
GÖTABIBLIOTEKEN 

Manual för inköp  
A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. 
Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas 
automatiskt vid köpet om det inte redan finns en befintlig katalogpost i Libris. 
 
För AdLibris: 

 Ange ryggsignum för bokrygg 
 Ange lokalt hyllsignum i rutan ”avvikande hyllsignum”. 

OBS: Detta är viktigt eftersom katalogposten från Libris saknar hyllsignum. 
 Kom ihåg att skicka beställning till Book-IT i sista steget av beställningen 

 
För BTJ: 

 Ange ryggsignum för bokrygg? 
 Ange lokalt hyllsignum i rutan ”avvikande hyllsignum”? 

OBS: Detta är viktigt eftersom katalogposten från Libris saknar hyllsignum. 
 
För FörlagEtt: 

 Kom ihåg att klicka på ”lägga in din order i Book-IT” i sista steget av beställningen 
 
 
Beställning kommer direkt i BOOK-IT – Inköp – Beställning. 
En katalogpost kommer över natten. Orderinformation knyts automatiskt till katalogposten, 
när den kommer in (= B i Expertsök). 
 
Bestånd i Libris 
Beståndet registreras automatiskt i Libris vid beställning. 
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B. Inköp från övriga leverantörer 
1. Kontrollera om det finns katalogpost i BOOK-IT. 

Var noggrann så att du väljer rätt katalogpost, var uppmärksam på att katalogposten 
inte är en stiftspost eller e-bokspost. 
 
Om katalogpost finns i BOOK-IT, skicka posten till Inköp och fyll i 
orderinformation. 
Verkställ ordern. 
 

2. Om katalogpost inte finns i BOOK-IT, sök i Libris. 
 
Finns katalogpost i Libris, lägg bestånd i Libris, se manual Beståndsregistrering i 
Libris. 
Katalogpost kommer in i BOOK-IT under natten. 
När katalogposten finns i BOOK-IT dagen därpå, skicka posten till Inköp och fyll i 
orderinformation. 
Verkställ ordern. 
 

3. Om post inte finns i Libris, gör en Tillfällig post. 
 
För Tillfällig post finns följande mallar för:  
bok, ljudbok, talbok, film, komb. material samt tv-spel. 
 
Om du saknar behörighet till den mall du behöver – kontakta metadatagruppen på 
metadata@gotabiblioteken.se 
 
Skicka posten till Inköp och fyll i orderinformation.  
Verkställ ordern.  
 
Skicka katalogposten Tillfällig post till metadata@gotabiblioteken.se  
för katalogisering, se manual Skicka post. 
 
Katalogisatören lägger sedan bestånd i Libris i samband med katalogisering. 
 

Observera att mallen ”Tillfällig post” endast ska användas för titlar som beställs från 
leverantörer som inte levererar katalogposter via Libris och då det inte finns någon 
katalogpost sedan tidigare i BOOK-IT eller i Libris. 
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C. Inköp av medier på utländska språk 
1. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt 
Beställ från leverantörerna som vanligt. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det 
inte redan finns en befintlig katalogpost i Libris. 
  
Registrering och postförsörjning enligt A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. 
 
För övriga språk än svenska och engelska med latinskt alfabet: 
Följ steg B. Inköp från övriga leverantörer. 
 
2. Dessa leverantörer för medier på mångspråk levererar också katalogposter 

- Dawson 
- DK Agencies (asiatiska språk) 
- F. Delblanco 
- Ferdosi  

 
För mer information se KB:s sida http://www.kb.se/libris/katalogisering/forvarvsrutin/ 
 
3. Inköp från andra leverantörer än ovan nämnda – endast i undantagsfall 
För språk med latinskt alfabet – följ steg B Inköp från övriga leverantörer. 
 
I de fall inköp görs av medier på språk med annat alfabet än latinskt och från leverantörer 
som inte levererar katalogposter via Libris – skicka ISBN och om möjligt författare/titel till 
metadata@gotabiblioteken.se. 
 
Katalogisatörerna försöker i möjligaste mån bistå med katalogpost. 
 

Att tänka på: 

Vid inköp av serier och fortsättningsarbeten:  
Mejla metadata@gotabiblioteken.se 
Skicka katalogpost av seriens första titel, ange vilken del som köpts in. 
 
Vid inköp av utländsk litteratur: 
Välj de leverantörer som är knutna till Libris (se ovan) för att katalogimport ska vara möjlig. 
 
Vid inköp från andra leverantör är risken i dagsläget stor att katalogpost inte kommer att 
kunna levereras. 
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D. Inköp av talböcker 
 
Katalogpost på redan utgiven talbok finns i Libris – vid inköp från BTJ kommer katalogpost 
automatiskt föras över till BOOK-IT. 
 
Talböcker under produktion finns inte i Libris så mallen Tillfällig post - talbok måste fyllas i 
och kopplas manuellt. Använd steg B 3 Tillfällig post 
 
Skicka katalogposten Tillfällig post – talbok till metadata@gotabiblioteken.se som bevakar 
uppdatering. 
Se manual Skicka post. 
 
Talbok, nedladdning 
Det finns två mallar för nedladdade talböcker - en för vuxen och en för barn. 
 
Fyll i mallen för nedladdade böcker och lokalisera talboken. 
 
Mallar för nedladdningar skall endast användas för nedladdningar som biblioteket inte 
räknar med att behålla under någon längre tid.  
I de fall något bibliotek önskar införliva en nedladdning i sitt "vanliga" bestånd så importeras 
en katalogpost från Libris på vilken man sedan lokaliserar talboken.  
 

Att tänka på: 

Vid inköp av serier och fortsättningsarbeten:  
Mejla metadata@gotabiblioteken.se 
Skicka katalogpost av seriens första titel, ange vilken del som köpts in. 
 
Vid inköp av utländsk litteratur: 
Välj de leverantörer som är knutna till Libris (se ovan) för att katalogimport ska vara möjlig. 
 
Vid inköp från andra leverantör är risken i dagsläget stor att katalogpost inte kommer att 
kunna levereras. 
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Manual för ankomstregistrering 
Öppna ankomstregistrering via Förvärv i BOOK-IT. 
Sök fram titel och lokalisera exemplaren.  
 
Registrera exemplaren på katalogposten även om den är preliminär/ofullständig. Böcker på 
svenska uppdateras av Nationalbibliografin.  
 
Övriga medier uppdateras av katalogisatörerna inom Göta.  
Det kan finnas en diskrepans på några veckor från mediernas ankomst till dess att 
katalogposten är uppdaterad.  
Medierna kan ändå gå ut för utlån.  
Bibliografisk service utförs av katalogisatörerna inom Göta. 


	Manual för inköp 
	A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt.
	B. Inköp från övriga leverantörer
	C. Inköp av medier på utländska språk
	Att tänka på:
	D. Inköp av talböcker

	Att tänka på:

	Manual för ankomstregistrering

