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Flerbandsverk katalogiseras i LIBRIS enligt någon av de två (tre) modellerna
nedan:
A. Enpostmetodik1
Flerbandsverk utan pregnanta deltitlar2 katalogiseras i LIBRIS enligt MARC21standard, d.v.s. som monografiska poster med möjlighet att redogöra för
delarna i en innehållsanmärkning. Lokalsignum för hela verket (alla delar) och
eventuella beståndsanmärkningar redovisas i en gemensam beståndspost.
Även vissa andra verk i få delar kan med fördel göras enligt denna metodik
även om delarna är pregnanta.
B. Seriemetodik
Flerbandsverk med pregnanta deltitlar görs i så hög grad som möjligt enligt
seriemetodik med deltiteln som huvudtitel och flerbandsverkets huvudtitel som
serie (Samlade verk, författarserier etc.)
C. Annan flerpostmetodik (då A-B ej är tillämpliga)
För de bibliotek som ej kan tillämpa enpostmetodiken och där seriemetodiken
ej är lämplig är det även möjligt att katalogisera varje del monografiskt enligt
KRS 1.1B9
Redan påbörjade flerbandsverk görs ingenting åt, utan dessa ligger kvar
oförändrade. Nya delar ingående i dessa görs enligt gammal metodik.
Detta innebär följande:
• Godkänd källa är enbart titelsidan eller dess motsvarighet.
• Titel och deltitlar återges såsom de är beskrivna på objektet. Ingen
anpassning till en hierarkisk struktur görs.
• Deltitlar hamnar vid enpostmetodik ofta i en innehållsanmärkning. På dessa
görs med fördel biuppslag i 700 a+t.
• Delposter gjorda enligt KRS 1.1B9 får en något annorlunda interpunktion än
de gjorda enligt KRS 13.6. Delbeteckning föregås av punkt och deltitel
(föregången av delbeteckning) av komma (inte med blank kolon blank, som i
kapitel 13.6).
• Huvudposter görs inte på nya flerbandsverk. Gamla huvudposter ligger dock
kvar i LIBRIS-basen.
• Ofta kan flera lösningar finnas på samma flerbandsverk. För valet av lösning
spelar det stor roll hur tidigare delar i flerbandsverket katalogiserats.
Lämpligen fortsätter man med samma metodik enligt vilken tidigare delar
katalogiserats.
• Vid postimport väljer man oftast att behålla den metodik som den importerade
posten är katalogiserad enligt.
• Vid konverteringen 2002 av gamla LIBRIS-poster till MARC21 har inte sådana
poster gått att skapa som uppfyller de nya reglerna fullt ut. Dessa
konverterade poster har blivit en hybrid av de gamla och de nya posterna. Vid
katalogisering av nya delar i dessa konverterade flerbandsverk följs det
utseende som posterna fått vid konverteringen.
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Parallellregistrering av separata bibliografiska delposter är tillåten som alternativ modell för de bibliotek som
inte kan hantera flerbandsverk enligt enpostmodellen i sina lokala låne- och kravrutiner.
2
Med pregnant titel/deltitel avses verk som inte enbart består av en genre- eller formbenämning, utan kan stå
självständigt.
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När en ny upplaga kommer av ett helt nytt flerbandsverk görs denna helt enligt
de nya reglerna.

Se Flerbandsverk : olika katalogiseringsmodeller : exempelsamling / sammanställd
av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering.
Parallellregistrering som alternativ modell till enpostmetodiken
Vissa bibliotekssystem kräver att det finns en separat bibliografisk post för varje
fysisk volym för att bibliotekets lokala låne- och kravrutiner ska kunna hanteras
rationellt. I sådana fall är det tillåtet att upprätta parallella delposter.
Parallellregistrering kan tillämpas när en bibliografisk post redan har upprättats enligt
enpostmetodik i LIBRIS. Respektive delpost katalogiseras som en vanlig monografi
enligt MARC21-standard, med följande kompletteringar.
1. Samtliga delposter förses med ett länkankare i fält 599 till den tidigare upprättade
gemensamma posten. Länkankaret ska följa mönstret 599 __ ‡a
Bibliotekslänk<den gemensamma postens 001>.
Exempel:
599 __ ‡a Bibliotekslänk8201058

2. Dessutom kompletteras den tidigare upprättade gemensamma posten med ett
länkankare i fält 599 till de parallellregistrerade delposterna. I detta fall räcker det
att skriva
599 __ ‡a BibliotekslänkDelar

3. Om den gemensamma posten innehåller delspecifika ISBN, förs dessa över till
sina respektive delposter. Övriga bibliotek meddelas om åtgärden. Skälet är att
posterna annars kommer att uppfattas som dubbletter vid maskinella
matchningar. Av samma skäl får set-ISBN (som avser hela flerbandsverket) aldrig
förekomma i parallellregistrerad delpost.
Om det redan finns, såväl en gemensam post som parallellregistrerade delposter,
kan påföljande bibliotek välja att registrera sitt bestånd på valfri modell.
De länkankare som registrerats i fält 599 syftar till att ge underlag för smidig
navigering i LIBRIS. Se exemplet The Saxons in England (flerbandsverk i två delar
utan pregnanta deltitlar).
I bibliotekens lokala system fyller länkankaret ingen funktion. Dit tas flerbandsverket
över, antingen enligt enpostmodellen eller enligt parallellmodellen, beroende på
vilken modell biblioteket valt vid registrering av sigel och bestånd.

