
MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG TIRSDAG 4.4 2017 

Tilstede: 

Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek 

Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek 

Edith I. Vevang, Bergen offentlige bibliotek, leder 

Åshild Haga, Bibliotek-Systemer AS 

Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer AS (ref.) 

1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE (21.4 2016). 

- Serielenking. I 2016 tenkte vi at dette var noe for 

Biblioteksøk og det tror vi fortsatt. 

- Rekkefølge på delfelt i *650 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=21820. 

Utvalget ble ikke enig og saken blir fortsatt liggende på is. 

- Utvalget savner den lovede artikkelen om henvisninger i Infobladets 

tipshjørne. 

- Nasjonalitetskoder (VIAF) se Ola Kogstads svar til Forum 

20. januar 2017 11:44: 

https://lister.bibsyst.no/pipermail/forum/2017/020948.html 

Bibliotek-Systemer vil ordne opp i kodene når 

katalogpostleverandørene enes om lik praksis. 

- Differensiere tilgang til autoritetsregister? Fortsatt aktuelt, 

Åshild ser på det. 

- Slette katalogpost fra søk, fortsatt aktuelt. Naturlig å gjøre 

dette som en Levende rapport, f.eks at når massendring sletter 

siste eksemplar så slettes også posten? (gjør ikke det nå). 

2. OMDØPE TAG 650 TIL 691 ELLER 692 VED IMPORT 

Endre 650-tagger som inneholder skjønnlitterære emneord ved import fra 

Biblioteksentralen/Bokbasen. bn=a blir til 691 , bn=j blir til 692 

(http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=30794, 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=18154) 

Utvalget diskuterte konsekvenser av å endre postene som kommer fra 

sentrale leverandører. Det er to valg her: enten konvertere *650 -> *691/*692 



fortløpende ved import som problemmeldingene antyder, eller konvertere eksisterende 

*691/*692 -> 650. 

Det er mye som taler for alternativ to, dvs at poster ikke endres ved 

import. Argumenter som ble diskutert var kostnadshensyn og at endrede 

katalogposter er en utfordring for Biblioteksøk. Utvalget kom ikke til 

en konklusjon i denne omgang. 

3. LEGGE TIL $z FOR FELTENE 691/692 i BIBLIOFIL-MARC 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=23404 

Utvalget var enig i at dette var fornuftig. Åshild utfører. 

4. FORHÅNDSPOSTER / FERDIGE POSTER 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=31657 

Løsningen ble beskrevet i detalj av Åshild/Vidar. 

5. ISBN-SJEKK PÅ K-FONDBØKER. 

Finnes ISBN fra før importeres ikke kf-posten. Orientering fra Åshild. 

6. BUDSJETTOVERSIKT (RAPPORT). 

I dag har vi kun tilgang til totalsum, ville gjerne hatt 

mulighet til å se alle føringer på en avdeling og 

budsjettkategori. 

Se feks http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=1723 

Åshild lager rapport. 

7. ENDRINGER I DVD.MAL.STD 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=32027 

Åshild sender ut revidert dvd.mal.std iht bug. 

8. KLASSENUMMER I $1 SKAL IKKE BEHANDLES SOM HENVISNING 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=130 

Gjelder visning av T ved Deweynummer i autoritetsvinduet katalog. Enighet om at man 

fjerner T-en hvor Dewey er henvisning. 



9. FILTRERING/MASKERING AV EKSTERNE POSTER 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=4803 

Ikke nødvendig. Saken lukkes. 

10. EVENTUELT 

- Sjekke om rfid-plugin kan slå av alarm ved sletting. Åshild sjekker. 

- Moss ønsker endre status i eksemplarregisteret på 

høyreklikk. Åshild ser på saken. 


