
MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG TORSDAG 21.4 2016 

Tilstede: 

Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek, leder 

Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek 

Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek 

Edith I. Vevang, Bergen offentlige bibliotek 

Åshild Haga, Bibliotek-Systemer AS 

Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer AS 

Marie Eikeland, Bibliotek-Systemer AS (referent) 

1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

Serielenking: ligger hos Roger som ikke har kapasitet nå. Ønsker fortsatt å få det på plass! 

Blir mer og mer aktuelt fordi Biblioteksentralen legger på flere serier nå enn før. 

Rekkefølgen på delfelt i 650: ikke skjedd noe i saken på 2 år. Legger den på is. Er et forslag 

til løsning i saken, men ingen har kommentert om den er bra eller ikke. Kan være et problem 

der det er komplekse emneord. Fagutvalget ser på forslag til løsning og gir tilbakemelding. 

Problemmelding: http://problem.bibsyst.no/cgibin/ 

bugzilla/show_bug.cgi?id=21820 

Henvisninger: har ikke blitt skrevet notis om dette i infobrevet, Marie gjør det. 

BIBBI-poster på KF-eksemplarer: Fagutvalgets leder har fått lite tilbakemeldinger om det 

virkelig er nødvendig å kontakte BS. Men det er fortsatt et ønske å få dette på plass. 

Fagutvalgets leder tar tak i det. 

NBs VIAF-register med nasjonale personregister kan høstes fra BIBSYS’ OAI-PHM-tjener: 

ikke gjort noe med så langt. 

Fortsettelse i ISBD-visning (ved høyreklikk) i søkevinduet i tkKatalog: Åshild ser på det 

Melde inn eks. i hurtiglån fra eksemplarpåføringsvinduet: Åshild ser på det 

Har laget knapp for å huske fokus ved start av eksemplarpåføringsvinduet. 

Importere BIBBI-poster til forslagskassa: er fortsatt et savn. Åshild ser på det. 

Gjennomsynslister: slette alle med status gjennomsyn med «ett» klikk. Er en mulighet nå. (har 

lagt inn svar med fremgangsmåte i problemmelding http://problem.bibsyst.no/cgi-

bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=2457) 

Felt med bestiller er på plass. 

2. WEBDEWEY 

Har fagutvalget noen tanker om hvordan man kan implementere det i katalogen? 



Flere har vært på kurs. Fornøyd med WebDewey som verktøy, men må sette seg inn i det. Blir 

ikke brukt mye i bibliotekene til daglig, er stort sett til lokale ting. Mange endringer under 

historie og også andre steder siden denne er mer en direkte oversettelse av den amerikanske 

versjonen. 

Biblioteksentralen klassifiserer nå etter Dewey 23 som bruker skråstrek for å angi mulige 

forkortelser av klassifikasjonsnumre. Dette skapte problemer for søkbarhet i 

biblioteksystemene (skråstrek angir kvalifikator). BS har nå sluttet med denne praksisen. Det 

kan ligge igjen autoriteter med skråstrek i basene rundt om. En mulig måte å rydde opp på er å 

søke opp aktuelle poster fra Marc- 

Søk i katalogmodulen (Fil-menyen) og så rette postene: 

Søk opp aktuell tag f.eks 650, delfelt 1, søkestreng: */* 

Burde generelt være en enkel måte å rydde opp i autoritetsregisteret på. Mulig å differensiere 

tilgangen til autoritetsregistret? Noen kun tilgang til å opprette nye, mens andre også kan 

slette/endre? 

Noen bibliotek har slutta å tilpasse BIBBI-postene så mye, pga Biblioteksøk. For eksempel 

slutta å flytte emneord til 691/692. Må disse taggene konverteres til 650? Så «alt» blir likt. 

3. ÅSHILD INFORMERER OM HVA SOM ER GJORT SIDEN SIST 

Har jobbet med Bibliofil-ID i forhold til ny klientplattform. Tatt mye tid. Vil ha en 

dugnadsjobb for å koble sammen ulike utgaver av titler, blir et slags verksregister. Blir en 

levende rapport. Åshild viste. 

Ikke mange store ting, men heller flere mindre, blant annet: 

Preging av RFID i eksemplarpåføringsvinduet. 

Automatisk sjekk av ISBN. 

Manglende bibliofil-ID: sjekker at det som trengs er med. 

Kan endre kategori og avdeling ved mottak av bestilte eksemplarer. 

Mulighet for personlige maler. 

4. EVENTUELT 

Ønske om mulighet til å slette katalogposter fra tkSøk. 

E-bøker: ulik praksis rundt katalogisering. Hvis man lar postene gå rett inn i basen, bli alle 

autoriteter automatisk godkjent. Ser reserveringer på ebøker i tkSøk, nå kun i trefflista. For å 

se det på posten, må man bruke kommando v res. 

Ønske om at BIBBI-postenes henvisninger automatisk kan brukes i Bibliofil. 

Levende rapporter: 

Ønske med mulighet for å slette fra levende rapporter: det som har vært ipp før en angitt dato, 

mulighet til å kassere fra rapport med eksemplarer med spesiell status (status tapt/tapt, 

regning betalt) 

Filtrere på år. (eks. ipp før dato) 



Eget kasseringsvalg med statistikk, slette eksemplar, slette post, legge forslag til nytt innkjøp, 

endre plassering, sjekk om NB vil ha dem. Må scanne eller søke opp boka. 


