
Nyhetsbrev juni 
 

Bokcirkelpåsar 
Det finns nu reviderade katalogposter för bokcirkelpåsar som alla i Göta kan lägga bestånd på. 

Sök på bokcirkelpåse så ser du vilka titlar som i nuläget är katalogiserade. 

Önskas annan titel? Mejla metadatas funktionsbrevlåda.  

Varje bokcirkelpåse innehåller 8 exemplar av en och samma titel. 

 

Islänningarna igen 
Så där, följande islänning har nu sitt förnamn som sitt huvuduppslag; Indridason och 

Sigurdardottir står på tur, mao blir det Arnaldur resp Yrsa och Steinunn som huvuduppslag. 

Arbetet fortsätter under hösten. 

 

Tillfällig post 
Observera att…. 

när du har fyllt i en mall för "tillfällig post" - kom ihåg;  

lägg bestånd på posten, det går alldeles utmärkt, då kan titeln gå ut i cirkulation på "tillfällig 

post", skicka därefter katalogposten "tillfällig post" till metadatas funktionsbrevlåda för fullständig 

katalogisering (se manual på Göta Petter-bloggen för hur man gör när man skickar post). 

 

Katalogisatör ersätter "tillfällig post" med en fullständig katalogpost och beståndet påverkas inte 

av detta. Katalogisatör mejlar inte enskilt bibliotek när fullständig katalogpost är klar. 

Tomma "tillfällig post" tas bort genom regelbundna körningar, det är därför viktigt att man lägger 

ett bestånd på en gång. 

Känner man sig osäker på hur man fyller mallen "tillfällig post" är man välkommen att höra av sig 

till metadata för att få hjälp. 

 

Och tillfällig post använder du endast till titlar som beställs från en leverantör som inte levererar 

katalogpost via Libris eller om det inte sedan tidigare finns i Libris eller i Book-it. Kanske du fått en 

titel i gåva, köpt något lokalt el dyl. 

  

Signum och Adlibris 
Med risk för viss upprepning så påminner vi om vikten av att fylla i signum när du köper böcker 

hos Adlibris. 

AdLibris föreslår vid inköpstillfället inte längre något signum på helt nya titlar (obs! detta gäller 

from höstens utgivning) utan lämnar signumfältet tomt.  

Det gör att du måste, för att få ett ryggsignum på boken, fylla i även detta fält. Det signum som 

du fyller i där ska sedan även fyllas i fältet för avvikande hylla (denna sida får du upp sedan 

beställningen skickats till AdLibris, men innan du skickat den till Bookit).  

 

Om inte samma signum fylls i på båda ställen kan det bli svårt att hitta boken om katalogposten 

får ett annat hyllsignum av katalogisatörerna. Det är dessutom till hjälp för katalogisatörerna i de 

fall de har svårt att avgöra vilket signum titeln ska ha. 

 

Tipsigt värre; när du lagt titlar i kundkorgen och fyllt i signum, skriv ut din lista och använd din lista 

när du fyller i signum avvikande hylla, det förenklar jobbet när man köper många titlar. 

Tipsigt värre no 2; lägg inte för stora ordrar, dela hellre upp i flera eftersom ja, det är pilligt att 

fylla i signum hit och dit och det kan också bli tungt för systemet att ta emot. 

 



Viktigt är också att den kollega som ankomstregistrerar är mycket uppmärksam på att 

ryggsignum överensstämmer med katalogpostens hyllsignum alt. avvikande hylla. 

 

Och till vår hjälp har vi Götas hyllista. Den finns tillgänglig på Librisprojektets blogg: 

https://librisprojektet.wordpress.com/ 

 

Och slutligen…. 

 

Boka 13 oktober 
Då bjuds katalogansvariga i Göta in till en träff, notera datumet i din kalender och klockslaget 9-

12 redan nu om du är en av dessa – anmälan görs på RBÖ:s sida. Lokal återkommer vi om. 

 

 

 

 

https://librisprojektet.wordpress.com/
https://librisprojektet.wordpress.com/

