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…fri tilgang til 
metadata til 
folke- og 
skolebibliotek

Bokbasen leverer 
Papirbøker, lydbøker, e-bøker, lærebøker 

og språkkurs, utgivelsesår  fra og med 2017

Ny praksis: emner, nasjonalitet

Forhåndspost raskt, fullstendig post senest   

2 dager etter utgivelse

Data hentes inn i katalogen, fullstendige 

poster skriver over, endringer varsles når 

poster er tatt i bruk

metadataleveranse@nb.no

Spørreundersøkelse nå!



RDA (Resource 

Description and 

Access)

Nye katalogiseringsregler
Erstatter dagens regelverk, oversettes til 

norsk

Naturlig å følge internasjonale regelverk

Tatt i bruk mange nordiske og europeiske 

land

Tas i bruk høsten 2018

Samarbeid med katalogkomiteen og 

systemleverandørene

Opplæring? 



Nytt MARC-

format

Fra NORMARC til MARC 21

RDA vil uansett kreve endringer i NORMARC

Nasjonalbiblioteket og BIBSYS-bibliotekene 

bruker MARC 21

Norske bibliotek kjøper utenlandske system

Samkjøres med overgang til RDA

Lokale felt: 019$b….



Nasjonalt 

autoritets-

register for navn 

Person- og korporasjonsnavn

NB: pliktavlevert materiale

Ny identifikator: ISNI

Åpent: kan brukes av alle, betrodde får 

oppdatere

Kommer: søkegrensesnitt, flere kilder, 

samkjøring med BS register, automatisk 

oppdatering 



Nasjonalt 

autoritets-

register for navn 

Inkludert i metadata

Bokbasen: leverer ID-er i postene

Biblioteksentralen: vil levere ID-er

100

$a Forfatter: Stugu, Stein

$d Leveår: 1953-

$j Nasjonalitet: Norsk

$0 ID: (NO-TrBIB)6091074
$8 Kjønn: m

LA STÅ!      



Nasjonalt 

verksregister

Verksregister

Verket tilordnes en global identifikator og 
beskrives med tittel, skaper(e), emne, 
tidsrom, relasjoner til andre verk, o.a.

Trekkes ut fra Nasjonalbibliografien i Alma, 
andre kan legge til andre verk

Lenkede åpne data

Bedre sluttbrukertjenester!



Nye søke-

tjenester

Nytt NB-søk

beta.nb.no





Nye søke-

tjenester

samisk.oria.no

Data fra Norge, Sverige, Finland, Russland



Biblioteksøk

Søk og lån i alle norske 

bibliotek, også for 

sluttbrukere!

Utviklingsoppdrag satt ut til Bibliotek-

Systemer etter anbudsrunde

Utviklet etter Nasjonalbibliotekets 

spesifikasjoner og i et godt samarbeid



Biblioteksøk

Ikke helt enkelt!

Ny fjernlånsprotokoll

Alma

Bytte av biblioteksystem

Kompliserte låneveier

Deduplisering



Biblioteksøk

Låneveier
1.Ledig hos hentebibliotek

2.Ledig hos nærmeste bibliotek i transportrute

3.Ledig hos eget fylkesbibliotek – eller bibliotek 

i fylket

4.Ledig hos Depotbiblioteket

5.Ledig hos tilfeldig valgt innen samme region

6.Ledig hos tilfeldig valgt bibliotek blant en 

samling med bibliotek spredd rundt hele 

landet. Etter følgende kriterier:

1. Innenfor samme bibliotektype (folke-

mot folkebibliotek UH mot UH-bibliotek)

2. Åpent flere enn 3 dager i uka

3. Balanse yter/nyter

4. Flere eksemplarer inne

5. Eksemplar inne

6. Deretter vurderes steder med utlånte 

eksemplarer i samme rekkefølge

bibliotekutvikling.no





Biblioteksøk

Kjerne data      [IKKE RØR]

o Leverandør

o Forhåndspost/fullstendig post/rettet post

o Forfatter, inkl. autoritets-ID

o Tittel
o ISBN, ISSN, ISMN

o Utgivelsesår

o Serie

o Dokumenttype

o Språkkode
o Klassifikasjonsnummer

bibliotekutvikling.no



Biblioteksøk!

Til tross for det…

Svært forbedret deduplisering!

Nesten alle er med!

Fjernlån fungerer!

Flott nytt grensesnitt!

For sluttbrukere! 

Biblioteksøk!



Biblioteksøk!

Lansering!

29. mai i …

Troms, Nordland, Nord-Trøndelag,              

Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

Resten? Når Deichman, Stavanger, 

Kristiansand, Drammen er på plass?

bibsok.bib.no 

Biblioteksøk!



bibliotekutvikling.no



bibliotekutvikling.no




