
Minnesanteckningar från träff med Götas katalogansvariga 151013 
 

Minnesanteckningar från träff med Götas katalogansvariga 151013 
 
Deltagare; 
Emelie Hedlund, Mjölby 
Eva Nilsson Sjöquist, Linköping 
Helén Larsson, Linköping 
Johanna Hagelin, Motala 
Maria Hultsberg, Valdemarsvik 
Maria Nilsson, Åtvidaberg 
Marie Molander, Motala 
Marie Molander, Platengymn. Motala 
Sofia Engvall, Finspång 
Emmelie Jansson, Kinda 
Wiola Svensson, Tranås 
Björn Nyqvist, Norrköping 
Carina Ljung, Norrköping 
Daniel Flood, Norrköping 
Elisabeth Cserhalmi, Norrköping 
 
Presentation 
Elisabeth hälsade välkommen och vi gjorde en kort presentation av deltagare. 
Katalogansvariga - en kort repetition, PM vad gör en katalogansvarig? 
Elisabeth checkade av; fungerar det med Nyhetsbrev, viktigt att Nyhetsbrevet når ut i resp 
organisation.   
Elisabeth berättade om metadatas visioner och arbete där det ingår att ha en plan för Marc21, ökad 
delaktighet i arbetet med ny webb samt visionen att på sikt förbereda för en övergång till att läsa in 
Götas totala bestånd i Libris om det fattas ett beslut för det. 
 
Katalogisatörernas arbete  
Carina Ljung berättade om katalogisatörernas arbete och följande personer arbetar med 

katalogisering: 

Daniel Flood, NSB 

Björn Nyqvist, NSB 

Carina Ljung, NSB 

Sofia Engvall, Finspång 

Helén Larsson, LSB 

Carin Ingmarsson, LSB 

Katarina Johansson, LSB 

Anna Lagerström – Östgötasamling, Stiftsbiblioteket 

Eva Nilsson-Sjöquist - Östgötasamling, Stiftsbiblioteket 

Marie Molander – Postförsörjning till skolor (i första hand Bookit-poster), Platengymn. Motala 

Vi ansvarar för de dagliga rutinerna olika veckodagar. Vi har även delat upp katalogiseringsansvaret 

utifrån språk och medietyp, se bilaga. 

Katalogiseringsuppdrag mejlas fortfarande till Metadata-brevlådan. Den kollas dagligen av 

Norrköping. Adressen är metadata@gotabiblioteken.se 

Om ni väntar på en katalogpost; rutinen är att den ska läggas till på morgonen men ibland kan det 

dröja något. 

mailto:metadata@gotabiblioteken.se
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Ser man något som är fel i katalogposter, mejla funktionsbrevlådan! Bra med flera ögon som 
granskar katalogposterna. Bildgåtor också till funktionsbrevlådan. 
 

Talböcker – en kort repetition 

Carina höll en repetition vad gäller talböcker och fortfarande är det så att det inte genereras någon 

preliminär post vid beställning av nya talböcker som inte finns i Libris sedan tidigare. Om man vill att 

låntagaren ska kunna reservera beställda talböcker så måste det göras en tillfällig post – mallarna 

heter Talbok – vuxen alt Talbok – barn.  

Be om behörighet till dessa mallar och fyll i. Koppla beställningen till posten. Posterna gås sedan 

igenom av Sofia och Carina och byts ut mot fullständiga Librisposter när sådana kommer.  

Vi lägger inte bestånd på talböcker i Libris. 

Vid nedladdningar som beräknas ha en kort livslängd ska vi INTE importera poster från Libris utan 

använda mallen Talbok – nedladdning. Om man av någon anledning absolut vill ha en Librispost (om 

man t ex tänker sig att införliva titeln i sitt bestånd) används Libris-export alt. import via SRU-sök i 

Book-it. Använder man sig av det sistnämnda får man tänka på att eftersom de kommer in med 

hyllsignum har vi svårare att upptäcka dessa poster vid vår dagliga genomgång. Posterna kommer in 

med fel objektkod och fel litterär kategori och detta måsta fixas till. Det kan dröja innan vi upptäcker 

det. Om man tar in en post via Book-it så är det JÄTTEVIKTIGT att man har kollat så inte posten finns 

sedan tidigare. Annars får vi dubbla poster.  

