Nyhetsbrev februari
Brukar inte februari betraktas som en ”kort” månad? Då kör vi kort nyhetsbrev! Håll till godo!

Marc 21
Snart dags för konverteringen till katalogformatet Marc 21.
Vid det här laget har ni koll på att konverteringen kommer att ske nattetid (natten till 7 mars)
och att katalogen låses under ett par dagar.
Arena fungerar som vanligt, cirkulation likaså.
Men! Du kan inte arbeta med uppgifter som import, gallra olika titlar, inte heller
ankomstregistrera eller koppla och någon katalogisering görs inte heller.
Att syssla med inköp är inte heller att rekommendera – vänta med det för…
Vecka 10 råder det inköpsstopp – sprid detta till inköpsansvariga/ankomstregistrerande
kollegor!
Så snart efterarbetet med konverteringen är klart meddelas det via mejl.
Kort information av Marc 21 ges för katalogansvariga på mötet i mars och söktips kommer
skickas ut via mejl när konverteringen är klar.
Statistik för januari och februari
Kerstin Ryd, LSB kommer att ta ut statistiken för januari-februari som sedan kan läggas till
årsstatistiken som görs i slutet av 2016 (som annars försvinner i och med konverteringen till
Marc21) och delge resp bibliotek.
Ev annan statistik som bygger på medietyper för ditt bibliotek som du önskar dra ut för att få
en helhetsbild av 2016 får du ta ut själv.

Tvillingpaket från Btj
Om ni beställer s.k. tvillingpaket från BTJ så får man inga katalogposter på dessa titlar.
Vad man får däremot är bestånd i Libris på den svenska utgåvan i tvillingpaketet och det är
den katalogposten som kommer in i Book-it, om den inte redan finns.
Eftersom det inte fungerar så bra med två olika ISBN i en och samma katalogpost i Libris
måste dessa ”tvillingpaketstitlar” få katalogposter lokalt i Book-IT.
Metadata rekommenderar därför för den här sortens beställningar följande;
Alt 1; använd dig av ett konto som inte genererar katalogpost. Dvs ett sådant konto som också
används för att köpa pyssel, ”Pippihus”, gåvoböcker odyl.
Alt 2; bocka ur ruta för bibliografisk post vid inköpstillfället
Alt 3; ta bort bestånd i Libris i efterhand

När tvillingpaketen anländer, kontrollera om det finns en post i Book-it, om det inte gör det
skicka paketen för katalogisering till katalogisatörer i Norrköping.

Slutnoterade titlar
Till dig som inköpare: bevaka titlar som är slutnoterade för att ta bort bestånd i Book-it. Ta vid
behov bort katalogpost OCH kolla av att det inte finns bestånd i Libris. Viktigt att
katalogposten tas bort så att det inte bildas en reservationskö på en titel som aldrig kommer.

Maskinellt genererad post
Om du tycker att katalogposten ser mager ut, knapphändig information och det t ex inte finns
en angiven förlagsort, hav förtröstan.
Det betyder att katalogposten inte är färdig, katalogposten är maskinellt genererad och den
kommer att uppdateras.
Ett PS
Är du katalogansvarig på ditt bibliotek alt din kollega är det? Tipsigt; det är en träff på gång 22
mars kl. 9-12 för katalogansvariga i Göta.
Anmälan görs på RBÖ:s sida, välkommen att delta.
http://www.regionbibliotekostergotland.se/kalender/program/goeta-katalogansvariga1
Ett PS till
Styrgruppen har gett i uppdrag att en medieförsörjningsgrupp bildas för Göta, som en
fortsättning på den arbetsgrupp som arbetade med Medieplaner i höstas.
På så vis kan medierelaterade frågor få ett eget forum vilket är utmärkt - även om dessa i
mångt och mycket är sammanflätade med metadata.

