
GÖTABIBLIOTEKEN 

PM för katalogansvariga i Göta 

Att vara katalogansvarig 
Katalogansvarig är en nyckelperson som  fungerar som en  länk mellan det enskilda biblioteket och 
metadatagruppen. 
 
En av de viktigaste uppgifterna för katalogansvarig är att vara mottagare för de meddelande i form 
av bibliografisk service som metadata skickar ut. 
Det är katalogansvarig som ansvarar  för att det egna biblioteket ombesörjer ändring av sina egna 
medier. 
 
Katalogansvarig har också ett extra ansvar för att metadatas nyhetsbrev (som går ut till all personal i 
Göta och kommer ca 1 gång/månad) verkligen når direkt berörd personal samt ansvarar för att man 
utför de eventuella ändringar som behövs och att rutiner efterföljs, det kan t ex handla om att rensa 
i fjärrlånemodulen, böcker på väg o dyl. 
 
Man fungerar som informationsansvarig för katalogen och katalogrelaterade frågor på sitt bibliotek. 
Man är inte ansvarig för katalogen som sådan, dvs man går inte in i katalogposter och ändrar. 
 
Till sin hjälp har man som katalogansvarig de mallar och  instruktioner som  finns på Götabloggen, 
Götas FAQ samt metadatagruppen. 
Katalogansvarig behöver  inte automatiskt vara den som utför dessa uppgifter, man väljer själv hur 
man vill organisera arbetet på sitt bibliotek men det är viktigt att rutinerna för Göta efterföljs.  
 
Det  står  alla  kollegor  fritt  fram  att  mejla  direkt  till  metadatas  funktionsbrevlåda  men  som 
katalogansvarig kan man vid behov samla frågor från sitt bibliotek och vara en kontakt om man t ex 
finner avvikelser i katalogen, bildgåtor (fel bild till fel katalogpost) mm. 

Librisposter i Book-IT 
1. Vad händer när en bok har beställts? 
Informations skickas  till Libris där det  läggs ett bestånd  (syns dagen efter). Detta ger en signal  till 
Libris  att  posten  ska  skickas  till  Book‐IT  (sker  under  natten).  Samma  sak  sker  när  ni  går  in  via 
Beståndsregistrering i Libris (dvs. det kommer en post över natten).  
 
I  samband  med  inläsning  skickas  också  ett  e‐postmeddelande  till  det  beställande  biblioteket 
(Metadatatratten).  I Göta styrs dessa meddelanden om  till en  funktionsbrevlåda  för alla bibliotek. 
Ansvariga för denna är Systemgruppen. 
 
Orderinformationen går  in  i Book‐IT. Det mesta kopplas sedan automatisk  ihop så att det hamnar 
ett B på katalogposten. Men det händer att detta inte fungerar, främst då titelnummer saknas (ofta 
på utländska  titlar). Därför är det viktigt att  regelbundet gå  in Förvärv –  inköp – beställning och 
söka fram dessa titlar under status: Utan titelnummer. Om det finns något i kolumnen Best. så går 
du in och kopplar dessa. 
 
Om  vi  har  en  post  sedan  tidigare med  samma  ISBN, men  annan  postleverantör  (BURK,  Book‐IT, 
Micromarc,  Libra)  så  hamnar  posten  i  avvisningarna.  Finns  en  Librispost  sedan  tidigare  så  läggs 
beställningsinformationen direkt på denna. Om det  inte  finns någon post med detta  ISBN  så går 
katalogposten direkt in i Book‐IT. 
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Avvisningarna  kollas  varje  dag.  Alla  poster  märkta  med  samma  ISBN  kollas  och  slås  ihop.  I 
avvisningen hamnar även sådant där något bibliotek gjort en ändring i en post på ett fält som vi inte 
har skyddat. Även detta kollas dagligen och vi väljer manuellt vad vi ska spara. 
 
