Referat fra møte Søk fagutvalget
17.september 2021 Møtet ble avholdt på zoom: fra 09:00-10:15.
Tilstede fra fagutvalget:
Stine Steinsvik Bertnes, Stormen bibliotek, leder
Audhild Tjugen, Haugesund folkebibliotek
Mildrid Liasjø, Trondheim folkebibliotek
Anja Borg Andreassen, Tromsø bibliotek og byarkiv
Fra Bibliotek-Systemer As
Vidar Ringstrøm
Odd Arne Jensen
Monica Skybakmoen (ref.)

SAKSLISTE
1. Gjennomgang av referat fra sist
Gjennomgang av referat og kort status på de ulike punktene fra møtet.
Førstepri nå er overgang til marc21 for alle. Deretter blir det å ta fatt på Webdewey og
“Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner”.
2. Nytt i m2. Planer videre osv
Installasjonsmeldingene i m2-endringslogg (under Bibliotekar-funksjoner) er nyttig å lese for
å få vite hva som er oppdatert i seinere tid:
Søkeforslag fra stavekontroll vil nå også komme fra bestillingsposter (tidligere var ikke
bestillingspostene med i forslagsoversikten).
Mange nye innstillinger som styrer funksjonalitet.
En bugfix: i faktaboksen i postvisningen er det en lenke til personer som tidligere ga treff på
mer enn den den skulle. Dette er ordnet i nyeste versjon.
Når det er flere 440- eller 490-serier så har vi hatt litt problemer, men dette skal nå være
løst. 440 forsvinner forøvrig i marc21, men flyttes over i 490.
Et CCLsøkefelt er tilgjengelig for publikum som et felt i Vis filter/sortering.
I nyeste versjon vises en grønn knapp med “Vis lånekort her”.
Planer videre:
Stor omskrivning til m3, som publikum vil få først. Vil bli vist fram noe i løpet av høsten. m3
vil bruke mye av det som ligger i m2, men blir en god del visuelle endringer. De viktigste
funksjonaliteten vil komme på plass først, og resten etterhvert. Slik som vi kjenner til
“utrullingen” av m2.
Ingen store endringer med søk. Mest endring i teknologien for å presentere sidene.

3. Innmeldte saker fra medlemmene:
3.1 Trondheim: fint om det nevnes noe om nytt MARC-format og konsekvenser det har for
søk.
Konsekvenser for søk styres av hvordan man indekserer basen. Er noen mindre endringer i
forbindelse med marc21 som vil få noen konsekvenser. Overgangen er pushet og initiert av
Nasjonalbiblioteket. Og de har laget en konverteringstabell fra Normarc til marc21. Målet er
at det skal katalogiseres ett sted og at ingen skal endre det som er gjort. Det høres bra ut i
teorien, men i praksis så fungerer det ikke slik. Mange bibliotek har meldt behov for å
redigere katalogposter (som er fullverdig katalogisert fra Biblioteksentralen eller Bokbasen).
Nå har vi lagt en administratortilgang for å kunne redigere alt i katalogpostene. Det er
ønskelig i bibliotekene at man kan redigere, selv om det sett fra Nasjonalbiblioteket ikke er
ønskelig.
Indeksering av tagger: vi har brukt samme konvertering på stort sett alle bibliotek. Så om
noen opplever at de etter konvertering til marc21 mister noe søkbarhet de har hatt før, så ta
kontakt.
9-er tagger er definert i NORMARC, og vil bli videreført i Marc21.
*019$b og noen delfelt til som kun er normarcfelter. Disse fins i marc21 som andre tagger. I
katalogisering kan man fortsatt fylle ut *019$b - og så omformes disse til riktige verdier i
*336, *337 og *338.
Står en del i m2-håndboka om katalogisering og Marc21, så ta en titt der.
Om det er noen lokale tagger man har funnet på selv, så må disse overføres til marc21 hvis
mulig. Og om det ikke er en ferdig marc21-tag, så kan vi fortsatt ha de i en lokal tag.
Marc21 er definert av Library of Congress, og er derfor lagd ut fra deres behov. Som
selvsagt er annerledes enn norske biblioteks behov. I utgangspunktet er tagger fra
NORMARC og nye marc21-tagger brukt av Biblioteksentralen og Bokbasen lagt inn for bruk i
Bibliofil.
Konsekvenser for søk: ja - har noen konsekvenser, men bør ikke være for store.
pr nå er noen-og-60 bibliofilbaser konvertert. Og det har gått bra.
Kun bokbaser som konverteres. Ikke feks bildebaser.

