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Inledning och syfte. 

LISTDOK är en förteckning över beståndet av biblioteks-, 
dokumentations- och arkivtekniska tidskrifter i svenska forsknings-, 
företags- och folkbibliotek. 

Första upplagan av LISTDOK publicerades som Tekniska Litteratur
sällskapets meddelande nr.14, 1976 och gjordes som specialarbete av 
åtta elever vid Bibliotekshögskolan. 

1981 påbörjades arbetet med en ny upplaga, även denna gången som ett 
specialarbete (1981;63) av två elever vid BHS. 
Möjligheterna att använda skolans terminaler vid det egna special
arbetet, gjorde att jag valde att fortsätta arbetet med den andra 
upplagan. 
Handledare har även denna gången varit Rolf-Allan Norrmosse. 

Syftet med arbetet har varit. 

Bearbetning av katalogposterna i LIBRIS från ISDS eller äldre LIERis
format till nu gällande SKR 74, samt användning av LIBRIS databas 
för att få versaler och gemena i referenserna. 

Arbetsbeskrivning. 

Kataloginformation från LIBRIS databas, LI-40 bilden, överfördes 
till kassettband på skolans terminal för att sedan överföras till 
datorn vid Göteborgs Datacentral. 

Beståndsuppgifterna i LISTDOKs första upplaga kontrollerades och 
jämfördes med bibliotekens beståndsuppgifter i LIBRIS databas. 

Av det totala antalet tidskrifter var ett fåtal tidskrifter icke 
sökbara i LIBRIS på ONR/Titel. 

Tidskriftinformationen från LIBRIS databas fanns under rättnings
arbetet tillgänglig lagrad vid Göteborgs Datacentral både för ut
skr1ft och på bildskärm vid skolans terminal. 

I rättningsarbetet användes Ulrich, Bucop och i vissa fall 
kontrollerades uppgifterna i tidskrifter tillgängliga i skolans 
bibliotek. 
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Tidskriftsuppgifterna från LIBRIS databas programmerades sedan 
om till två listor, en lista för tidskriftsinformation och en 
hänvisningslista, något som i hög grad underlättade rättnings
arbetet i fortsättningen. 

Uppgifter om ISSN och utgivare kontrollerades. I enstaka fall vid 
titeländring har det ej varit möjligt att ta fram ISSN. ISSN är ju 
en förutsättning om man i sitt arbete effektivt vill utnyttja ISDS
informationen i LIBRIS. 

Det står nu kvar för uppdragsgivarna att bestämma hur utförliga 
beståndsuppgifter som skall tas med i den andra upplagan. 

De inmatade uppgifterna i LIBRIS databas, även uppgifter i ISDS
registret, är i dag av ojämn kvalitet, något som har gjort 
rättningsarbetet rätt tidskrävande. 

slutord. 

Som slutord vill jag säga att det har varit ett roligt arbete. 
Det har varit roligt att lära hur man kan utnyttja och använda 
dataterminaler till produktion av beståndslistor. 
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