
 
 

 

Libris användargrupp katalogisering 2022-01-27 

 
Mötesdatum och tid: 2022-01-27 
Plats: Kungliga biblioteket 
Närvarande:  

• Harriet Aagaard, sammankallande, Kungliga biblioteket  
• Ingela Dahlin, Nordiska Afrikainstitutet  
• Daniel Flood, Kungliga biblioteket  
• Isabel Folkesson, Göteborgs universitetsbibliotek  
• Eva-Lisa Holm Granath, Linköpings universitetsbibliotek  
• Pär Johansson, Musik- och teaterbiblioteket  
• Jörgen Boman, Västerås stadsbibliotek 
• Ingrid Dannberg, BTJ  
• Katja Naischtein, adjungerad sekreterare, Kungliga biblioteket  
• Björn Nyqvist, Norrköpings stadsbibliotek (Götabiblioteken)  
• Ulrika Orloff-Rodriguez, Stockholms stadsbibliotek 
• Olof Osterman, Kungliga biblioteket  
• Andreas Mace, Kungliga biblioteket, adjungerad 

 

§ 1. Dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkändes med ett tillägg från Pär som ska skickas via e-post. 

§ 3. Vårens möten 
Webbmöten 10-11:30 

Torsdag 27 januari 

Onsdag 23 februari 

Onsdag 30 mars 

Torsdag 2 juni 

 

Avdelning/Enhet Insamling och Metadata 
Datum 2022-01-27 
Diarienummer KB 2022-26 
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Fysiskt möte på KB 10:30-16 

Fredag 22 april 

§ 4. Ändringsärenden 
Eva-Lisa hade skickat in en fråga om ändringsärenden och Andreas Mace, 
systembibliotekarie på Enheten Metadata och nationalbibliografin, var därför adjungerad till 
mötet för att informera om status för ändringar. 

 

Andreas berättade att den grupp om fyra personer som arbetar med ändringsärenden startade i 
oktober 2020. De håller möten varannan vecka och delar in ärenden i 1) Enkla ärenden, 2) 
Komplicerade ärenden. De enkla ärendena kan göras via en registervårdsklient som kan 
hantera vanliga frågor som att byta sigel, radera bestånd, skapa enkelt bestånd och att radera 
poster utan bestånd. För komplicerade ärenden krävs att de skapar ett skript. Om det rör 
formatet kan det istället behöva göras av librisutvecklarna. 

Ärendena prioriteras efter storlek, nivå, komplexitet, hur många andra ärenden som väntar 
samt hur länge de väntat. Stora ändringar måste dessutom planeras med andra körningar 
eftersom det finns kapacitetsbegränsningar för utskick av ändringar (hur mycket som kan 
exporteras till lokala system eller Libris webbsök). Det finns några gamla surdegar, men stort 
sett är genomströmningen god. Framöver finns det exempelvis behov från många 
folkbibliotek om bättre, mer detaljerad inläsning av deras bestånd. 

Isabel undrade vad som ska skickas in för att underlätta ärendet. Är det ok att skicka en 
sökning från Libris webbsök? Andreas svarade att det var enklast att hantera en lista med bib 
id, men att en sökning från webbsök fungerar eftersom det går att få ut en lista med bib id. 
Han rekommenderade att skicka in separata ärenden, istället för att blanda olika ärenden i 
samma begäran. Det underlättar också om entiteter och format beskrivs i JsonLD och inte i 
MARC21. Systembibliotekarierna ändrar om det kommer i MARC21, men det tar längre tid. 
Ärendena ska skickas till Libris kundsupport. 

Björn undrade hur sökningarna gick till och om de gjordes via SPARQL. Andreas svarade att 
de skulle kunna ha använt SPARQL, men att det idag görs sökningar direkt mot Libris 
databas (gäller både skript och registervårdsklient).” 

Eva-Lisa var nöjd med klargörandet. 

§ 5. ISSN & KB 
Eva-Lisa hade även skickat in en fråga om huruvida KB börjat dela ut ISSN för serier igen. 
2008 slutade KB att dela ut ISSN för serier och Linköpings ub har därefter inte efterfrågat 
ISSN för nya serier. De har nyligen uppmärksammat att KB har delat ut ISSN, samt att det 
finns en svårtolkad beskrivning på KB:s webb1. Eva-Lisa undrade därför när policyn ändrats 
och vad den egentligen innebar? De har fått ISSN till en del serier, både tryckta och 
elektroniska och Eva-Lisa undrade även om man ska be om ISSN retroaktivt? 

