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§ 1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades och deltagarna presenterade sig eftersom det fanns två nya deltagare. 

§ 2. Föregående mötesprotokoll 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. MTM adjungerad hösten 2021 
Karin Albinsson, metadataansvarig på MTM sedan december 2020, kommer under hösten 
vara adjungerad till Libris användargrupp katalogisering, inför en eventuell utökning av 
gruppen. 

§ 4. Libris version 1.23 
Harriet lyfte fram några nya funktioner i Libris version 1.23:   
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• SPARQL,  
• Synliga sigel till hjälp vid för långa biblioteksnamn  
• länkar till wikidata nu finns i auktoriteter för agenter 

 
Ett SPARQL-gränssnitt finns nu publicerat. Flera i användargruppen undrade över 
exempelfrågorna och vad gränssnittet skulle användas till och om möjlighet att göra denna 
typ av frågor i webbsök skulle försvinna. Pär svarade att SPARQL används för sökning i 
källor som använder länkade data och att exemplen var lite underliga och inte till stor hjälp. 
Katja kommenterade att man i Libris webbsök inte kan söka på allt, men det kan man göra 
via SPARQL. Det kan vara svårt att veta hur man ska söka, men ett tips är att gå till 
TURTLE-visningen i Libris katalogisering. 

Ingrid lyfte fram att en förbättring i den nya versionen är att målgruppen barn 0-16 år nu 
kommer högt upp när man ska lägga till så man slipper numera att skrolla. 

Eva-Lisa önskade att få reda på planer för nya versioner i god tid. Datum för den senaste 
versionen fick hon först information om på Bibframekonferensen veckan innan.1 

§ 5. Webbsök uppdateringar 
Vid förra mötet i september diskuterades problem med uppdateringar av Libris webbsök. 
Harriet lyckades inte få svar på vad som var problemet, men därefter har det fungerat bra, 
ända tills idag. Även Libris katalogisering har krånglat. Harriet räknar med att information 
kommer att skickas ut om detta när det är åtgärdat. 

§ 6. Vad har hänt i NB:s inventeringsprojekt och restantieprojekt?  
Harriet har deltagit i inventeringsprojektet och gått igenom ett par hyllor och kopplat ihop 
löpnummer med ISBN. Titlar utan ISBN hamnar på en särskild hylla och tas hand om av 
katalogisatörerna. Inventeringsprojektet har testat hur bra den maskinella dubblettkontrollen 
är och är snart klara. Därefter kan listorna som skapats gås igenom maskinellt och skapa 
beståndsposter när titlarna hittas i Libris. Restantieprojektet kommer att hålla ett 
uppstartsmöte senare i veckan. 

Eva-Lisa oroade sig för att titlarna i inventeringsprojektet inte kommer att katalogiseras 
ordentligt och sakna ämnesord och klassifikation. 

Olof svarade att exakt hur vi går vidare inte är klart. Redan i dag finns materialtypen C som 
inte får ämnesord och klassifikation. Isabel undrade om det fanns en definition av C-material. 
Olof svarade att det är titlar som inte är av allmänt intresse och att han kan skicka den interna 
definition som finns. Harriet påpekade att mycket av C-materialet kommer in via e-plikten 
och finns digitalt på KB. 

Det material som saknar ISBN och inte kan matchas prioriteras nu och görs parallellt med 
materialet som kommer in ifrån Bokinfo. 

                                                 
1 5th Bibframe Workshop in Europe 

https://www.casalini.it/bfwe2021/
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§ 7. Fysiskt möte 16/11 – vad ska vi ta 
upp? 
Alla i användargruppen fick möjlighet att föreslå frågor att ta upp. Alla var intresserade av 
hur det går med verk. Eva-Lisa påpekade att det även är intressant att veta hur arbetet med 
verk fortgår och möjligheter till att bidra. Eva-Lisa önskade åter att vi tar upp kommunikation 
och inflytande. Övriga höll med om detta. 

Andra önskemål var att visa sökningar i SPARQL, KB-labbets arbete, utbildning och 
kompetensfrågor, utveckling av cxz-funktionen för att nå mer än en post, sökning i Andra 
källor. 

Harriet kommer att ta upp sammansättning och uppdatering av Libris användargrupp. 
Mandatperioden 2 + 2 år har inte följts under pandemin och behöver återupptas. 

Harriet och Katja kommer att försöka planera ett intressant möte. 

§ 8. Övriga frågor 
a. Elib-poster i Libris 
Katja informerade om att KB i samarbete med Elib förbättrat importflödet, bland 
annat korrigerat medietypen för strömmande medier, visar inte längre BIC/Thema 
koder, utgivningsår blir korrekt, tar in serieuppgifter, skapar upphovsuppgifter 
(245#c), sekunder omvandlas till timmar/minuter. Korrigeringen gäller nya poster, 
ingen retroaktiv städning planeras.  

b. Uppdaterade anvisningar om SAB samt ny utbildningsfilm om 
DDK tabell 1 

Harriet och Olof har äntligen publicerat anvisningar i Metadatabyrån om hur man 
ska ange SAB-klassifikation i Libris. 
 
Harriet har även publicerat en ny utbildningsfilm om DDK:s tabell 1. Därmed 
finns den grund som behövs för klassificering med DDK som utbildningsfilmer: 
Nummerbyggnation och nummerbyggnationshjälpen, Generella regler och 
anvisningar, samt Tabell 1 – standardindelningar2. 

c. Kompetensutveckling 
Eva-Lisa var intresserad av hur andra bibliotek arbetar med kompetensutveckling 
för metadatafrågor. Linköpings universitetsbibliotek har börjat arbeta med detta. 
Hur får nya katalogisatörer utbildning, hur bibehålls och utvecklas kompetens? 
Hur kan vi se framåt? Finns det några goda initiativ? 

Isabel höll med Eva-Lisa om att vi nu är i en ny verklighet vad gäller 
katalogisering. Vi kan inte vänta på att KB ska bli klar med utbildningspaket hur 
länge som helst. 

 
 

                                                 
2 Utbildningssida i DDK i Metadatabyrån 

 

https://metadatabyran.kb.se/klassifikation/ddk/kurser-och-utbildningsmaterial/utbildningsmaterial
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Harriet svarade att frågan diskuteras på hennes enhet Metadata och 
Nationalbibliografin och att vi får återkomma till frågan. Skicka gärna 
information om intressanta kompetensutvecklingsprojekt. 
 

Minnesanteckningar 
Harriet Aagaard, sammankallande 
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