Manual till SRU-import finns i Book-ithjälpen och om man tar in en talbokspost via SRU - mejla 

funktionsbrevlådan. 

Om man har tagit in en talbokspost via beståndsregistrering i Libris måste man komma ihåg att gallra 

beståndet även i Libris, när den gallras i Book-it. Om man inte gör detta och något av de bibliotek 

som vi prenumererar på uppdateringar ifrån går in och uppdaterar en post där vårt bestånd ligger 

kvar, kommer posten in igen i Book-it. Den kommer då att ligga och skvalpa utan bestånd, inte bra. 

Viktigt att man sprider denna information till den kollega det berör! 

 
Läsordning  
Helen berättade om arbetet med läsordning; del i serien, vilken katalogisatörerna lägger in i mån av 
tid, det är ett tidskrävande men viktigt arbete och underlättar i sökning i Book-it, frågan ställdes 
också till mötets deltagare om det finns det någon mer som vill hjälpa till med det?  
Kolla gärna med kollega på ditt bibliotek om intresse för detta arbete finns. Man kan tänka sig att 
dela upp arbetet, barn, fantasy m.m. 

 
Det finns en färdig mall där man lägger in serien i ett särskilt fält och till sin hjälp kan man förslagsvis 
använda sig av titlar från Btj för att checka av läsordning; "Vad kommer sedan", 
”Fortsättningsarbeten” förutom sin egen omvärldsbevakning och bokkunskap. 
Läsordning läggs bara i Book-it. 
Johanna Hagelin anmälde sitt intresse vid detta mötestillfälle. 
Access till mallen får man från Björn Nyqvist, NSB. 
 
 
 
 
 



Minnesanteckningar från träff med Götas katalogansvariga 151013 
 

 
Ämnesord  
Helen uppmärksammade mötesdeltagarna att barnboksnoteringar läggs in på barnbokstitlar (inte 
retroaktivt).  
Pågår nu ett arbete där vi testar att lägga ämnesord för skönlitterära titlar för vuxen, ett arbete som 
görs på försök. Här krävs det bokkännedom! Vi börjar med att lägga ung 3 ämnesord/titel och det 
gäller utkomna titlar för 2015. 
I december ska metadata utvärdera arbetet, ämnesorden tas fram av Marita Hjärpe, NSB som också 
deltar i den arbetsgrupp för ämnesord (för skönlitteratur) som KB ansvarar för. 
Genrer tar inte så långt tid men annars är arbetet tidskrävande.  
Än så länge är ingen utbildning framtagen av KB rörande ämnesord och i framtiden kan vi komma att 
behöva fördela det här arbetet inom Göta.1 

 
Tema gallring 
Carina visade rutinen i katalog/mängd exemplar 
 
Låt inte ”försvunnen” ligga i flera år på en titel, gallra istället! 
Lägg inte ”försvunnen” på sista exemplar utan meddela berört bibliotek eller låntagare. 
Om du meddelar låntagaren; ta bort reservationen om inte låntagaren specifikt önskar kvarstå ifall 
boken skulle komma till rätta. 
Tipsigt!  
Dra en lista på ett tråkpass2 på nyligen försvunna (välj tidsintervall nära i tid) och leta rätt på titlarna, 
alltid hittar man någon titel! 
 
Carina visade Status: betald räkning 
Dessa ska gallras. 
 
Datum här visar när räkning blev betald, då ska titeln gallras alt köpa in på nytt. 
Vitsen är att de inte längre syns i katalogen, statusen gör att titeln inte längre finns att söka på 
webben, alltså i Arena. 

 
Sofia visade hur gallring går till i Libris. 
Kom ihåg; gallra både i Book-it och i Libris! 
Rutinen liknar den när man lägger bestånd, du måste logga in. 
Sök upp titeln i Libris. 
Sök upp rätt bibliotek, kolla att det ligger ett bestånd. 
Välj redigera, välj rätt sigel!!! 
Välj nästa 
välj "Ta bort beståndsregistrering"  
Så syns resultat av din gallring efter ett dygn. 
 