                                                 

1 ISSN på KB:s webb 

https://www.kb.se/isbn-och-utgivning/issn-.html
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Isabel berättade att även Göteborgs ub haft samma diskussion och att det var en viktig fråga. 
Ingela tyckte också det vara en intressant fråga. Nordiska Afrikainstitutets publiceringsenhet 
hade meddelat att de fått besked om att ISSN inte längre behövdes. Ingela tyckte det var 
knepigt utan ISSN när det gäller intetsägande serietitlar. 

Harriet skickade Eva-Lisas fråga vidare till ISSN på KB, som svarade att frågan var under 
arbete och att det inte gick att säga något klargörande ännu. 

Olof berättade att ISSN slutat ge ISSN till monografiserier 2008, men att man snart ändå gav 
ISSN till monografiserier när de behövde få detta av olika skäl. 

Harriet föreslog att ISSN inbjuds till nästa möte även om inte alla frågor är utredda. 

§ 6. Vad behövs denna grupp till? 
Katja och Harriet har ibland tyckt att det varit svårt att fylla dagordningen med intressanta 
punkter. Librisutvecklingen är långsammare och KB:s nya organisation i kombination med 
pandemin är fortfarande lite rörig. Användargruppens synpunkter är visserligen av stort värde 
för det arbete vi är inblandade i, men det måste även kännas värdefullt att delta i gruppen. Vi 
tycker därför att det vore bra att alla funderar över användargruppen syfte. Lämpligt tillfälle 
att ta upp detta är på det fysiska mötet i april. 

§ 7. Övriga frågor 
a. Ändringshistorik 
Katja visade skisser på hur ändringshistoriken är tänkt att fungera. Funktionen är 
ännu inte färdigutvecklad och kan ändras. Olof har också ingått i gruppen som 
tittat på ändringshistorik. 

Ändringshistoriken finns som ett val när man är inne i en katalogpost. 
Ändringshistoriken visas både för hela posten och för enskilda entiteter som 
ändrats.  Det som visas är sigel och datum. För att se vad som ändrats behöver 
man gå till datumet. Det går även att se vad som tagits bort. 

Björn och Ingrid påpekade att ändringshistoriken inte ersätter beskrivningsnivåer. 
Det är bra att kunna se ändringar men det är omständligt och en beskrivningsnivå 
ger en snabbare information om nivå för en post. Katja svarade att viss 
beskrivningar av nivå kan behövas som markering för NB och förhandsposter. 
Problemet med beskrivningsnivåer idag är att de inte säger något om kvalitet. 

Isabel undrade om det var möjligt att koppla utskick av automatiska cxz-
meddelande till ändringshistoriken. Katja och Olof tyckte det var en bra funktion, 
men att man ännu inte behandlat cxz. 

Pär undrade när ett automatiskt cxz skulle skickas ut – vid sparande genom ctrl-s 
eller vid ctrl-d, då man lämnar posten. Ulrika kommenterade att hon ibland 
behöver fundera länge och ändrar fram och tillbaka i en post. Olof tyckte det fick 
bli när man är färdig med redigering, men att funktionen behöver funderas över 
och utvecklas. Katja tänkte sig att utskick bör triggas manuellt före utskick. 
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b. Digital reproduktion 
Pär meddelade att MTB har felanmält konvertering till 264 i MARC21 för 
Produktionsuppgift i digitala reproduktioner. Det verkar som om enbart 
Utgivningsuppgift konverteras till 264, inte Produktionsuppgift som är vanligt för 
manuskript. 

c. Utbildningar 
Jörgen undrade hur status var för utbildningar i katalogisering. Han har en ny 
medarbetare som visserligen tittat på de filmer och anvisningar som finns samt 
fått internt stöd, men som ändå skulle behöva en kurs.  

Olof svarade att KB har en policy om att utbildningar huvudsakligen ska finnas 
digitalt, men att detta ännu inte är helt klart. Utbildningsgruppen har därför 
nyligen träffats och beslutat att hålla några utbildningar eftersom det finns ett stort 
behov. Han visste däremot inte vilka bibliotek som kommer att erbjudas 
utbildning. 

Harriet kommenterade att digitalt utbildningsmaterial som kan användas när det 
behövs och inte när det finns plats på en kurs har många fördelar. Om de 
dessutom kompletteras med digitala frågestunder så som Svenska 
ämnesordsredaktionen gjort borde det fungera bra. 

 

 

 

Minnesanteckningar 

Harriet Aagaard, sammankallande 
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