
 

 

 

 

 

Nyhetsbrev 2018:2 
 

Från webbredaktionen 

 

Arbetet med nya Göta-webben fortsätter och just nu arbetar alla webbansvariga med att gå igenom 

sina biblioteks sidor och korrigerar informationen under dem. Därutöver kan de nu gå in och lägga 

in sina biblioteks öppettider i vår gemensamma Google-kalender och lägga in kommande 

evenemang i Calundur. 

Lanseringsdatum är ännu inte spikat beroende på diskussioner i avtalsfrågor med Axiell men 

förhoppningen är strax efter terminsstart. 

--- 

 

Från metadatagruppen 

Libris XL 
Under vecka 23 påbörjade Libris sitt byte av system. Måndag vecka 24 (11/6) kommer KB försöka 

starta igång det nya systemet. Om allt går som det ska kommer nya katalogposter och uppdateringar 

börja trilla in på måndagen eller tisdagen. 

  

Bestånd Libris 
Beståndsregistreringen i Libris webbsök har nu stängts ner, katalogansvariga för respektive 

kommun bör ha fixat ett konto i Libris nya system XL för registrering och gallring av bestånd. En 

ny manual för hur man registrerar och gallrar bestånd kommer skickas ut när det nya systemet är 

igång. 

  

Ny tilläggsbeteckning .05 
Katalogen använder nu tilläggsbeteckningen .05 även på hyllsignum (tidigare använde vi det bara i 

klassifikationskoderna). Tilläggsbeteckningen .05 används på skönlitteratur och är motsvarigheten 

till Hci för titlar på andra språk, dvs. He.05 = tecknade serier på engelska. Det gör det tydligare och 

enklare att se de tecknade serierna redan i träfflistan och enklare att söka fram dem. Beteckningen 

används även på tecknade och animerade filmer (exempelvis uHe.05/VC). Alla hyllsignum är 

ändrade i katalogen, men på de tryckta böckerna har alla bibliotek samma hyllsignum som tidigare 

inlagt som avvikande hyllsignum. 

  

Om ni vill se vad ert bibliotek har för böcker med nytt hyllsignum sök på: 1/lk *.05/hy, samt er 

bibliotekkod. (T.ex. Gna för Norrköpings stadsbibliotek). 

--- 

 

Från systemgruppen 

 

Ny rutin - spärr i BOOK-IT på 18-årsdagen 
Ungdomars konton spärras nu med röd signal på 18-årsdagen. Detta för att vi vill informera 

ungdomarna om att vuxenregler nu börjar gälla. Vi informerar också om hur vi behandlar 

personuppgifter enligt GDPR. Ta gärna tillfället i akt att uppdatera ungdomarnas kontaktuppgifter i 

BOOK-IT. 



 

 

  

PV i ”Mängd exemplar” fungerar annorlunda   
På väg, det gamla sättet att ta fram på väg-listor fungerar inte, eftersom ”antal inaktiva dagar” har 

ändrat funktion från senast återlämnad till senast utlånad.  

Vår rekommendation är att utöka antalet inaktiva dagar från 30 till 40.  

Vi har skickat ett förbättringsförslag till Rebusgruppen (referensgruppen för utvecklingsarbete i 

BOOK-IT) att det borde vara möjligt att välja antingen senast utlånad eller senast återlämnad i den 

här funktionen.  

 

Sommarrutiner 

Sommaren och semestrar närmar sig. Hör av er till någon av oss i systemgruppen om ni behöver 

hjälp med: 

 justera lånetiden för sommarstängda bibliotek 

 ändra öppettider på kvitton 

 ”stänga” ett bibliotek i BOOK-IT och lägga in vikarierande enhet för hämtning av 

reservationer 

  

Tipsa gärna låntagarna om möjligheten att frysa konton för infångning av reservationer. Det är ju 

något som vi kan hjälpa till med eller att göra själv på webben.  

En liten påminnelse – låt inga reservationer stå kvar i hyllan när ni stänger ett bibliotek för 

sommaren. 

Götasupporten är bemannad hela sommaren, juni, juli och augusti, vardagar kl 8-16, ring 013-

207001. Eller mejla gotasupport@gotabiblioteken.se. 

Ny rutin - spärr i BOOK-IT på 18-årsdagen 

Ungdomars bibliotekskonton spärras nu med röd signal på 18-årsdagen. Detta för att vi ska kunna: 

 

 Informera om att ”vuxenregler” börjar gälla 

 Informera om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR 

 

Ta gärna tillfället i akt att uppdatera ungdomarnas kontaktuppgifter i BOOK-IT. 

--- 

 

 

Har du frågor om Nyhetsbrevet? Hör då av dig till mig, Rolf Holm, 070- 630 46 58 

rolf.holm@regionostergotland.se Utvecklingsledare Bibliotek Östergötland 

 

Manusstopp nr 2018:3 är 14 september/v37 

   Trevlig sommar! 

mailto:gotasupport@gotabiblioteken.se

