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REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK 23/04/2014 
 

Sted:  
Bibliotek-systemer, Larvik 
 
Tilstede:   
Anne Marit Huse, (Ålesund, Leder) 
Charlotte Ringdal, (Tønsberg og Nøtterøy bibliotek) 
Hilde Sætre, (Elverum bibliotek) 
Cecilie Weinholdt, (Akershus, ref.) 
 
Fra Bibliotek-systemer:   
Roger Niva 
Odd Arne Jensen 
Vidar Ringstrøm 
 

1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

• Under «Vyer» ble det i fjor etterlyst en oppgradering av TkSøk.  

- Det er begynt en jobb for å gjøre TkSøk enklere i bruk. Den interne Bibliofil - 

klientplattformen sees på nå. Vurderingsfase - hva skal det satses på framover? 

Det jobbes forsiktig med videreutvikling. Man ser for seg endringer i en 3-4 års 

periode. Vil vedlikeholde ccl-programmene, stort sett feilretting. Det vil gjøre det 

enklere for bibliotekarer ved å bruke nettbrett for utlån og innlevering.  

• Roger jobber med enklere skjema til TkSøk som vil bli ferdig i løpet av året. 

- mulighet for å søke på materialform, f.eks.  «DVD» ved å skrive det direkte i 

søkefeltet vil komme som en del av enkelt søk. 

- Det ble også meldt inn behov for en innstilling for å kunne søke opp ledige 

eksemplarer – dette vil Roger se på når enkeltskjema kommer på plass, men 

dette vil sinke søket. 

• Utvalgsliste: Det er ønsket en mulighet til å overføre og få med treffet tilbake til 

TkSøk – f.eks gjøre titler i utvalgslista klikkbare slik at et klikk her leder tilbake til 

treffet i tkSøk. Roger ser på det. 

NY: utvalgsliste: ønskelig her at man kan se hvor mye som ligger i utvalgslista 

på fanekortet (3) 

Reserveringer:   

• Det er ønskelig med en mulighet for å legge inn flere reservasjoner (ulike lånere) på 

samme bok når man har reservasjonsboksen oppe er ønsket. Roger ser på dette.  

• Kommer 2014: Mulighet for reservering i katalog (til bruk ved nye titler feks) er et 

ønske som har eksistert lenge, jobbes med av Åshild.  
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• Biblioteksystemer ble oppfordret til å melde fra spesielt om det er endringer som alle 

burde ta i bruk: Forslag til løsning kan være at man får en melding, « disse 

endringene har nå fått ny standardverdi, trykk her hvis du vil ta den i bruk.» 

• Biblioteksystemer oppfordres til å benytte seg av profesjonelle til å gjennomføre 

en brukeradferdsundersøkelse. Roger - ser nytten av det. Odd Arne er positiv, og 

før større endringer er det naturlig med slike innspill.  

Sak 1: Anbefalinger 

- Odd Arne viser mulighet for å legge inn anbefalinger via Websøket (NY). Søkeutvalget vil 

få denne til testing, og skrive inn fiktive, kjappe anmeldelser. Når løsningen er klar 

avhenger av hvor rask man er på testing og hvor fort ønsker man dette ut til publikum.  

- Sorteres på hvor nyttig anmeldelsen er.  

- Anmeldelse gjort av bibliotek vil bli utheva, kan deles på FB eller Twitter? Antall tegn : 

ingen begrensning. Se til og koble opp mot anbefalinger.no? undersøkes nærmere Odd 

Arne. Koble mot profil? Lar seg gjøre? Dersom en anmeldelse oppleves støtende kan det 

meldes inn via innlogging. Det ble diskutert om innlogging ville føre til at lånerne vegrer 

seg for å melde inn?  

Evt:  

Hvilken ccl- kode brukes for eboksøk? Bruk ff=la 
Bokhylla.no er knyttet til Websøket. Vil det også være anledning til å se dette i tkSøk? 
Roger: Dette er ikke noe problem, denne informasjonen kan hentes.inn.  
 

Innspill for gruppearbeid på brukermøtet: Er det tjenester i tkSøk man ønsker seg fra 

Websøket for oss som er bibliotekarer? Exlogg?  

Kan man få til idémyldring på hvordan et nytt søk burde fungere?  

 

http://anbefalinger.no/

