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Libris användargrupp katalogisering, 2021-06-16 
Minnesanteckningar 

Närvarande: 

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

 
 
1) Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.  

 
2) Libris version 1.22 

Nyheter i version 1.22 diskuterades. Det är främst förbättringar av sökning, sortering och 
fler länkade listor som tillkommit. En förändring är också att Sigel visas i klartext vilket 
är problematiskt för snarlika långa namn eftersom Siglet visas sist. En fördel är att de 
sorteras i bokstavsordning. 

 

3) Synpunkter efterfrågas inför utveckling av funktioner 

a) Proveniens & ändringshistorik    
Katja önskade få konkreta exempel på vilka entiteter i en post det skulle vara  angeläget 
att få veta proveniens / ändringshistorik samt om båda begreppen var synonymer. 
Användargruppen menade att proveniens står för ursprung av en uppgift och 
ändringshistorik för vad som ändrats. 
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Flera lyfte fram att det var angeläget att se vilket bibliotek som ändrat, eftersom man 
t.ex. i högre grad litade på NB:s ändringar. På KB finns det önskemål om att låsa NB-
fält, men det kan vara opraktiskt. 
 
Särskilt viktiga fält är Huvudtitel, klassifikation, ämnesord. I princip de ändringar som 
ska skickas ut via cxz. 

Katja lyfte fram behov av att kunna skilja på maskinellt genererade fält och manuellt 
katalogiserade. 

Alla kände inte behov av ändringshistorik på elementnivå utan tyckte det räckte med på 
postnivå. 
 

b) Fler klickbara fält/listor istället för att skriva in text 
Katja önskade även få konkreta exempel på listor som skulle kunna vara klickbara 
istället för att skrivas in som text. Hon tog som exempel Digital karakteristika där en 
lista på digitala format skulle kunna finnas i en drop-downlista. 
 

Användargruppen föreslog olika entiteter som lämpar sig för detta: 
Romaniseringsscheman, Publikationsdata som ort, bokbandstyp, fileringsvärde för titlar, 
olika typer av koder som tidigare fanns i 008. 

Pär menade att det fanns mycket som rör musikkatalogisering som skulle kunna göras 
som valbara listor, men att detta redan diskuterades. 

Olof menade att man under Instans huvudsakligen ska beskriva objektet, men att listor 
skulle vara till hjälp ifall de var redigerbara. 

Behov finns också för att ha fler mallar, t ex. för barnlitteratur där målgrupp är inlagd. 
Förenklat inläggning av ämnesordssträngar behövs också. Det är önskvärt med olika 
typer av förenklingar i katalogiseringen.  

Eva-Lisa kommenterade att det vara svårt att lägga förslag till utveckling när man inte 
ser hela prioriteringslistan. Att bli klar med verk är t.ex. mest angeläget. 

 

4) Övriga frågor 

• Dagar för release 
Isabel framförde att Libris releaser inte borde utföras på vardagar eftersom det 
ställer till problem för Göteborgs ub. Harriet svarade att det vara bättre att ta upp 
detta i Libris utvecklingsråd samt att skicka till Libris kundsupport. 
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• Katalogsupportfrågor som skickas till biblioteken 
Isabel berättade att Göteborgs ub fått flera frågor från katalogsupporten som bättre 
skulle kunna besvaras av andra. Harriet och Katja, som båda har hand om 
Katalogsupporten menade att det i så fall var olycksfall eller missuppfattningar 
och att frågan i så fall bör skickas tillbaka. 

• Interpunktion 
Isabel informerade vidare att frågan från förra mötet om att inte lägga till 
interpunktion har diskuterats på Göteborgs ub. De menar att det blir fel i posterna 
när t.ex. en punkt inte läggs till. 
 
Pär kompletterade med att t.ex. för MARC21 240 blir det otydligt utan 
interpunktion. 
 
Användargruppen diskuterade om det vid export borde läggas till interpunktion 
eller om biblioteken i sina egna kataloger ser till att interpunktion läggs till. 

Harriet ska se över vilka frågor om interpunktion som finns i Libris 
ärendehanteringssystem. 
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