Librisposter som kommer  in  i Book‐IT kräver en hel del handpåläggning  innan de fungerar fullt ut. 
Det tydligaste är att posterna saknar hyllsignum och oftast även SAB‐klassning. Men eftersom Book‐
IT använder sig av BTJMARC1 och Libris MARC21, så måste även andra fält ändras manuellt. Detta 
görs i Mängd katalog genom att varje dag söka fram de katalogposter som kommit in eller ändrats 
föregående dag. Det kan vissa dagar röra sig om mer än femhundra poster. Alla behöver dock inte 
gås igenom, utan vi letar efter de poster som saknar hyllsignum. Därför är det viktigt att INTE lägga 
någon sådan beståndsinformation i Libris, eftersom den följer med till Book‐IT. Detta gäller även vid 
beställning hos FörlagEtt. Skriv inte in något i rutan för hylla eftersom även detta lägger sig direkt på 
katalogposten. 
 
När du beställer böcker är det mycket viktigt att i beställningen fylla i avvikande hylla (samma som 
du tidigare  i beställningen fyllt  i som ryggsignum). Om du  inte gör det, är det risk att boken får ett 
annat hyllsignum av  katalogisatörerna. Om den  som ankomstregistrerar  inte är uppmärksam  kan 
därför boken gå ut med ett helt annat ryggsignum än det hyllsignum som står på posten. Resultat: 
boken går inte att hitta. 
 
2. Hur ser Librisposterna ut? 
Många  av  posterna  för  nya  böcker  är  inte  fullständiga.  Detta  kan man  se  på  texten maskinellt 
genererad  post.  Dessa  poster  är  endast  förlagsinformation  (oftast  är  post‐leverantören 
Bokrondellen). Vi går även in och ändrar i dessa eftersom det kan ta flera månader innan det finns 
en  fullständig Librispost. När det  finns poster  i Libris uppdateras dessa av Nationalbibliografin, NB 
(gäller endast tryckt, svenskt material), övrigt ligger på resp. bibliotek att uppdatera. Detta gör att vi 
i efterhand måste gå in och katalogisera det som är maskinellt genererat. Om vi inte har gjort några 
ändringar  i  icke skyddade fält går den uppdaterade postens  information direkt  in på den befintliga 
posten, men om vi gjort någon ändring hamnar den  i avvisningarna. Vi prenumererar på ett antal 
biblioteks uppdateringar via en Batchprofil hos Libris.  
Förutom  Bokrondellen  är  även  MTM  (talböcker,  e‐text,  teckenspråk  och  e‐lib  (e‐böcker, 
strömmande ljudböcker) postleverantörer till Libris.  
 
Men det  finns även ett antal medieleverantörer som erbjuder Librisposter, däribland Ferdosi. Det 
finns även möjlighet att till Libris importera poster från andra biblioteksdatabaser i världen. 
 
3. Mallar för tillfälliga poster 
Mallarna används om det inte finns någon post i Book‐IT sedan tidigare och inte heller någon post i 
Libris. Anledningen  till  att  vi  använder oss  av mallar  är  att medierna  snabbt  ska  kunna  lånas ut. 
Posterna  byts  sedan  ut mot  ”riktiga”  katalogposter.  I  vissa  fall  kan  det  vara  så  att  vi  inväntar 
Librisposter (talböcker, Storstil), medan det i andra fall är sådant som måste katalogiseras. När det 
gäller mall för nedladdning så är den tänkt för sådant som kommer att lånas ut någon enstaka gång, 
INTE  för  nya  populära  talböcker  (även  om  de  är  nedladdade).  Eftersom  vi  fortfarande  köper 
talböcker och vill ha Librisposter så krockar ju dessa med nedladdningsposterna. Vill man informera 
låntagaren om att det är en nedladdning så är det bättre att använda placering. 
 
