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Libris användargrupp katalogisering, 2020-10-06 
Minnesanteckningar 

Närvarande: 

• Harriet Aagaard, sammankallande, Kungliga biblioteket 
• Carin Anell, Kungliga biblioteket, adjungerad 
• Daniel Flood, Kungliga biblioteket 
• Eva-Lisa Holm Granath, Linköpings universitetsbibliotek 
• Björn Nyqvist, Norrköpings stadsbibliotek (Götabiblioteken) 
• Pär Johansson, Musik- och teaterbiblioteket 
• Katja Naischtein, adjungerad sekreterare, Kungliga biblioteket 
• Ingela Dahlin, Nordiska Afrikainstitutet 
• Ulrika Orloff, Stockholms stadsbibliotek 
• Ingrid Dannberg, BTJ 
• Fatima Klanco Al Mulki, Kungliga biblioteket 
• Olof Osterman, Kungliga biblioteket 
• Jörgen Boman, Västerås stadsbibliotek 

 

Frånvarande: Isabel Folkesson, Göteborgs UB 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes med en förändring som Björn tog upp.  

 

2. Metadatabyrån 

Carin Anell informerade om Metadatabyrån1 som ska ersätta Katalogisatörens 
verktygslåda och Anvisningar för katalogisering (RDA). E-post med uppmaning 
om att testa Metadatabyrån samt svara på en enkät skickades till användargruppen 
24/9. 

                                                 
1  Metadatabyrån: https://metadatabyran.kb.se/ 

https://metadatabyran.kb.se/
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Carin var intresserad av användargruppens synpunkter. Vad behöver utvecklas? 
Finns det texter som saknas? 

 

Få svar på enkäten har hittills kommit och Carin kommer därför att låta enkäten 
ligga kvar. Hon uppmanade alla att svara på enkäten och att skicka synpunkter 
samt att tipsa kolleger om att svara. 

Jörgen tyckte att språket var lätt, men att det var svårt att testa utan att ha ett 
problem att lösa. Ulrika höll med om detta och efterlyste mer tid för testning. 

Pär påpekade att menyerna borde finnas kvar på långa sidor när man scrollat ner. 

Libris användargrupps sida har flyttats från Librissidorna till Samarbetsgrupper i 
Metadatabyrån. Här kommer både foto och minnesanteckningar att kunna 
publiceras. 

 

3. Libris version 1.19 & projektavslut 

Harriet informerade om förändringar i 1.19. Det blev många saker som skulle 
ändras på slutet. 
 

a) Klassifikation 
Förändring av klassifikation har länge planerats. LCC (Library of Congress 
Classification), NAL (National Agricultural Libry), NLM (National Library of 
Medicine) har flyttats från Verk till Instans. 
 
SAB med medietillägg har flyttats ned till instans, men SAB före medietillägget 
finns kvar under verk. Det blir alltså dubbla SAB-koder vilket syns tydligt i 
exporten. Vid import läggs SAB med medietillägg enbart under instans. 

Björn tyckte det var ologiskt och inte stämde med Libris verksmodell. Harriet höll 
med om att det hade varit bra om just SAB hade kunnat diskuteras mer innan en 
förändring gjorts. Det behövs tydliga anvisningar till biblioteken som använder 
SAB. 

Kvar under verk är DDK, Sekundär DDK, UDK, SAB utan medietillägg samt 
annan klassifikations som beskrivs genom Ingår i system/Konceptsystem. 

Pär undrade hur klassifikation ska hanteras i samlingsverk. Harriet svarade att vi 
inte kommit till aggregerade verk än och tills vidare får man göra som man gjort 
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tidigare. Pär menade att klassifikation på verknivå kan bli missvisande och att det 
då vore bättre att klassificera manifestationen. 

