 

 
CL 

 
gotasupport 
och katalogfrågor 

 
Idag går ofta bibliotekspersonal utanför 
gotasupport. Man vänder sig direkt till 
kataloggruppen. Mer information behövs om 
gotasupport och användning. 
Kataloggruppen önskar själv kunna gå in i 
gotasupport.  
 
RH kollar med LQ/systemgruppen om det är 
möjligt för kataloggruppen att själva gå in och ta 
sina ärenden 
 

 
RH 

 
Postförsörjning 
 

 
Libris import: CL är med i en nationell grupp som 
arbetar med folkbibliotekens införlivande i Libris 
 
Här kan det vara önskvärt att något bibliotek inom 
Göta går in i en testperiod. På kommande 
chefsmöte kan frågan lyftas för att se om något 
bibliotek är intresserat av att vara med under en 
testperiod. 
 
Nästa katalogmöte i Lnköping tittar vi på Libris 
Voyage.  ENS visar. Det handlar om att komma åt 
Libris katalogiseringsklient och därigenom 
importera poster. 
 
Kataloggruppen har bestämt att i dagsläget inte 
lägga resurser på egen katalogisering 
 

 
RH CL 
ENS 

 
Ämnesord 

 
Gruppen diskuterade att det vore bra om någon får 
uppdraget att arbeta med ämnesord inom Göta 
samarbetet. Nu arbetar man på flera håll utan 
samordning i frågan. Bör vara strikt så att det inte 
sväller ut. 
 

 
CL  

   



  

Katalogiserings 
mallar 

Katalogiseringsmallar/instruktioner bör stämmas av 
en gång per år. MM skickar ut en lathund för 
katalogiseringsmallar till gruppen  
 

MM 

 
 
Utbildningar 
BOOK-IT/ 
katalogkompetens 
 

 
Utbildningar i BOOK-IT med Besöksprojektet som 
finansieringskälla: 
 
En grupp har bildats som under 1-2 möten á 2 tim 
tar fram ett konkret innehållsförslag på personer 
och typ av utbildning för Götabiblioteken. 
 
De som ingår i gruppen är: 
*Kerstin Ryd sammankallande  
(reserv Lars Qvinth)/Linköpings stadsbibliotek 
*Charlotte Landgren/Norrköpings stadsbibliotek 
*Anja Leiding Länsbibliotek Östergötland 
 
RH ställer samman underlag till gruppen som bör 
ha sitt förslag klart under oktober. När förslaget är 
klart kontaktar RH Axiell AB för offert på 
skräddarsytt utbildningsinnehåll. Utbildningarna 
bör komma igång i början av 2013 
 
Kompetens i ett längre perspektiv: Det är en 
chefsfråga. Det bör utarbetas en plan. Inte minst 
viktig om/när vi går in i Libris. Här kan det vara 
viktigt att identifiera personer som i framtiden kan 
arbeta med katalogen och ta en diskussion om 
innehållet i katalogkompetensen. 
 

 
RH KR 

 
Kataloggruppens 
fortsatta arbete 
år 2013 

 
För framtida planering och för att kunna skaffa 
ersättare på sin arbetsplats önskar kataloggruppen 
veta hur organisationen planeras och kommer att se 
ut från 2013.  
 

 
RH CL 

 
Nyhetsbrev 
Kataloggruppen 

 
Nyhetsbrev från kataloggruppen är på gång. 
Periodicitet: skickats ut vid behov 
 

 
CL 

 
Nästa möte 

 
Torsdag kl 11 oktober kl 13-16ca Linköpings 
stadsbibliotek, Götarummet. 
 

 
RH 

 


