
REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK ONSDAG 11. APRIL 2018 

KL 10-15 

Tilstede fra fagutvalg for søk: 
Stine S. Bertnes, Stormen bibliotek, leder 
Birger Brynhildsen, Øvre Eiker bibliotek 
Sigrid Seim Halse, Nordland fylkesbibliotek 

Tilstede fra Bibliotek-Systemer As: 
Roger Niva 
Odd Arne Jensen 
Marie Eikeland, referent 

Saksliste: 

1. Nytt brukergrensesnitt for Bibliofil: 

Roger informerte om prosessen med å lage den nye versjonen. Storbybibliotekene har sterke 
meninger om hvordan det skal bli, men ingen vetorett. Diskuterer mye med dem, både om 
design og funksjonalitet. Målet er at det skal være så enkelt som mulig, de viktigste 
funksjonene skal nåes med færrest mulig klikk. 

Danske Inlead står for designen. Vi ønsker en mer helhetlig design. Det skal både se pent ut 
og være funksjonelt. 

Det er ønskelig med innspill fra fagutvalget på hvilke menyvalg som må være raskt 
tilgjengelig. 

Grensesnittet vil i stor grad være likt for lånere og bibliotekarer, men med ekstra muligheter 
for bibliotekarene. Bibliotekarene vil tildeles ulike roller, hva man har tilgang til avhenger av 
rollen du har, f.eks tilgang til katalogisering. 

Hovedfunksjonene skal være på plass i midten av juli for storbybibliotekene, i løpet av 
høsten 2018 for alle. Det som først skal bli tilgjengelig når det gjelder katalogisering er 
lagring av eksternposter - uten redigering! - og eksemplarpåføring. 

Forskjellen mellom modulene viskes ut, det blir for eksempel ett søkefelt. Hvis du har tilgang 
til å katalogisere får du mulighet til dette fra postvisninga. 

Vi så på designforslagene fra Inlead. 

De viktigste funksjonene, som man bruker daglig, skal være i hovedmenyen, andre 
funksjoner kan være mer gjemt. Bibliotekarene kan også lage egne snarveier i menyen. 

Odd Arne og Roger demonstrerte det som er gjort så langt. 



Fagutvalget ønsker at Kikkhull-listene som er på startsida i websøket skal bli med over i ny 
versjon. Odd Arne har forbedret disse. Når låneren logger inn vil h*n få forslag basert på 
låners historikk eller stjernekast h*n har gitt. 

Når man ikke er innlogget kan man vise anbefalingslister som lånere og/ eller bibliotekarer 
har laget. Eventuelt vises populære sjangre eller emner. 

Vil også ta med noen av dagens kikkhull-lister. 

Søking/trefflister: 
Kan nå sortere trefflister etter popularitet (flest utlån + reserveringer) og stjernekast. 

Fagutvalget ønsker sortering på hyllesignatur, 090$a og $c. Ordningsord som fallback. Odd 
Arne og Roger ser på dette. Marie sjekker hvilke behov fagbibliotek har for dette. 

For bibliotekarer kan man få et eget ccl-felt. Man kan også skrive «CCL:» for å søke med ccl i 
vanlig søkefelt. Man får også presise søk med vanlig språk. Det blir parameterstyrt om ccl-
feltet skal være synlig eller ikke, dette bør være et valg på brukernivå. 

Odd Arne har planer om fullføringslister/søkeforslag for de ulike kodene (ff, sp osv). Ønske 
om en ccl-hjelpefunksjon som inkluderer både kodene (ff) og «innholdet» (ee). 

Planlegger å vise eksterne baser i egne fanekort, f.eks eBokBib, Biblioteksøk, dette 
inkluderer eksternbasen for de som har tilgang til katalogisering. 

Statistikk fra treffliste (settstat)? Klikke seg videre for å få sett det? (det er et tungt søk) 

Odd Arne har sett litt på bestillingsskjema for flere eksemplarer fra trefflista (res alle/res 
sett). 

Lister: 
Man kan legge titler inn i nye eller eksisterende lister. Nye lister må publiseres før de vises 
for lånerne. Lånerne får disse opp på startsida, nyeste liste vises først. 