 

b) Verk 
Det är nu möjligt att bryta ut verk, men innan det kan göras av alla bibliotek 
behöver vi veta mer om hur det fungerar i praktiken. NB testar att skapa verk och 
börjar med enkla textverk. Det kommer att behövas tydliga anvisningar om vad 
som är ett verk, hur man ska tänka när man har flera val av verksdata att bryta ut 
till ett eget verk.  Olof berättade om arbetet på NB. Det fungerar bra att bryta ut 
originalverk, men för översättningarna blir det fel. Harriet kompletterade med att 
funktion för att data kan berikas från verk man länkar till måste utvecklas. Annars 
blir det mycket data som måste dubbleras. Det saknas också flera viktiga 
relationer för att kunna ange relationer mellan verk. 

De Namn/titel auktoriteter som funnits som verk i Libris har nu märkts upp så att 
de inte ser ut verk att länka till. Se bilaga 1 för ett exempel. 

c) Fortsatt utveckling 
Libris katalogisering förs nu över till KB:s förvaltningsorganisation. Alla frågor är 
inte klara än, men det planeras en roadmap och ytterligare en version under 
hösten. På vårt möte 19/11 kommer Tuija Drake, Johanna Robinson Aalto och 
Henrik Ardesjö för att prata med om hur förvaltningsorganisationen för Libris ska 
fungera. 

 

4. Rutiner för ändringar av poster – status. 

Harriet beklagade att utökat underlag för rutiner för ändring av poster inte kunnat 
skickas ut i förväg, men det var först nu på morgonen som vi på KB hann 
diskutera det ordentligt. Det resulterade i att rutinen delades upp i olika delar. 

 
a) Import från andra källor  

Beslut: Vid import från Andra källor till Libris ska beskrivningsnivå ändras till 
Preliminär. När beskrivningen redigeras enligt librisstandard ska status ändras till 
lämplig standard, dvs. biblioteksnivå eller miniminivå. 
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b) Ändring av preliminära poster 

Vid ändring av viktiga uppgifter i preliminära poster ska beskrivningen redigeras 
och status ändras till biblioteksnivå. Detta är gällande rutin. 

NB undersöker om de skulle kunna skicka ut cxz-meddelanden när huvuduppslag 
ändras i samband med att en preliminär post redigeras och uppgraderas. 

c) Förvärvsrutinen 
Förvärvsrutinens poster kan ha olika beskrivningsnivåer. 
• Preliminära – skrivs över av Mini och Förhands 
• Miniminivå – skrivs inte över 
• Förhandsinformation – skrivs inte över av Preliminära men av Mini och 

and högre nivåer 

Problem med förvärvsrutinen har rapporterats av Björn och av Ulrika. Harriet 
bad dem skicka exempel. Vi behöver titta vidare på Förvärvsrutinen. 

 

5. Frågor att ta upp på längre möte 19/11 

Förvaltningsorganisationen kommer att tas upp och Eva-Lisa skulle vilja veta mer 
om KB:s gemensamma målbild. Det är möjligt att det finns mer att säga om 
förändringsarbetet kring KB:s organisation. Harriet bad alla att fundera över 
frågor och skicka önskemål. 
 
Harriet bad även alla att fundera på tider för våren. Är det bra att starta 10:15? 
 

6. Övrigt 

Harriet informerade om man på KB börjat diskutera länkning  till tryckt post från 
en digital reproduktion. Grundprincipen i Libris är att beståndet ska länkas till en 
beskrivning som avspeglar exemplaret. 
 

Daniel Flood kommer ersätta Fatima i Libris användargrupp. Harriet  kommer att 
adjungera Fatima när mångspråksfrågor ska tas upp. 
 

Ingela undrade över att innehållsbeskrivningar flyttats till instans men att de enligt 
versionsinformationen ibland passar bättre på verk. Olof svarade  att de tittat på 
detta när NB testat utbrytning av verk. Ofta är de så allmänna att de handlar om 
verket och då kan de flyttas till verk. Ibland finns detaljer som behandlar 
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instansen. Eva-Lisa undrade om sammanfattningar för avhandlingar i DIVA som 
hon menade passade på verk. Riskerar de flyttas tillbaka maskinellt i Libris? 
Harriet svarade att en flyttning från verk gjorts eftersom det inte maskinellt gått 
att bedöma och att det även vid import hamnar på instans. Däremot kommer inte 
en manuell ändring att köras över. 

 

 

Bilaga 1 
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