
 

 

 

 

 

Nyhetsbrev 2018:3 
 

Från webbredaktionen 

 

Webbredaktionen arbetar vidare med funktion, layout och innehåll på nya webben. Det har kommit in 

information från flera bibliotek men vi önskar ändå att alla bibliotek tar en titt på sina bibliotekssidor och 

meddelar önskningar om förändringar. En aktiv länken finns men är inte tänkt att spridas utanför 

Götabiblioteken innan lansering. Den som vill ha tillgång till länken kan kontakta 

errol.tanriverdi@regionostergotland.se 

Det har efterfrågats utbildning och inlogg för webbansvariga och vi kommer ta fram en utbildning så fort vi 

har satt alla funktioner och utseende, därefter kommer Errol boka in en tid med alla webbansvariga (utom 

webbredaktionen) för att gå igenom relevanta sidor och funktioner. 

Arbetet med att få fram ett fungerande intranät för Göta fortgår och närmar sig något som går att ta i rent 

fysiskt. Region Östergötland har en lösning för inloggning och snart börjar det praktiska arbetet med en 

utvecklad SharePoint-variant. Om den fungerar som önskat så planerar vi att fylla den med struktur och 

innehåll, därefter är tanken att engagera fler som kan komma med inspel och synpunkter. 

--- 

 

Från metadatagruppen 

E-böcker 

E-böckerna har nu trillat in i katalogen. Det är dock fortfarande den gamla e-bokslösningen som gäller än så 

länge, men nu syns det vilka e-böcker vi har även i Expertsök. 

 

Om man vill söka fram alla e-böcker i katalogen är det enklast att skriva L/ty. 

Det går även att söka på e-ljudböcker och e-text för sig. 

LA/ty = E-ljudböcker 

LB/ty = E-text 

 

Om man inte vill få fram några e-böcker i träfflistan kan man skriva INTE L/ty. 

 

Genrer 

För att få katalogen så enhetlig och sökbar som möjligt har Metadatagruppen börjat gå igenom de genrer som 

Burk använde på skönlitteratur, och börjat korrigera dem till Librispraxis i de fall där begreppen inte 

överensstämmer. Som en följd av det har systemgruppen även gått med på att ändra placeringen Historiska 

romaner, till genreformen som används i Libris, vilket är Historiska skildringar. Sökbarheten för personalen 

underlättas när genreformen och placeringsnamnet är enhetligt, dessutom är inte Book-IT placeringar 

sökbara i Arena (på vår webb), vilket gör att det även underlättar för låntagarna om terminologin i det fysiska 

biblioteket och på webben är densamma. För den som är nyfiken på vilka genrer som används på 

skönlitteratur i Libris kan ni följa länkarna nedanför. 

 

Vuxen: http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/genrer-form/skonlitteratur-vuxna/ 

Barn: http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/genrer-form/Barn--och-ungdomslitteratur/ 

 

Fjärrlån 

En påminnelse: Kom ihåg att rensa bort avslutade fjärrlån efter högst ett år. Onödiga poster i katalogen 

ställer till en del förvirring och skapar merarbete för katalogisatörerna. 

http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/genrer-form/skonlitteratur-vuxna/
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/genrer-form/Barn--och-ungdomslitteratur/


 

 

 

Talböcker 

Eftersom det nu kommer in en förhandspost vid beställning så behöver ni inte längre använda mallen Talbok 

- beställning. Katalogisatörerna tar hand om dessa förhandsposter. 

Den som importerar en talbokspost måste kolla så det inte finns en Book-it-post sedan tidigare (för 

beställning eller nedladdning). Mejla i så fall Metadatabrevlådan så slår vi ihop dem. Vi vill inte ha dubbla 

poster i katalogen. 

--- 

 

Från systemgruppen 

 

BOOK-IT 10.0 
BOOK-IT uppgraderas till 10.0 vecka 47, 19-20 november. Uppgraderingen tar 1-2 dagar och under den 

tiden använder vi BOOK-IT offline. Alla datorer där vi använder BOOK-IT måste ha en ny klient. Förvarna 

gärna er it-support i god tid innan uppgraderingen. Mer information kommer när tiden närmar sig.  

Statistik plocklappar/plocklista 
Vi följer upp hur plockningarna fungerar. Under vecka 40, 1-7 oktober räknar vi alla medier som plockas 

med hämtställen i andra kommuner. Mera information kommer att skickas ut.  

Dubblettetiketter 

Under våren har Adlibris levererat en del böcker där etiketten redan används. Det har visat sig vara 

dubblettetiketter på böcker som tidigare har levererats till Facetten i Åtvidaberg. När varningen dyker upp att 

en etikett redan används – byt till en ny löpnummeretikett och lokalisera med den. 

Namn på reservationskvitton mm 

Låntagares namn får inte finnas med på reservationskvitton och andra lappar i böcker som vi hanterar. Säg 

till om ni behöver hjälp med att ta bort namn på reservationskvitton, plocklappar mm.  

Restplocklista  

I BOOK-IT 9.1 behöver vi inte att ta fram någon restplocklista. Gamla reservationer kommer alltid med på 

listan. Instruktioner för plockning finns här: http://regionbibliotekostergotland.se/wp-

content/uploads/2018/07/exempel-pa-plocklista-plocklappar-180705.pdf 

Byta hämtställe 

När en låntagare vill ha hjälp med att byta hämtställe på en bok som redan är infångad, byt hämtställe i 

BOOK-IT så här: markera den aktuella reservationen i låntagarinformationens reservationsflik, klicka på 

”Ändra” och välj där det nya hämtstället. Kontakta biblioteket där boken befinner sig och be att den fångas in 

på nytt och skickas till det nya hämtstället. 

--- 
 
Har du frågor om Nyhetsbrevet? Hör då av dig till mig, Rolf Holm, 070- 630 46 58 rolf.holm@regionostergotland.se 

Utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland  
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