Oppdatert: 2018-01-16

Registrering av autoritetsposter (BARE-poster) i Alma
Behovet for å opprette en ny autoritetspost, oppstår når man ikke finner den autoriteten man skal
bruke ved autorisering (søk i autoritetsregisteret) fra den bibliografiske posten med PF3.
Det kan i noen tilfeller være vanskelig å finne riktig autoritet med PF3, selv om den finnes i BARE.
Dette kan bl.a. skyldes manglende se-henvisinger (4xx-felt i autoritetsposten), eller at initialer er
skrevet med eller uten mellomrom. Før du oppretter en ny autoritet, er det derfor viktig å gjøre et
grundig søk i autoritetsregisteret.
Et enkelt søk i autoritetsregistret kan gjøres fra det faste søkefeltet i Alma:

Når du velger Authorites, skal søket gjøres automatisk i Community zone, hvor autoritetsregistret er
lagret, uten at du må velge dette. Hvis dette ikke skjer, må Community zone velges aktivt.
Hvis et enkelt søk gir for mange treff, kan Advanced search brukes.

OBS: Merk at Advanced search, ikke automatisk søker i Community zone.
I Advanced search kan du legge til så mange søkefelt som du har behov for ved å klikke på
plusstegnet til høyre for søkefeltet.
Du kan også spesifisere om søket skal gi treff på «Contains Keywords», «Contains Phrase», «Starts
with» eller «Equals». Vær forsiktig med å bruke «Equals». Dette søket vil bare gi treff ved fullstendig
likhet mellom dine søkeelementer og det som ligger i posten. Du vil f.eks. ikke få treff hvis en person
er registrert med fødselsår og du ikke har med dette i søket. «Starts with» er ofte et bra valg, fordi
det gir færre treff en «Contains…». På den annen side kan «Starts with» gi for få treff hvis du f.eks.
søker etter et dobbeltnavn som er registrert annerledes enn det du regner med.
Eksempel på søk:
Søk på Personal name, Starts with: Christensen, Lars
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Søket gir 88 treff i Community zone:

Hvis du klikker på BARE i venstre panel, vil du avgrense til de treffene som finnes i BARE (21 treff).
Når du synes du har søkt grundig nok, og du fortsatt ikke har funnet den autoriteten du trenger, kan
du registrere en ny autoritet. Dette kan gjøres på 2 måter.

Create Authority Record
Det er mulig å bruke funksjonen «Create Authority Record» som finnes øverst på siden med treffene
du får under autorisering med PF3.

Når du klikker på denne, kommer du tilbake til MDE, med den bibliografiske posten i venstre panel,
og registreringsskjermen for ny autoritet i høyrepanel. Autoritetsposten har et forhåndsutfylt 1xxfelt.
Foreløpig er den nye autoritetsposten bare en kladd. Det ser man av at den er markert med et grått
(ikke blått) symbol i venstrepanelet.
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Hvis du velger å bruke denne metoden, bør du allikevel forlate MDE for å gjøre et grundig søk i
autoritetsregisteret før du går videre med registreringen av den nye autoritetsposten. Kladden vil bli
liggende i MDE til du «releaser» den.

Opprette ny autoritet i MDE
Hvis du ikke bruker knappen «Create Authority Record», kan du lett opprette en ny autoritet i MDE:
Velg File – New – BARE. Merk at du ikke får opp malen hvis du allerede har en bibliografisk post inne
i MDE. I så fall må du starte med å åpne MDE på nytt.

Utfylling av feltene
Enten du har laget en kladd ved hjelp av «Create Authority Record» eller åpnet en mal i MDE, må
posten nå fylles ut før den kan lagres.
LDR og 008 har default-verdier som ikke lar seg endre, så disse må beholdes som de er foreløpig. For
øvrig kan du tilføye de feltene som skal med i posten. Se Verktøykassa for nærmere veiledning om
de enkelte MARC-felt.
Bruk gjerne Viaf.org for verifisering av autoriteter, og registrer i så fall lenke i et 670-felt.
Eksempel: 670 $$a Viaf $$u http://viaf.org/viaf/307434521/
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Lagring av posten
NB! Før du lagrer posten, sørg for at indikatorene er riktig fylt ut. Hvis noe mangler her, har vi sett
eksempler på at poster har havnet på feil sted eller forsvunnet helt. Normalt skal du få en
feilmelding hvis du glemmer indikatorene, men det er ikke alltid det skjer.
Når alt er fylt ut, velger du Save. Vent litt til posten er lagret. Du vil se at posten du jobber med
automatisk får lagt inn en del felt, f.eks. 024 og 035. Det er tegn på at posten er lagret i BARE.
Når du er ferdig velger du Save & Release Record for å lagre posten og frigjøre den.
Når du har registrert en ny autoritet må du gå tilbake til den bibliografiske posten for å utføre
autoriseringen.
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