En annan uppmaning som  inte har med Librisposter att göra, men med vår önskan om att städa  i 
katalogen: Vi har sett att det finns många s.k. tillfälliga poster som skapats vid utlåningstillfället men 
som  sedan  inte har  tagits bort när mediet har återlämnats. Vid återlämningstillfället kommer det 
upp en dialogruta med en  fråga om posten  skall  tas bort. Svara alltid  JA. Dessa poster är endast 
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sökbara på etikettnumret och är helt blanka, utan någon som helst  information. När man  inte  får 
upp exemplaret vid utlån är ofta anledningen att skannern inte har läst alla siffror, försök igen innan 
du lånar ut mediet på en tillfällig post. 

Stiftsposterna i Göta 
Stiftskatalogen täcker Linköpings stadsbiblioteks bestånd av äldre böcker, 235 000 volymer.  
I Book‐IT finns ca 130 000 stiftsposter och i Libris redovisas beståndet på ca 85 000 Librisposter.  
Beståndsredovisningen  i Libris täcker  inte  in allt som finns  i Book‐IT. Det pågår ett ständigt arbete 
med att utifrån posterna  i Book‐IT påföra saknat bestånd  i Libris och  rätta maskinellt  inmatchade 
poster som hamnat fel i Libris. 
 
Alla poster i Book‐IT ligger i samma databas och är åtkomliga för alla vid sökning utan filter. De med 
katalogbehörighet  i Book‐IT  kan  ändra  i posterna, alltså  även  i  stiftsposterna. Dessutom  finns en 
bugg i systemet som gör det möjligt att gallra poster tvärs över kontoorganisationernas gränser om 
posten har fiktivt bestånd ‐ vilket gäller alla stiftsposter!! (Axiell är medveten om detta problem). 
 
Stiftsposterna innehåller en hel del information som enbart är relevant för stiftskatalogen vilket gör 
att de  inte kan användas  i Göta  i övrigt. Det mesta av den  informationen  ligger  i  lokala  fält  (596, 
6909).  
Information att vara uppmärksam på: 

• Stiftsposterna innehåller ingen hyllplacering med ett par undantag. Det finns hylla på det 
rara materialet och hyllan heter då Rara. Det finns även några få poster med hylla 
Biographica minora. 

• Alla poster har ett löpnummer. Även här finns ett litet undantag på poster som gäller noter, 
där saknas löpnummer. 

• Alla poster har en placering specifik för stiftssamlingen. Grundar sig på ett gammalt system 
för klassificering. 

• I övrigt innehåller posterna uppgifter om proveniens, avvikande hyllplacering, 
separatsamling mm. 

• Posterna har även katalogposttypen Resurs (inte Standard som vanliga poster). 
• Det kan finnas dubblettposter, dvs. två poster med samma titelnummer. En av dessa poster 

avsedd för folkavdelningen och en avsedd för stiftsavdelningen. Lätt att se skillnad då 
Stiftsposten innehåller informationen ovan. Välj rätt! 

 
Varje post har ett fiktivt bestånd. Beståndet redovisar alltså inte exemplaren utan talar om att vi har 
minst ett exemplar av denna titel.  I beståndsfliken står Stiftsbib – Stiftsbiblioteket samt ett R. R:et 
betyder inte referens eller något liknande utan står för att posten har ett fiktivt bestånd. 

Skolorna i Göta 
Götas skolor lokaliserar och katalogiserar endast i Book‐IT, bestånd får ej läggas i LIBRIS. Poster kan 
importeras från LIBRIS‐katalogen till Book‐IT‐katalogen med passiv FTP. 
 
De  skolor  som  tidigare använt Book‐ITs  förvärvsmodul  ‐ och  i  samband med detta  fått poster  till 
katalogen vid inköp ‐ skall fortsättningsvis göra inköp utanför förvärvsrutinen. Beståndet blir annars 
synligt i LIBRIS‐katalogen, vilket inte är önskvärt. 
 