I samband med detta diskuterade mötesdeltagarna inköp. 
Tipsigt! 
När det gäller inköp av paket där flera titlar t ex i en serie säljs tillsammans och ibland också med 
någon typ av medföljande material som t ex ett ”Pippihus” eller liknande;  
Metadata rekommenderar att man har ett eget konto för outrustat. 
Vid köp av ett ”paket” hos leverantör genereras en katalogpost på hela paketet, vilket är mycket 
opraktiskt. 

                                                           
1
 Tillägg efter mötet; KB har nu kommit lite längre med arbetet ang kurs, ev kurs på gång nästa år?! 

2
 Tråkpass; när tiden går långsamt och ingen biblioteksbesökare behöver ens hjälp 
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Tipsigt en gång till! 
När det gäller engelsk skönlitteratur; kolla isbn på den titel du ska köpa och köp den som redan finns 
i Book-it så slipper vi poster för samma titel. Skönlitteratur på engelska finns t ex både i brittiska och 
amerikanska utgåvor. 
Flera katalogposter ger i sin tur olika reservationsköer – dumt. 
 
MM-poster 
Marie berättade om arbetet med städning av Mikromarc-poster. 
I Götakatalogen finns fortfarande drygt 14 700 gamla Mikromarc-poster som katalogisatörerna 
arbetar med att ta bort eller ändra. 
Ofta är det dubblett-poster som kan slås samman med andra poster eller så görs nya BOOK-IT-poster. 
Då många av Mikromarc-posterna är mycket gamla så misstänker vi att en stor del av böckerna 
egentligen är gallringsfärdiga eller att böckerna kanske inte längre existerar. 
 
För att katalogisatörerna inte skall göra en massa jobb i onödan uppmanar vi de bibliotek som förr 
var Mikromarc –bibliotek att ta ut listor med MM-poster och ta en titt på böckerna i hyllan.  
Gallra friskt och ta bort poster när böckerna inte längre finns.  
 
Vi vet att detta inte är gjort i en handvändning men tar man ut en lista kan man beta av ett par 
böcker då och då. De MM-poster som blir kvar bearbetas sedan av katalogisatörerna. 
 
Vill man ex ha en lista på Motala biblioteks gamla MM-poster så skriver man mm-motala i expertsök-
fältet. 
”Sökorden” är alltså: 
mm-boxholm, mm-carlsund, mm-motala, mm-platen, mm-ydre och mm-ödeshög 
 
För tillfället ser fördelningen av MM-poster ut på detta vis: (oktober 2015) 
Boxholm  253 
Carlsund (gy) 1697 
Motala  7450 
Platen (gy) 2076 
Ydre 2894 
Ödeshög  377   
 
Vill man ta ut listor hyllvis eller efter signum så skriver man ex 
mm-platen D*/hy 
mm-platen Do/hy 
mm-platen Do*/hy osv 
 

 
Nästa steg blir att städa Libraposter! 
Att tänka på inför framtiden; har inte katalogposten inte en god standard kommer den inte att följa 
med vid en ev övergång till att läsa in Götas totala bestånd i Libris. 
 
Katalogvård i din lokala samling  
Det finns många dubblettposter och MM- och Libra-poster knutna till olika lokalsamlingar i BOOK-IT. 
Från kataloghåll uppmanar vi er att gallra i ert bestånd och att plocka bort katalogposter som inte 
behövs. Men när det gäller lokalsamlingar är gallring inte ett alternativ eftersom lokalsamlingens 
tryck ska finnas även i framtiden. 
Ett sätt att hjälpa till att rensa i katalogen är att gå igenom sin lokalsamling tryck för tryck och kolla 
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mot katalogen. Sök på titel och lokalisera om till Libris eller Burk-post och gallra överflödig post. Finns 
ingen sådan post sök i Libris. Lägg bestånd där och posten kommer in nästa dag. Lokalisera till den 
posten och ta bort den gamla posten.  
Om det inte finns vare sig alternativ Libris- eller Burk-post i BOOK-IT eller en post i Libris måste den 
gamla posten vara kvar.  
Det innebär en del arbete att jobba på detta sätt men lokalsamlingen är viktig och ofta inte så 
jättestor. Med tanke på framtida överföring av Götas bestånd till Libris så är detta ett bra sätt att 
förbereda. 

