Till Gunilla Herdenberg, Anna Lundén, Miriam Nauri, Ingemar Thun och Miriam Säfström
Stockholm 2016-11-08
Angående ny musikbibliotekarietjänst på Kungliga biblioteket
Den 25 oktober träffades musikbibliotekarier från olika delar av landet till ett möte på Kungliga
biblioteket för att tala om det nationella ansvaret för musikbiblioteksfrågor.
Som nybliven ordförande i Svenska musikbiblioteksföreningen (www.smbf.nu) fick jag i uppdrag att
framföra en önskan till er i ledningen för Kungliga biblioteket att ni bör prioritera inrättandet av en ny
musikbibliotekarietjänst på KB. Vi tycker att det ligger i linje med vad Riksbibliotekarien framförde
under Bok & Bibliotek 2016 angående ”Vision 2025”, då Gunillla Herdenberg betonar hur viktigt det
är med personal med specialistkunskap.
Vi föreslår att denna musikbibliotekarie får ett nationellt ansvar för frågor som gäller
•
•
•
•

Musikämnesord – att utbilda och sprida kännedom om användandet av ämnesord och
genre/formtermer för musik, att föreslå nya ämnesord och bevaka området
Dewey – att utbilda om Dewey för musik och att föreslå tillämpningar
RDA – att föreslå tillämpningar och att utbilda när det gäller RDA och andra
katalogiseringsfrågor på musikområdet.
Uniforma titlar/Föredragna titlar – att vara med i gruppen som arbetar med dessa titlar för
musiktryck

Vidare föreslår vi följande uppgifter för musikbibliotekarien:
•

•
•
•

Att utifrån sin specialistkunskap arbeta med katalogisering av och svara på frågor om både
musikhandskrifter och det äldre musiktrycket på Kungliga biblioteket samt att bidra med
kunskaper när det är utbildning i katalogisering av äldre tryck
Att arbeta med de samlade verken med musiktryck som Kungliga biblioteket har och svara på
frågor om dem
Att verka för att innehållet i ”Musikplåten” katalogiseras och görs sökbart i vår nationella
bibliotekskatalog LIBRIS
Att lyfta fram det svenska musikarvet

•

Att samarbeta med musikbibliotekarier nationellt och internationellt, till exempel vid
Musiksamlingen på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn
(http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/index.html )

Dessutom önskar deltagarna för mötet att Kungliga biblioteket prioriterar att lösa de tekniska
problem som finns med ämnesordsdatabasen och katalogiseringsklienten. Musikkatalogisatörer har
ett stort behov av att kunna söka efter musikgenrer och de termerna är inte sökbara i
ämnesordsdatabasen. I katalogiseringsklienten fungerar det inte att validera ovan nämnda termer,
till exempel 655 7 #a Operor #2 saogf, vilket gör att både katalogisering och undervisning är svårare
än nödvändigt.
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