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Libris användargrupp katalogisering, 2021-05-26 
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. Formatering av tidsangivelser för agenter 

Olof informerade om nya anvisningar för formatering av födelsedatum och dödsdatum 
för auktoriteter. De ska läggas in efter mönstret: YYYY-MM-DD; YYYY-MM; YYYY. 
Det påverkar inte namnformen för auktoriteten. Anvisningar finns i Metadatabyrån: 
Födelsetid och dödstid 

 

3. Cxz-listan 

Ulrika hade inför mötet ställt en fråga om när ett cxz-meddelande ska skickas. 
Arbetsgruppen fick i uppgift att fundera över om anvisningar för utskick var tillräckligt 
tydliga. 

https://metadatabyran.kb.se/auktoritetsarbete-och-agenter/personer/fodelsetid-och-eller-dodstid'
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Cxz-meddelanden bör skickas ut samma dag som ändringar gör i Libris, samt innehålla 
beskrivning av vad som ändrats. Olof berättade att arbetsflöde på NB normalt var 
katalogisering en dag och egenkontroll nästa dag. Tydlig beskrivning av vad som 
ändrats brukar dock göras. Under pandemin med hemarbete utan tillgång till böckerna 
kan det ta längre tid eftersom man vanligen väntar tills man uppdaterat hela posten och 
vissa data kräver tillgång till böckerna. 

Cxz-funktionen diskuterades. Anvisningarna skulle kunna bli tydligare och en mall för 
beskrivning vore bra. Harriet och Olof funderar över vad som kan göras. 

 

4. ISBD 

ISBD-tecken ska inte läggas till i slutet av ett fält och i övrigt endast när det behövs för 
att separera data i vissa fält. Dessa beskrivs i hjälptexterna för verk samt för instans. 

Det har börjat bli fler onödiga ISBD-tecken vid katalogisering i Libris och en 
påminnelse kan vara bra. Olof informerade om att ISBD-tecken ger information om 
kommande metadata, inte om det som finns till vänster. Det är en bra regel. 

 

5. Övriga frågor 

• Utbildning 
Isabel önskade information om planerad utbildning. Olof informerade om att ett 
utbildningstillfälle till är planerat, men att en förändring där inspelade filmer med 
ersätter fysiska eller digitala kurser diskuteras. Svenska ämnesordsredaktionen har 
publicerat ett kurspaket och erbjuder digitala tillfällen till frågor och diskussion. 
Det är en modell som är intressant att följa upp. Det blir möjligt att erbjuda fler 
typer av kurser om de kan hållas digitalt och publiceras på webben. 

Användargruppen föredrog en kombination av filmer på webben och interaktiva 
utbildningar (fysiska eller digitala). Pär trodde det skulle vara svårt att hålla 
musikkatalogiseringskursen på webben, särskilt som ej interaktiva filmer. 

Ulrika undrade om behov av förkunskaper när det gällde grundkursen. Olof 
svarade att det kan vara bra om man har kollegor som kan visa 
katalogiseringsverktyget innan kursen, men katalogiseringserfarenhet krävs inte. 

 Olof informerade om att en workshop planeras för personer på KB som håller 
utbildningar. Vi behöver samordna oss och dra lärdomar av varandra. 

https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-work
https://libris.kb.se/katalogisering/help/workflow-instance
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• ISBN som börjar med 979 
Björn informerade om att det börjat komma ISBN som börjar med 979 och som 
tolkas som EAN-nummer. Han har skickat fråga om detta till Ingrid Dannberg på 
BTJ. Ingrid berättade att BTJ:s IT-avdelning ska titta på detta. 
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