3.2 Haugesund:
Vi savner funksjonen vi hadde i gamle Bibliofil med «res forts». Vi klarer ikke å finne en
tilsvarende funksjonalitet i M2. Vi har prøvd ut ulike løsninger for å reservere bøker i en
serie, slik at låneren får bøkene i rekkefølge. Når vi velger «bestill hele serien» er problemet
at systemet foreslår å reservere bøkene fram i tid, etter anslag om når bøkene blir ledige.
Problemet er at bøkene ofte vil bli levert raskere, og bøkene vil stå inne på hylla fram til
datoen som er blitt foreslått fram i tid. Her burde reserveringsdatoen blitt endret automatisk,
slik at vi fikk bøkene opp på rapporten «reserverte på hylla». Slik det er nå kan det gå over 1
måned før reserveringen blir aktiv selv om boka står på hylla. Vi har prøvd å endre på
forslagene som er foreslått under «bestill hele serien». Når vi f.eks. velger 1 dag etter, eller

sammen med forrige, får ikke låneren dem i rekkefølge. Hvis bok 2 fortsatt er utlånt, vil bok 3
slå inn med hentemelding.
Om man bruker “Bestill hele serien”, så gir det ingen garanti for at du får de i rekkefølge. Nå
er det abonnement på serier som gjelder, og ikke “res forts”. Abonnementsordningen som er
nå kan brukes på “alt”. Både alt som gis ut av en forfatter eller et tema man er interessert i,
og den fanger opp alt det nye som biblioteket kjøper inn også som passer inn i
abonnementet/søket.
Haugesund: får mest klager på at folk må vente lenge før reservasjonen slår inn. Går ikke
automatisk til den som sitter og venter på dem.
Bibliotek-Systemer tar med seg innspill og ønsker, og jobber videre med forbedringer i
løsningen.

3.3 Stormen: hvordan ståa er med prioritering i reservasjonskøer.
Det at de laveste lånernumrene alltid havner først i abonnementsordningene.
Tidligere var det slik at den med lavest lånernummer havnet først i køen når
abonnementsreservasjoner slo til. Men dette er endret. Bibliotek-Systemer kommer tilbake til
mer om hvordan dette fungerer nå, og om det fungerer som det bør.

4. Eventuelt
Trondheim: bruker anbefalingslister mye. Kunne tenke seg at lånerne kunne velge å se
oversikt over alle listene. Og å kunne velge ut fra en samlet oversikt hvilke lister man ønsker
på sin startside. Kanskje best med en tekstvisning hvor alle anbefalingslistene står opplistet,
og så kan man selv velge hva som skal vises? Feks på en egen side. Pr nå vises hele
bildene i listene, og de står på linje i bunnen. Dette er kanskje den beste løsningen pr nå.
Stormen: Når man klikker på noen bilder feks i lister (brenna - trykk på bildet: ingen treff….),
så får man “null treff”. Dette er en feil - som Bibliotek-Systemer ser på snarest.
Haugesund: En elev skulle ha en historie i en novellesamling, søkt på tittel - fått opp
samlingen...tag 740 med novellens titler vises ikke (eks Exhalation). Ønsker at 740 også skal
vises i Fakta.
[Løst i Haugesund ved å legg inn *740??$a i formateringsoppsettet, dvs fila
m21-webpostformat.par]

Haugesund: vanskelig å holde kontroll på sine abonnementer for brukerne. Og for noen
lånere virker det som man kun kan slette alle eller ingen. Vi klarte ikke å gjenskape det i
møtet.
For å finne abonnementer og interesseområder: Min side -> lagrede søk -> Mine
abonnementer.

Bibliotekarene har ikke tillatelse til å se lånerens abonnementer. Kan det komme en løsning
hvor låneren kan gi tillatelse til dette? Mange lånere bruker ikke Mine sider, men vil ha hjelp i
skranken.
De fleste lånerne lager abonnement i skranken og da får man ikke gitt abonnementet et
navn.
Må endre tittel på visningen på Mine sider fra “Lagrede søk” til “Abonnementer”.
På startsida til låneren burde man også hatt “Abonnementer” dersom låneren har
abonnementer.
Stormen: ønsker at flere rapporter kan komme som “levende rapporter”. Feks rapporten
”Titler uten eksemplar”. Bibliotek-Systemer ønsker konkrete eksempler på hvilke, og hvilke
valg skal kunne gjøres i den levende rapporten.

