
REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK TORSDAG 4. APRIL KL 10-15 
 
Fagutvalg for søk: 
 
Stine Steinsvik Bertnes, Stormen bibliotek, leder 
Birger Brynildsen, Øvre Eiker bibliotek 
Mildrid Liasjø, Trondheim folkebibliotek 
 
Roger Niva, Bibliotek-Systemer AS 
Odd Arne Jensen, Bibliotek-Systemer AS 
Marie Chetwynd Eikeland, Bibliotek-Systemer AS (referent) 
 
Fraværende: Sigrid Seim Halse, Nordland fylkesbibliotek 
 
Saksliste: 
 
1. Bibliofil på web: demonstrasjon, status, planer videre 
 
Demonstrasjon av Bibliofil på web for bibliotekarene.  
 
Spørsmål om menyvalget “Avansert søk” er overflødig når man har valget “vis 
filter/sortering. Dette har blitt diskutert av storbybibliotekene også. 
 
Det er ønskelig med rapporten for reserveringspress på web. 
 
Ved ccl-søking ønskes det at systemet kompletterer søkene ved hjelp av listene vi 
har i tkSøk i dag. 
 
Trefflister:  
Det er et ønske om å kunne komprimere trefflistene. For bibliotekarene kan man ta 
bort stjernekast, “vis mer”-knappen og liste-knappen. Odd Arne skal etter hvert få 
endret stilarket slik at feltet med trefflisten blir bredere, målet er å få all informasjon 
inn på to linjer.  
 
Man skal kunne velge om man vil se komprimert treffliste eller ikke, valget bør ligge 
øverst på sida. 
 
I trefflista er det ønskelig å se hvor mange eksemplarer biblioteket har totalt, hvor 
mange som er ledige og hvor mange av disse igjen som er ledige på den avdelingen 
du er på. 
 
“Min avdeling”: 



Det er et ønske om en parameter som angir hva som er “min avdeling”/lokale 
avdelinger, slik at man lett ser hva som er inne der du er. Avgrensingen “vis kun 
ledige titler” bør da kun vise ledige på “min avdeling” og i postvisning bør ledige på 
“min avdeling” vises først.  
 
Hvis man avgrenser på avdeling i dag vil “vis kun ledige” vise titler ledig på valgt 
avdeling. 
 
Eksemplarvisning: 
Knappene for å redigere eksemplarer mm bør skjules under en “mer-knapp” (tre 
prikker), da blir eksemplaroversikten mer ryddig. Når man velger å se disse 
knappene kan de gjøres større, slik at de er lettere å treffe på små skjermer. 
 
Eksemplarstatistikk (statex) bør være tilgjengelig fra eksemplarlista. Kan gjøres litt 
“fancy” nå som det er på web. Tittelstatistikk (stat) bør være tilgjengelig på posten. 
 
Lister: 
Mulig å legge på en kort kommentar til bøkene man legger i lister og som vises på 
forsida? F.eks “Pageturner, måtte lese hele natten!” eller “Stine anbefaler”.  
 
Ønske om å vise flere av bibliotekets anbefalingslister (nå vises kun én). 
 
Ønske om å dele anbefalingslistene med andre bibliotek. Det enkleste blir da å dele 
en liste med Bibliofil-ID’er hvor mottakende bibliotek får opp de titlene de har og selv 
kan redigere listene videre. 
 
Det er planlagt at lånere skal kunne dele lister med hverandre. 
 
Saksbehandling: 
Biblioteket bør kunne angi at en sak er en “hastesak” så den prioriteres. 
 
Mine sider: 
Bibliotek som ikke bruker pin-koder på automater/til innlogging i Meråpent bør kunne 
slå av visningen av knappen “endre pin” for å unngå forvirring. Holder med “endre 
passord”.  
 
2. Gjennomgang av referat fra fjorårets møte. (Referatet er her 
http://www.arbeidsutvalget.no/?page_id=80) 
 
Punkter som fortsatt er aktuelle: 

● Biblioteksøk: Flere regioner, inkludert Drammen, er nå med i Biblioteksøk. 
Venter fortsatt på Deichman. 

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


● Et ønske om å få med søkehistorikken, kanskje særlig fra låneroppslag, men 
også fra søk. Hva skal huskes? Det du har skrevet inn eller alle 
avgrensningene du har gjort underveis? “Pil opp” i tkSøk brukes ofte for å 
snevre inn søket, kanskje den ikke vil bli savnet så mye nå som man får så 
mange andre avgrensningsmuligheter? 

● “Handlekurv” for bibliotekarer på web (for utskrift av f.eks hyllesignaturer): ser 
heller for oss at man bruker den eksisterende listefunksjonen til dette. Bør da 
være mulig å velge et utskriftsformat som inkluderer hyllesignaturen! 

● Konvertering av emneord, at “gås” gir treff på “gjess”, synonymer ol. Det 
finnes ikke åpent tilgjengelig “ordbøker”/verktøy til slike oversettelser. Får man 
tilgang til dette bør ikke dette være en alt for vanskelig jobb. 

 
3. Eventuelt 
 
Ingen punkter. 
 


