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Libris användargrupp katalogisering, 2021-04-06 
Minnesanteckningar 

Närvarande: 

• Harriet Aagaard, sammankallande, Kungliga biblioteket 
• Jörgen Boman, Västerås stadsbibliotek 
• Ingela Dahlin, Nordiska Afrikainstitutet 
• Ingrid Dannberg, BTJ 
• 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, Stockholms stadsbibliotek 
• Olof Osterman, Kungliga biblioteket 
• Fatima Klanco Al Mulki, Kungliga biblioteket, adjungerad 
• Carin Anell, Kungliga biblioteket, adjungerad 
• Mattias Bohlin, Kungliga biblioteket, adjungerad 

Anmält förhinder: 

• Daniel Flood, Kungliga biblioteket 
 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.  

 
2. Metadatabyrån 

Carin Anell och Mattias Bolin berättade om förändringar som gjorts i Metadatabyrån. Det 
som har ändrats är: 

• innehållsförteckningar på sidorna har flyttats till högerspalten och är ”sticky”. De 
ligger alltså ligger kvar när man scrollar. Innehållsförteckningarna visar nu också 
ytterligare en nivå. 

• vänstermenyn har anpassats till övrig layout och tar mindre plats 
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• typsnitt och färgschema har ändrats som en anpassning till KB:s nya stilguide för 
tjänster 
 

Användargruppen var positiv till de förändringar som gjorts. Eva-Lisa önskade att det 
skulle bli enkelt att se när innehållet har ändrats, till exempel ändrad praxis. Isabel och 
Ulrika höll med Eva-Lisa. Carin menade att det i framtiden bättre ska framgå under 
Nyheter när förändringar av praxis görs. Hittills är det främst nyheter om Metadatabyråns 
lansering och utveckling som lagts där. Behovet av en ändringslogg diskuterades. 
Användargruppen tyckte att information om rena utseendejusteringar i så fall inte 
behövde publiceras där utan det är innehållet som är det viktiga. Önskemål finns om att 
kunna prenumerera på ändringar. 

Jörgen ställde en fråga om sökfunktionen. Det fungerar inte helt enligt vad han förväntat 
sig. Carin svarade att det går att söka i fritext, men att de sökordsförslag som ges endast 
tas från sidtitlar och att det kan vara det som förvirrar. Jörgen påpekade att texten ”Sök i 
Metadatabyrån” ligger som inskriven text i sökrutan och måste aktivt ersättas med den 
text du själv vill söka på. Mattias hade inte detta problem och trodde det var ett problem 
med webbläsare. Problemet finns i både Chrome och Firefox. Carin och Mattias ska 
undersöka detta. 

Ingrid har fått synpunkt från kolleger om att man kan få många träffar. Behovet av att 
kunna avgränsa träffmängden diskuterades. 

Andra synpunkter var att det var bra med många exempel och att det finns behov av att 
kunna söka efter MARC21-koder. Harriet påpekade att de finns på id.kb.se och att man 
inte bör leta i den gamla formathandboken. 

Mattias egna synpunkter var att det borde vara lättare att se var man befinner sig i 
Metadatabyrån och att det fortfarande finns förbättringar att göra rörande menyer, 
innehållsförteckning, typografi och radavstånd. Mattias och Carin jobbar vidare med 
dessa frågor i en arbetsgrupp på KB.  

Carin berättade också att fler texter är under arbete. Närmast på gång är texter om e-
resurser, film och datorspel. Carin och Mattias uppmanade alla att höra av sig till 
metadatabyran@kb.se med fler synpunkter. 

 

3. Romanisering än en gång 

Fatima har fått synpunkter på vårt tidigare förslag om att importerade poster som inte 
blir fullt uppdaterade ska ha en preliminär beskrivningsnivå. Katalogisatörer önskar 
uppdatera det de kan hantera i en post, även om de inte är tillräckligt kunniga angående 
romanisering av icke-latinsk text. Ett nytt förslag har därför tagits fram där praxis är att 
ange preliminär ifall posten inte ändras, men att ange miniminivå om posten uppdateras 
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men inte fullt ut. En post som är uppdaterad enligt Librispraxis men där romanisering 
inte kontrollerats ska läggas på miniminivå. 

Förslaget diskuterades och användargruppen menade att det behövdes en anmärkning 
om vad som saknas i en post som satts på miniminivå, särskilt  om att romaniseringen 
inte kontrollerats vilket kan vara svårt att se. Vi enades om att lägga anmärkning 
”Romanisering ej kontrollerad” Den kan enkelt ändras till anmärkning om 
translittereringsschema när uppgift om romanisering uppdateras. 

Beskrivningsnivåer anges inte enligt RDA, men behövs för att kunna hantera 
automatiska flöden i Libris. Ingrid föreslog en ny typ av beskrivningsnivå som är 
preliminär men inte skrivs över. 

 

4. Version 1.21.2 – synpunkter 

Punkten hanns inte med, men den nya funktionen Signumsvit diskuterades. Isabel hade 
testat den eftersom Göteborgs universitetsbibliotek använder löpnummer och tyckte det 
var knepigt. Olof svarade att andra bibliotek bör vänta tills KB hunnit testa ordentligt. 
När andra bibliotek ska börja använda den kommer det att finnas hjälptexter. Vi kan 
visa den på nästa möte. 

5. Dubbletter i Libris – undvik att skapa nya 

Harriet lyfte ännu en gång problem med dubbletter i Libris. Katalogsupport får många 
frågor om hjälp med att flytta bestånd och att ta bort dubbletter. Alla bör vara försiktiga 
med att importera eller skapa nya poster om det redan finns poster. 

6. Restantieprojektet 

Punkten skjuts till nästa möte och då har projektet hunnit komma fram till vad som ska 
göras med de restantier som finns för nationalbibliografin. 

7. Frågor att ta upp på möte 28 april 

Vi hann inte diskutera punkten och Harriet bad mötet att skicka förslag per e-post, 
gärna till hela användargruppen. Sedan tidigare finns önskemål om att höra mer om 
KB-labbet. 
 
8. Övriga frågor 

• Exempel på problem med att inte ta bort poster utan bestånd 
Eva-Lisa undrade om det inte skulle kunna vara lämpligt att ta bort länkserverposter 
som saknar bestånd när bättre poster finns att importera? Hon har en kollega som 
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importerar en bättre post som används för att uppgradera rudimentär länkserverpost 
och som sedan tas bort. Det fungerar bra för länkserverposter med beståndsuppgifter 
kopplade till sig. Men när det gäller länkserverposter utan beståndsuppgift så har de 
hittills tagits bort helt och ny post har använts istället. Är det en ok rutin? Katja 
återkommer med svar.1 

Pär tillade att när man katalogiserar en tryckt utgåva och vill länka från denna till en 
digital, så är det svårt att avgöra vilken av posterna man ska använda när det finns 
dubbletter av den digitala, särskilt om de riskerar att gallras bort då det inte längre 
finns något bestånd. 

 

                                                 
1 Frågan togs upp på möte 2021-01-27 punkt 6. 
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