
Nyhetsbrev april 
 

Mars rullade förbi (i en väldig fart) utan Nyhetsbrev, istället blev det en konvertering till Marc21. 

TACK! för ert tålamod då konverteringen drog ut på tiden. 

Nu är våren här liksom aprils nyhetsbrev. 

Marc 21  
Efter konverteringen till Marc21 har publikationstyperna bytts ut och objektkoderna ersatts med 

medietyper. Medietilläggen (LC, TC, VC osv.) finns kvar i katalogposterna men de är inte lika sökbara 

längre. Istället för att använda medietilläggen får man använda sig av facetterna i Expertsök eller av 

de nya medietyperna.  

 

Publikationstyper /pu 

 

De olika publikationstyperna i Marc21 har varsin siffra. Det är i huvudsak tre publikationstyper som 

är bra att lägga på minnet. Tidskrifter (inkluderar även årsböcker), storstilsböcker och böcker. Till 

skillnad mot tidigare har inte allting en publikationstyp. T.ex. film och TV-spel har ingen 

publikationstyp. 

 

Bok 1/pu 

Tidskrift 4/pu 

Storstilsbok 5/pu 

 

Medietyper /ty 

 

Medietyperna fungerar på samma sätt som de tidigare objektkoderna. Nedanför är en lista med de 

vanligaste medietyperna. Om man enbart vill få fram tryckt text söker man på A/ty, i en sådan 

sökning får man även fram punkskrift som är en underavdelningen. Detta är kanske mer användbart 

när det gäller film. Om man söker på den övergripande medietypen för Film/Video (G/ty) får man 

fram alla filmer oavsett om det är Blu-ray, DVD eller VHS. 

Tryck A 

Punktskrift AA 

 

Elektroniskt material M 

Multimedia MA 

Dataspel MC 

 

Film/Video   G 

Film, Blu-ray GA 

Film, DVD GB 

Film, VHS GC 

 

Ljud, musik J 

Musik, CD JA 

 

Ljud, tal  I 

Ljudbok, CD  IA 

Talbok, DAISY  IC 

Talbok med text IE 

 

Några övriga 

Noter C 

Föremål R 

Karta E 

Mikrofilm H 

Paket O (Kombinerat material) 



För bästa sökresultat kan det beroende på vad man är ute efter vara bra att kombinera en 

publikationstyp och en medietyp. 

 

 

 

Alla medietyper och publikationstyper: 

 

Medietyper /ty 

 

Tryck A 

Punktskrift AA 

 

Bild K 

Affisch  KA 

Bildband KB 

Diabild  KC 

Originalkonst KD 

 

Elektroniskt material  M 

Multimedia  MA 

Diskett MB 

Dataspel MC 

 

Film/Video   G 

Film, Blu-ray GA 

Film, DVD GB 

Film, VHS GC 

Spelfilm, filmpatron GD 

Spelfilm, kassett GE 

Spelfilm, öppet filmhjul GF 

 

Ljud, musik J 

Musik, CD JA 

Musik, kassett JB 

Musik, LP JC 

 

 

Publikationstyper /pu 

 

Bok 1 

Artikel 2 

Dagstidning 3 

Tidskrift 4 

Storstilsbok 5 

Samling 6 

Avhandling 7 

Festskrift 8 

Konferenshandling 9 



Recension 10 

Serie 11 

 

 
 

Kombinerat material – Paket 
Allt Kombinerat material har nu flyttats över från medietypen Kombinerat material till medietypen 

Paket. För att söka fram dem skriver man O/ty. Katalogposterna ser i övrigt likadana ut som tidigare. 

Alla dataspel/tv-spel har dessutom flyttats över till medietypen Dataspel, söker man på MC/ty får 

man fram dem. 

z-signaturer 
Eftersom det inte längre går att söka på namn i klassningen, och det ibland inte finns specifika 

ämnesord i BURK-poster och Maskinellt genererade poster så får man gå till väga på följande sätt om 

man vill ha en fullständig träfflista: 

 "Lz Clinton, Hillary*" – när namnet på personen inte finns i titeln (asterisk eftersom hon har två 

förnamn) och inte som ämnesord  

"Niz Rom" – när namnet på orten inte finns i titeln eller stavas på ett annat sätt än det som är 

vedertaget i Sverige  

Det går naturligtvis att söka t ex Rom, men om boken är på engelska och ämnesordet Rom saknas så 

kommer den inte med i träfflistan, samma sak om en biografi inte har personens namn i titeln och 

ämnesord saknas. 

Anledningen till att det inge längre går att söka på det ”gamla” sättet som vi är vana vid, är att 

klassningarna inte längre är uppdelade i olika fält (därför går det inte heller att söka på det vi tidigare 

kallade medietillägg (mt), t.ex TC, LC osv…).  

 Men det finns hopp om livet då Axiell hälsar att… 

”I BOOK-IT 9.0 kommer 084 att vara fras- och ordindexerat och då kommer det att gå att söka på 

bara namnet i en z-signatur.” 

 

Leveransbevakning och gallra i Libris 
Till Nyhetsbrev april följer en bifogad fil som är en manual för leveransbevakning (vid köp hos 
Adlibris) och hur man gallrar i Libris. 
Manualen kommer också att finnas tillgänglig också på librisbloggen Göta Petter. 
https://librisprojektet.wordpress.com/ 
 
 
Och så rundar vi av med en påminnelse…. 
Kom ihåg att fylla i fälten för signum när du köper hos Adlibris. 
 
Och! glöm inte att koppla katalogposten när du köpt film – poster utan bestånd är så trist. 
 
 
 

 
 


