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• Brønd 3.5-flow-struktur (genopfriskning – kun i forhold til løbende arbejde)

• Lidt om poststrukturer fra Cicero via Råpostrepositoriet til displaybrønden

• Fællesskabsposter kontra Påhængsposter kontra Lokalposter - postindhold

• Postens vej fra biblioteket til DBC’s produktionsbase (Basis) og Netpunkt

• Lokaliseringens vej fra beholdingsregistreringen til Netpunkt

• Løbende arbejde med de forskellige posttyper og hentning af dem

• Afrunding - inkl. hvad man ikke kan (opsamling fra denne gennemgang)
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• I Cicero er der mulighed for at oprette Fællesskabsposter og Lokalposter

• En Fællesskabspost er en folkebibliotekspost beregnet på deling med andre folkebib.

• En Lokalpost er en folke-, institutions- eller skolebibliotekspost beregnet på egen katalog

• Den 3. slags er en Påhængspost til en DBC-post - til felter med delvist afvigende indhold

• Både folke-, institutions- og skolebiblioteker kan oprette Påhængsposter

• Indholdet i en Påhængspost er beregnet på egen katalog

• I RR beholdes denne poststruktur, hvor Fællesskabsposter skelnes fra Lokalposter i 001 *b

• I RR er alle bibliotekers Påhængsposter hægtet op på samme DBC-post via en relation

• I displaybrønden er strukturen hele mergede poster for hvert bibliotek – på bindniveau

• I displaybrønden er hvert bind suppleret med sektions- og hovedpost i en fælles struktur

• I displaybrønden inkluderer poststrukturen en sammenskrevet dM2-post og en DKABM-post



• Fællesskabsposten: kun felter godkendt af DBC inkl. 001 *b870970 og 996 *a7xxxxx

• Påhængspost til DBC-posten - lokal (supplements)post til fællesskabspost - merging:

• Afvigende indhold i et opstillingsfelt betyder, at alle disse felter overskriver DBC-posten: 

• 008, 009, 038, 039, 100, 110, 239, 245, 652, 654 

• Afvigende indhold i felt 300 overskriver DBC-postens felt

• Afvigende indhold i alle øvrige felter – eller ekstra felter – flettes med DBC-posten

• I Påhængsposten er indholdet i 001 *b altid 3xxxxx, 7xxxxx eller 8xxxxx-bibl.nr.

• Lokalposten: alle danMARC2-felter er tilladt bortset fra felterne 247, 248 og 996

• I Lokalposten er indholdet i 001 *b altid 3xxxxx, 7xxxxx eller 8xxxxx-bibl.nummeret

Synlighed og søgning i displaybrønden:

• Alle Fælleskabspostens data er synlige og søgbare for alle, der søger i 870970-poster

• Alle Påhængspostdata og Lokalpostdata er kun synlige og søgbare i egen katalog
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• DanBib, bibliotek.dk-basen og FBS-basen er pt 3 fysisk adskilte baser

• Bibliotek.dk og FBS-basen er brønde (henholdsvis 3.0 og 3.5)

• I løbet af 2017 migreres DanBib og bibliotek.dk til brønd 3.5

• Beholdningsdata i holdingsItems-basen benyttes kun ”direkte” i 3.5-brønden

• DanBib og bibliotek.dk er knyttet til lokreg (eller direkte postindlæggelse for FFU’er)

• HoldingsItems-basen ”fodrer” lokreg med folkebiblioteksbeholdninger

• Lokalisering i DanBib og bibliotek.dk sker via upload af DBC-poster og FFU-poster

• Lokreg ”fodrer” holdingsDB-basen med bl.a. folkebib-udlånsrestriktioner (PIF-noter)

• FBS-institutionsbiblioteker (8-numre) kan derfor IKKE sende/opdatere eventuelle 

lokaliseringer i DanBib og bibliotek.dk, før DanBib er migreret til brønd-miljøet (hvis 

Cicero ikke etablerer en mulighed for upload af poster til DanBib)



• Ved grundkatalogisering vælges:

• Skabelon der skal benyttes ved katalogisering og validering (fx 

bog/lokalpost/påhængspost) - i Cicero: ”Type” 

• Postvariant (Fællesskabspost eller Lokalpost) OBS! Påhængspost er en Lokalpost

• Ved lokale berigelser til en eksisterende Fællesskabspost gøres følgende:

• Den relevante post søges frem og åbnes i katalogiseringsvinduet

• Der vælges en Påhængspostskabelon og som postvariant vælges Lokalpost

• Hvis opstillingsdata ændres – husk, at det er det samlede sæt felter, der er i spil

• Hvis øvrige felter tilføjes (bortset fra ændringer i felt 300, der overskriver) 

• OBS! Felt 996 er kun tilladt i Fællesskabsposter og felterne 247 og 248 er ulovlige i FBS 

Sletning af en post foregår ved at deletemarkere den med 004 *rd (indsæt evt. 004 *a)

• NB! Der søges i displaybrønden (mergede og sammenskrevne poster), MEN der hentes fra 

Råpostrepositoriet – pt. kun enkeltstående poster og bindposter 

• Visning af poster i displaybrønden er styret af klienternes opsætning – ikke af DBC



• Gennemgangen tager udgangspunkt i kendt status pr. 10/1-2017

• Gennemgangen tager udgangspunkt i DBC’s ”ansvarsområde”

• Man kan ikke:

• Sende/opdatere inst.poster/inst.lokaliseringer til DanBib og bibliotek.dk

• Genbruge/berige andet end 870970-poster liggende i Råpostrepo’et

• Rette i hovedpostdata

• Oprette eller slette Påhængsposter til hovedposter

• Få automatisk meddelelse om, at DBC har rettet i opstillingsdata

• Ændre en Lokalpost med 9-cifret FAUST til en Fællesskabspost

• Få detaljerede lånerestriktioner/spærringer igennem til Lokreg (?)

Tak for jeres tid 