Du vil se hele lista på postvisning av en tittel som ligger i lista. 

Man vil få mulighet til å legge til tekst/kommentarer og velge sortering. Hvilke andre 
funksjoner ønsker fagutvalget? Skal alle bibliotekarer kunne lage og redigere lister? Skal alle 
se alle lister. Fagutvalget tenker gjennom dette og kommer med innspill. 

Mulighet til å dele lister eller poster på sosiale medier eller direkte til låner på epost/sms. 
Fagutvalget ønsker mulighet til å dele trefflisten i tillegg til egne anbefalingslister. 

Lånere kan også lage lister som de kan kunne dele med biblioteket sitt, disse blir også synlig 
på startsida. Lånere kan også skrive anmeldelser som vil vises på postvisninga. 

Visning av eksemplar: 
Hvilke muligheter trenger man på eksemplaret? 



Endre eksemplaret/eksemplarstatus. 
Snarvei til exlogg 
Ønske om statistikk (statex/stat/settstat) 

Skal siste endring og antall utlån vises direkte på eksemplaret? Et eget underpunkt på lik linje 
som reserveringer osv. 

Alle reserveringsfunksjonene er ikke på plass ennå. 

Diverse: 
Løsningen skal fungere på alle oppdaterte nettlesere. Designet tilpasser seg automatisk 
skjermstørrelsen, sirkulær meny i bunnen på små skjermer, sidestilt meny på større 
skjermer. 

Spørsmål fra fagutvalget om søkehistorikken fra tkSøk(pil opp) blir med på web? Vanskelig å 
avgjøre hva som regnes som nytt søk, når det er så mange muligheter til å avgrense søket 
underveis. Ikke noe som prioriteres, ser om det er et savn når det nye grensesnittet er på 
plass. Ikke sikkert det er behov for det. 

Man skal kunne skrive ut direkte med ctrl+p. Vil også være rapporter som lages som pdf og 
sendes til epost. 

Spørsmål fra Rana om visning av analytter i ny versjon, problemer med dette i websøket i 
dag. Odd Arne og Roger ser på dette. 

Hvilke innhold er ønsket i søkeskjemaet? 
Nå har vi disse feltene: sortering, søk i alle felt - eller avgrens til enkelt felt, dokumenttype, 
sjangre, fra år-til år, avdelinger, brukernivå, språk, emner. (sjangre og emner hentes lokalt 
hos biblioteket, viser de mest brukte emnene/sjangrene). 

Søkeskjemaet bør være så enkelt som mulig. Søkeboksen kan være skjult, så man trenger 
ikke få opp boksene i det hele tatt. Det at boksene kan være skjult gjør at det ikke er så farlig 
at det er mange valg. 

Skal det være parameterstyrt hvilke bokser man skal se? 

Kan få opp flere søkefelt - skal det være flere muligheter i ekstrafeltene? 



 

Flere muligheter i avgrensinglista man får ved siden av trefflista, den genereres ut fra 
treffene man har fått. Blir det for mye informasjon hvis alle listene vises eksponert? Foreslår 
å vise de vanligste (medietyper/brukernivå), mens de andre vises minimert. 
Boksene over avgrensingsmulighetene stjeler oppmerksomheten fra avgrensingslistene. Odd 
Arne ser på mulighetene til å øke skriftstørrelsen eller forminske boksene. 

Fagutvalget ønsker et større ikon eller standardbilde for titler som ikke har forsidebilder. Et 
forslag er å vise ikonet for medietypen i større format. 

Roller: 
Man skal ha en rollehåndtering, så alle bibliotekarer vil ikke se alt eller ha tilgang til alt. En 
bruker kan også ha flere roller, og kan velge hvilken rolle man vil ha for hver innlogging. 

Alle trenger ikke kunne katalogisere, slette eksemplarer eller drive med fjernlån/innlån f.eks. 

Hvilke roller skal ha hvilke funksjoner? Fagutvalget kommer med innspill på dette etter 
møtet. 

2. Biblioteksøk 

NB har signalisert at en lansering for alle kommer snart. 

