Referat fra møte i Fagutvalg for katalog, innkjøp og periodika
Onsdag 27.4 2022 kl 09-10:45, elektronisk via Zoom
Tilstede fra fagutvalget:
Edith I. Vevang, Bergen offentlige bibliotek, leder
Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek
Fra Bibliotek-Systemer:
Åshild Haga
Vidar Ringstrøm
Forfall: Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek
Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek (påloggingsproblemer)
1. Gjennomgang av fjorårets referat.

Det meste var til info. Nevnes kan:
FN-søk er problematisk idet nasjonalitetskoden er flyttet i MARC21
(registreres ikke lenger i *100/*700$j men i tagg *386$b). Se BUG # 46856

Bergens ønske om å se _hvem_ (brukernavn) som har lagt inn eksemplarbestilling
er fortsatt aktuelt. Åshild ser på det.

2. Noen tagger i MARC21 (info)

- Utvalget var enig i at 009/05 "Postens status" kan fjernes fra standardmalene.
- $w er ikke definert i MARC21 og bør ikke legges på eksternposter. Se BUG # 46610
- *130 og etiketter. Bruken av *130 standardtittel er kraftig utvidet etter overgangen til
RDA/MARC21. Flere har opplevd at
ordningsordet i *130 er det samme som *245$a, det kan medføre at etiketter viser tittel to
ganger. For å unngå dette problemet
kan man bruke variablen &ordorduten130 istedetfor &ordord (gjelder bare malen for
datamax-etiketter)
- Funksjonskoder (personer) i $4. Koden oversettes til klartekst i Fakta-visning, ikke
nødvendig å bruke $e i tillegg.

3. Hva skal vises av kataloginfo i "Fakta" (RDA/MARC21)?

Forfatter kan vises flere ganger under Fakta. F.eks:
Forfatter Del Amo, Jean-Baptiste 1981- (forfatter)
Medvirkende Del Amo, Jean-Baptiste . Règne animal
Del Amo, Jean-Baptiste . Règne animal
Medvirkende skal vises. Men utvalget synes det er fornuftig å vise
forfatter bare én gang. Dvs at hvis *100$a = *700$a så vises bare *100$a.

Et eksempel:
*1001#$aDel Amo, Jean-Baptiste$d1981-$0(NOTrBIB)10082463$4aut$81$811$_35836600
*7001#$aDel Amo, Jean-Baptiste$d1981-$0(NO-TrBIB)10082463$iOversettelse
av:$lFransk$tRègne animal$_35836600
*7001#$aDel Amo, Jean-Baptiste$d1981-$0(NO-TrBIB)10082463$lNorsk$tRègne
animal$_35836600
Forøvrig: Hvis man viser *700$i ("relasjonsbetegnelse) så ser den ene Medvirkendeinnførselen slik ut:
Medvirkende Del Amo, Jean-Baptiste . Oversettelse av: Règne animal

4. Visning av serier

Bibliofils postvisning viser serier både fra *490, *800 og *830. Utvalget mener at det holder
å vise *490.

5. Mottak av ferdig klargjort materiale

Bibliotek-Sentralen kan levere ferdig klargjort materiale, dvs "RFID-brikkene ferdig
preget med samme strekkode som mediet har i Bibliofil, samt bibliotekets navn trykket på
brikken. Strekkodeetiketten
vil inneholde metadata om boken, samt oppstillingssignatur og strekkode som samsvarer med
ID i Bibliofil. I utgangspunktet brukes data fra Biblioteksentralen, men det vil også være
mulig for bibliotekene å angi egen oppstillingssignatur i
nettbutikken, der de har lokale preferanser"
Sitat fra beskrivelse i https://web.bibsyst.no/wp-content/uploads/2020/02/Bibliofil_22019.pdf

Bibliotek-Systemer arbeider med en tilleggstjeneste hvor klargjort
materiale kan leveres inn og mottak (og bestillingsposter får status "Ny") skjer automatisk.
6. Bergen ønsker å beholde leverandørkode m.m. etter mottak

Se ny BUG # 47004

7. Bergen ønsker at ny tag i katalogmalen legger seg på (nummerisk)
riktig plass istedetfor øverst.

Antagelig ikke så enkelt, men Bibliotek-Systemer ser på det.
8. Bergen ønsker å kunne døpe om tagger, f.eks *650 til *691

Allerede meldt inn, se BUG # 43746

9. Bergen ønsker mulighet til å legge inn nye eksemplarer til flere
avdelinger samtidig (etter mønster av eksemplarbestilling)

Se ny BUG # 47005
10. Bergen påpeker at bla-funksjon i register, spesielt emneord, er
håpløs - bedre med rullemulighet? Gjelder redigering av katalogposter.

Utvalget var enige i at blaing fram/tilbake i spesielt emneregisteret
var tungvint. Det er vanskelig å navigere i emneordslister med
utgangspunkt i f.eks "verdenskrigen".
Foreslår en rullemulighet på listene og kanskje en mulighet til fritekstsøk?

11. Eventuelt
Moss: Veldig fornøyd med den nye forslagskassen! Ønsker:

Kan man ta inn poster fra Biblioteksøk til forslagskassen
(analogt med eksternposter)? Og den andre veien: kan man søke i
Biblioteksøk fra forslagskassa? Aktuelt ved ønske om innlån.
Moss: Mulig å minske antall OK-dialogvinduer?

Sletting av katalogpost har 2 OK-vinduer, den siste med beskjed om at
slettingen er utført, kan den erstattes med en melding som ikke legges
i et eget vindu, og som ikke må bekreftes?
HUSK: man kan bruke ordskiller-tasten for å bekrefte OK, altså ikke
nødvendig å bruke musepeker for å lukke dialogen.
Bergen: "Rediger eksemplar" (redigering av eksisterende eksemplar).

Kan man lukke eksemplarvinduet med en tastatursnarvei f.eks ESC (i tillegg til lenken
"Lukk")?
--

