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Ola ønsket velkommen. Dette var Olas siste møte i fagutvalget. Nå er det Åshild Haga som 

har ansvaret for katalog- og innkjøpsmodulen. 

SAKER: 

Vi startet med å gå gjennom fjorårets referat: 

RDA. 

Veslemøy orienterte fra foredrag om RDA på Bibliotekmøtet i Trondheim. Etter anbefaling 

fra Den norske katalogkomité har Nasjonalbiblioteket besluttet at RDA skal tas i bruk som 

regelverk for katalogisering i Norge. RDA er det nye katalogiseringsregelverket som skal 

erstatte dagens Katalogiseringsregler (AACR2). Regelverket skal oversettes til norsk og det 

skal utarbeides retningslinjer for bruken i Norge. 

Nasjonalbiblioteket tar ansvar for oversettelsen og arbeidet er i full gang. Det skal ikke 

utarbeides en trykt utgave. Det blir en online-tilgang med betaling for hver lisens. 

Den norske katalogkomité brukes aktivt i spørsmål som angår biblioteksterminologi, MARC-

format og innføring i bibliotekene. Andre samarbeidspartnere vil være BIBSYS og de andre 

biblioteksystemleverandørene i Norge. 

Det antas at innføringen ikke vil føre til veldig store endringer i katalogmodulen. Bibliotek-

Systemer vil følge dette videre. 

Katalogisering av e-bøker. Flere bibliotek har kommet i gang med innkjøp av e-bøker. 

Katalogpostene for e-bøker blir lagt direkte inn i lokal katalog og dermed blir de søkbare med 

en gang. Bibliotekene kan velge om de vil ha postene som bestillingsposter eller som ferdige 

autoriserte poster. Det skal ikke legges på eksemplarer på postene, og i den forbindelse har det 

vært spørsmål om postene blir slettet ved massesletting (sletting av katalogposter uten 

eksemplarer). Det blir de ikke. 

Websøk og katalogmodulen. Dette er ikke påbegynt – Åshild ser på det. 



Innkjøp. Det bør tas en full gjennomgang av funksjonaliteten i innkjøpsmodulen inkludert 

forslagskassa. Åshild vil ta initiativ til dette, men kan ikke si noe om når dette kan komme i 

gang. 

Flytte reservering fra gammel til ny post. Når reservert materiale må slettes og erstattes med 

ny utgave må reserveringer flyttes over manuelt. Åshild har ikke fått sett på dette, men vil 

lufte det med ansvarlig for søkemodulen. 

SAK 1: NYTT GRENSESNITT FOR ETIKETTPRODUKSJON 

Åshild demonstrerte det nye grensesnittet for etikettproduksjon. Dette var til test hos 

fagutvalget før det ble sendt til alle bibliotek. Det er laget to utskriftsmuligheter. «Utskrift 

pulje» (blått utskriftsikon) og «utskrift alle valg». I «utskrift pulje» kan man se hvor mange 

etiketter som ligger i en pulje, man kan se hvilke etiketter som ligger i en pulje, og den 

enkelte pulje kan markeres og skrives ut direkte uten å gå veien om å generere først. Utskrift 

pulje vil sannsynligvis dekke behovet for de fleste skolebibliotek og for mange folkebibliotek. 

I «Utskrift alle valg» er alle uskriftsmulighetene for etiketter samlet. Gamle jobber vil bli 

liggende i 100 dager. Man kan se innhold i disse og skrive de ut på nytt hvis det skulle være 

behov for det. 

Det kom innspill på at det i «utskrift alle valg» har vært for lett å misforstå de 3 ulike 

utskriftsmulighetene i fanekort 2. Annet/historikk. Noen har markert en pulje i øverste venstre 

feil, men trykket på utskrift i øverste høyre felt, og dermed har de ved en feil skrevet ut 

etiketter for alle avdelinger. Åshild skal se på hvordan feltene/valgene kan markeres 

tydeligere og legge inn en advarsel ved forsøk på å skrive ut alle etiketter. 

SAK 2: SERIELENKING 

Bibliotek-Systemer ønsker å lenke serier på tvers av bibliotek. Bibliofil-ID har vært i drift 

lenge nå og viser seg å være robust. Bibliofil-ID bør kunne brukes i en slik løsning. I dag må 

serielenking gjøres i hver katalog ved hjelp av lokale tittelnumre i feltene 780 og 785. 

SAK 3: EVENTUELT 

Åshild nevnte noen saker hun jobber med for tiden: 

Mulighet for å reservere direkte fra eksemplarpåføringen i katalog. Dette er noe som har vært 

etterspurt av flere skoler som synes det er vanskelig å bruke søkemodulen, men er vant til å 

forholde seg til katalogmodulen. Dette nærmer seg en løsning. 

Hun jobber også med en sak som har å gjøre med rekkefølgen på delfelter i tag 651: 

Saker meldt av Moss bibliotek - Innkjøpsmodulen : 

I innkjøp er det i dag mulig å legge inn etikettpulje via bestilt eksemplar. Dersom man gjør 

dette endres status på eksemplaret til NY. Dette bør det sperres for – noe fagutvalget sa seg 

enig i. Man bør ikke få bestille etikett før status er minst NY. 



Ved mottak av bestilte bøker søkes disse opp i bestilling. Når man så klikker på ikonet «vis 

tittel i bestillingsvindu» kommer man til selve bestillingsposten. Moss ønsker heller å komme 

rett til «bestilte eksemplarer» hvor man mottar eksemplarene. De tror at dette vil være ønsket 

av flertallet, noe fagutvalget sluttet seg til. 

Henvisninger i Bibliofil. 

Larvik bibliotek tok opp henvisninger/koblinger, som de ikke synes fungerer helt slik de 

ønsker. Et eksempel er når forfatter skifter navn – da ønsker de at søk på begge navneformene 

skal gi samme søkeresultat. I slike tilfeller må det opprettes henvisninger i Bibliofil, og de 

ønsker at søk på «nytt» og «gammelt» navn skal gi samme treff. (Det ble nevnt at dersom man 

har opprettet en henvisning så vil kvalifiserte søk som gir et eksakt treff slås opp og vises 

direkte i trefflisten i TkSøk. Ukvalifiserte treff vises som en henvisning). 

 