 
Kort information om Marc21  
Björn berättade om katalogposter i Libris som har ett annat format som heter Marc 21. 
Alla poster som kommer från Libris idag konverteras till formatet Btj Marc (i Book-it) vilket inte är en 
optimal lösning, en del saker blir fel, annat kommer inte med.  
Book-it 8.0 gör det nu möjligt att vi konverterar till katalogformatet Marc21. 
Inget beslut taget i nuläget men det finns möjlighet att göra detta. 
Utseendet kommer bli detsamma men söktermerna blir annorlunda och det blir en omställning för 
de som arbetar med katalogen. 
Objektkoder försvinner och man kan inte söka på vc, tc, lc som försvinner, istället har vi fasetterna till 
vår hjälp. 
En övergång till Marc21 kommer initialt ge mycket arbete för katalogisatörerna som t ex att redan 
byggda mallar kommer försvinna och måste göras om. 
Ändå finns det mycket att vinna med att göra denna omställning som 

 färre manuella ändringar behöver göras dagligen om man har Marc21 

 huvudspråk och utgivningsland behöver inte längre anpassas till Book-it 

 språkkoder blir rätt från början - till skillnad från idag när katalogisatören måste ändra 
språkkod varje gång posten kommer in igen (mkt tidskrävande) 

 
summering; allt blir som i Libris och underlättar en framtida matchning av vårt bestånd i Libris. 

 
Periodika – hur gör vi med årgångsposter? 
Elisabeth har haft kontakt med vår huvudleverantör av periodika, LM angående möjligheterna att få 
in årgångsposter i Book-it till de titlar vi har prenumerationer på. 
Nu pågår ett arbete för att möjliggöra detta, Elisabeth återkopplar när mer information finns. 
 
Inköp av utländsk litteratur  
Elisabeth repeterade vad som i nuläget gäller för inköp av utländsk litteratur. 
Viktigt att man köper från de leverantörer som erbjuder katalogpost, se Libris förvärvsrutin.3 
I dagsläget har inte katalogisatörerna kompetens för att katalogisera titlar på utländska språk eller 
språk som inte har latinska bokstäver. Titlar kan sökas i utländska kataloger men då krävs ett isbn. 
Metadata avråder inköp från andra inköpskanaler än de som idag erbjuder katalogpost i samband 
med inköp. 
Se manualer på Göta Petter-bloggen. 

 
Språkkursmaterial 
Mötesdeltagarna diskuterade problematiken kring språkkursmaterial. 
Om man önskar en katalogpost till bok & cd måste inköparen först kontrollera med förlaget att det är 
ok att biblioteket sas ”bygger” ett eget paket av bok & cd. Om det är okej, skicka din förfrågan om 
katalogpost till funktionsbrevlådan för metadata. 
Det är förlagen som avgör om det är ok, inte metadata. 

                                                           
3
 Libris förvärvsrutin finns på KB:s hemsida 
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Metadata rekommenderar emellertid att man i möjligaste mån köper språkkursmaterial där det 
redan finns en färdig katalogpost så behöver man inte tveka vad gäller rättigheter. 
I de fall man anser sig vilja bygga eget paket – kolla med förlaget. 
 
Tänk också på att som bibliotek är det viktigt att man har bibliotekslicens till språkkurser för utlån – 
det är endast Btj som har det. 
Nu kommer också allt fler språkkurstitlar (och annan kurslitteratur) där cd saknas och förlagen går 
över till koder med vilka läsaren/låntagaren kommer åt extra språkkursmaterial på webben. 
 
Här behöver Götabiblioteken en rutin, dessutom försvåras detta av att olika förlag är olika generösa 
till antalet inloggningar och förlagen har också olika rutinerna för att ge denna webb-service till 
slutanvändarna. 
Elisabeth tar med sig frågan och lyfter den i arbetsgruppen för medieförsörjning i Göta.4 
Det här gör också att det krävs uppmärksamhet (vid t ex ankomstregistrering) då vi kommer att få in 
katalogposter i Book-it för samma titel där vissa exemplar har cd-skiva och andra inte. 

 

 

 

Anteckningar fördes av Elisabeth Cserhalmi 

 

 

 
 

                                                           
4
 Frågan diskuterats på träff för Göta mediegrupp, inga praktiska beslut än 


