
REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP TIRSDAG 31. MARS
KL 9-12 2020

Møtet ble gjennomført elektronisk via Zoom.

Tilstede fra fagutvalg for katalog og innkjøp:

Edith I. Vevang, Bergen offentlige bibliotek, leder
Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek
Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek
Øystein Evenstad, Tromsø bibliotek og byarkiv
Astrid Landrud, Kristiansand folkebibliotek

Åshild Haga, Bibliotek-Systemer As
Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As (ref.)

Saksliste:

1. Nye Bibliofil på web - status: katalogiseringsfunksjoner på web

Vidar demonstrerte katalogisering i m2-int.

2. Nye Bibliofil på web - planer videre: autoritetsregister, slå sammen
katalogposter, administrasjon av maler

Åshild orienterte om hva det jobbes med for tiden.
For å kunne slå sammen katalogposter, må alle bestilte eksemplar ha antall = 1. Man kan
ikke lenger motta f.eks. 2 av 5 på en bestilt eksemplar linje.

3. Overgang til RDA/MARC-21
Autoritetsfelt er endret fra 3 til _  (underscore). Koden er konfigurerbar, men vi har valgt å
bruke _
Planlagt fullført høst/vinter 2020

4. Eventuelt
Ønsker / ting som bør komme:

- Kunne motta flere eksemplarer samtidig, men ikke alle.
- Kunne merke og slette flere eksemplarer.
- Evt. integrering mot kommunalt system (Akademika i Bergen)



- Ønske om å huske slettede eksemplarer lenger

Spørsmål fra Bergen (Edith): Vi klarer ikke å hente inn en ekstern post som grunnlag for
bestillingspost, dvs vi klarer å hente inn posten, men den blir jo registrert som en ny post og
ikke en bestillingspost.

Svar: På vei inn i m2. Åshild har lagd funksjonen, men Odd Arne har ikke fått lagt det til ennå

Spørsmål fra Bergen (Edith): Vi vil gjerne kunne lage en mal for bestillingsposter, slik at vi
har et minimum med felter å fylle ut, nå er det mye støy.

Svar: Det er ennå ikke mulig å lage lokale maler. I mal-valg-vinduet så kan man hake av for
at posten skal lagres med bestilt-status.

Spørsmål fra Bergen (Edith): Kan man endre status i Bibliofil på web når man lager en
bestillingspost? Siden vi ikke lenger abonnerer på Bibbi-data, må vi lage poster for
Kulturfond, eieravde=kfnd og status=kommende.
Svar: Endring av eksemplarstatus gjøres vha knappen "Rediger eksemplar" i
eksemplarvisningen.

Spørsmål fra Bergen (Edith): Jeg vet jo ikke hvilke tanker dere har med å videreføre
forslagskassen, men jeg drømmer om å kunne lage en handlekurv av godkjente forslag og
ta med inn i kommunens e-handel-løsning. Vi bruker et google-regneark der alle ansatte kan
legge inn innkjøpsønsker fra publikum, avdelinger kan ønske seg ett/flere eksemplar av en
ny tittel og erstatninger for tapte/kasserte bøker. Det fungerer jo, men det er tungvint å gå
frem og tilbake fra skjemaet. Vi har enda ikke tatt i bruk e-handel for innkjøp av bøker, men
det er kanskje på plass i løpet av året, og jeg aner ikke om det er mulig å få til en slik dialog
mellom systemene, men det er jo lov å drømme ....
Svar: På sikt  må forslagskassa  utvides slik at man kan bestille eller registrere poster.

Spørsmål fra Larvik (Anine): Har hørt at alternative strekkoder skaper problemer i
Porsgrunn?
Svar: Vanskelig å svar på uten detaljer. Be Porsgrunn om å ta kontakt med
Bibliotek-Systemer