Systemer som ikke har MARC-formatet internt og må syntetisere katalogdataene skaper 
problemer for deduplisering av poster hvis de ikke klarer å fylle ut all nødvendig informasjon 
i de korrekte delfeltene. 



Bibliotek-Systemer vil beholde MARC som internt lagringsformat, men vil følge NBs 
anbefaling om å gå over fra Normarc til Marc-21 (RDA). Vi vil gå over til Marc-21, men 
fortsatt beholde 019$b, den er mer presis enn alle de ulike mulighetene i Marc-21. Vi vil 
oversette koder fra Marc-21 til kodene vi kjenner i 019$b, Mikromarc har signalisert at de vil 
gjøre det samme. 

Stormen bibliotek har merket litt problemer med låneveiene i Biblioteksøk, så de bruker det 
ikke så mye som de kanskje skulle ønske. NB ønsker å fordele byrdene på hvem som sender, 
derfor kan låneveiene av og til bli ulogiske. Bibliotekarer kan ikke velge hvor de vil bestille 
fra, systemet avgjør ut fra låneveiene. 
Problemer med små bibliotek som ikke har bibliotektransport. NB har åpnet for at spesifikke 
bibliotek kan be om å omprioritere sin plassering i låneveiene. 

Hentebiblioteket må håndtere eventuelt avviste bestillinger. 

Biblioteksøk får ikke beskjed når noe blir avvist. Men lagrer en midlertidig kobling mellom 
tittelnummer i Biblioteksøk og eier- og hentebibliotek. Kommer den samme bestillingen 
innen tre uker vil Biblioteksøk velge et annet eierbibliotek. 

NB bestemmer hvordan Biblioteksøk skal fungere. De ønsker videreutvikling, men har ikke 
kommet med noen konkrete planer. 

Førsteprioritet er å få det lansert for hele landet og feilretting. Ønsker som har vært nevnt, 
er eksterne api’er og integrering mot ID-porten. 

Videregående skoler er med hvis de ber om det. 

Vi viderefører Samsøket fortsatt, siden Biblioteksøk ikke dekker alle materialtyper, f.eks ikke 
artikler, mikrofilm, periodika. Biblioteksøk støtter heller ikke reserveringer. 

4. Gjennomgang av referat fra fjorårets møte. 
(http://www.arbeidsutvalget.no/?page_id=80) 

3. Bibliofil på web: 

Et ønske til nye Bibliofil: form for «handlekurv»/huskeliste til å legge flere titler i, for å huske 
hva du skal hente på hylla. 

Skal man kunne lage lister å dele med enkeltlånere? For eksempel en liste over titler låner 
skal finne på hylla. 

Hvilke situasjoner medfører en «lapp», som man kanskje heller ville hatt mer organisert på 
en (mobil) skjerm? Typisk lapper med hyllesignaturer til titler man skal hente på hylla, 
mulighet til å fjerne fra lista etter hvert. Hyllesignatur bør vises med én gang på bærbare 
enheter. Dele lister med lånere direkte i appen? 

Forenklede lister til utskrift. 

http://www.arbeidsutvalget.no/?page_id=80


Det er ønske om mulighet for bibliotekarer å legge inn abonnement på serier for lånerne. 

4. Kobling av bokanbefalinger fra Deichman. 

Er på plass. 

5. Kobling av stjernekast mellom e-bøker og p-bøker. 

Ikke gjort noe med. Venter på verksregisteret til NB, da blir det enklere å få til. 

6. Visning av avdelingsplassering i websøket: 

Ny parameter som gjør dette mer tydelig er på plass. 

7. Eventuelt 

Roger har sett på «konvertering» av emneord, at «gås» gir treff på «gjess», men ikke så lett å 
få til da det blir veldig komplekst. 

Serielenking i eBokBib er ikke sett på ennå. 

5. Eventuelt 

GDPR ble diskutert og problematikken rundt felles skrankebrukere. Bør kanskje komme en 
funksjon for enkelt å bytte mellom ulike påloggede brukere i nye Bibliofil? En hurtigløsning 
er å bruke hver sin nettleser. 

 