Skolbibliotekarierna  importerar  poster med  passiv  FTP  och  lägger  därefter  bestånd  på  posterna. 
Skolbibliotekarierna  skall  inte  göra  några  ändringar  på  posterna  efter  importen.  Detta  för  att 
katalogisatörerna  lättare skall kunna hitta posterna  i ”Mängd katalogposter” och kunna uppdatera 
dem. 
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Då post  inte finns  i LIBRIS gör skolbibliotekarierna post med hjälp av katalogmall, ”Tillfällig post”,  i 
Book‐IT.  Posten mailas  därefter  till metadata@gotabiblioteken.se  där  den  sedan  uppgraderas  av 
katalogisatörerna. Skolbibliotekarierna uppmanas att märka mailen med ”Skola” så att de kan lotsas 
direkt till skolkatalogisatörerna. Det innebär också att man vet att posterna endast ska uppdateras i 
Book‐IT. 
 
Skolbibliotek  utan  biblioteksutbildad  personal,  eller  personal  som  känner  att  de  inte  behärskar 
import  eller mallar,  skickar  önskemål  om  poster  direkt  till metadata@gotabiblioteken.se, märkt 
”Skola”. 
 
Götas  skolor  ligger  i  olika  kontoorganisationer.  Vissa  skolor  kan  dela  organisation  med  sitt 
kommunbibliotek  medan  andra  kan  ligga  i  egna  kontoorganisationer.  Detta  skapar  ”vattentäta 
skott” mellan vissa skolor/kommuner och komplicerar utlån, reservationer, delning av mallar mm. 
Utlån i andras kontoorganisationer syns ex inte i den egna katalogen. 
 
Vid  lån över ”kontogränserna” använder vissa skolor  fjärrlånemodulen vilket  resulterar  i  till synes 
tomma fjärrlåneposter eftersom beståndet inte syns för alla kontoorganisationer. 

Ämnesord 
Nationalbibliografin lägger ämnesord på facklitteratur tryckt i Sverige. 
Svenska barnboksinstitutet lägger ämnesord på barnlitteratur tryckt i Sverige. 
LIBRIS‐kollektivet lägger ämnesord på all skönlitteratur. 
 
Det bibliotek  som katalogiserar ett verk  lägger också ämnesord. Andra bibliotek kan komplettera 
med ytterligare ämnesord. 
Man utgår från verkets helhet och väljer de ämnesord som bäst beskriver och sammanfattar verkets 
innehåll i stort och uttrycker verkets viktigaste ämnen. Normalt bör minst 20 % av verket behandla 
ett ämne för att ett ämnesord ska bli aktuellt. 
 
Ämnesord i katalogposter som importeras från andra länder översätts till svenska termer. 
 
Utländsk litteratur i svensk översättning förses med motsvarande svenska termer till de som finns i 
originalverket. 
 
Ämnesorden ska hämtas från en godkänd ämnesordslista se 
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska‐amnesord/ 

Fortsättningsarbeten 
För  en  serie  som hör  ihop  innehållsmässigt men  saknar  gemensam  serietitel  kan  en  anmärkning 
läggas om vilka delar som  ingår  i sviten. Detta görs av de bibliotek som har behov av det och på 
samtliga delar i serien. 
 
500      #a Serie/fortsättningsarbete: 1. Cirkeln ‐‐ 2. Eld ‐‐ 3. Nyckeln 

Läsordning 
Läggs lokalt i Book‐IT, i fält 886, på serier som inte har en serietitel med numrering. 
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Förkortad katalogisering 
Vi  behåller  BURK‐posterna  med  förkortad  katalogisering  och  lägger  till  nya  ISBN  på  äldre 
skönlitteratur och bilderböcker. 

Pocketposter 
Då det är möjligt får de en egen post där det står pocketutg i upplagefältet då syns det i träfflistan. 
Men detta är beroende av vilken information som står tryckt i boken eftersom det är det som ligger 
till grund för katalogiseringen. 

Periodikaposter 
För  tidningar  och  tidskrifter  finns  det  två  olika  sorters  katalogposter;  översiktsposter  och 
årgångsposter. 
Översiktsposter finns till för administrationen av tidningar och tidskrifter i periodikamodulen. 
Årgångsposter finns för varje år och det är här man lägger sitt biblioteks bestånd. 
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