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E-böcker i katalogen 

I samband med att den nya webben blir klar kommer vi att ta in e-boksposter i katalogen och överge 

vår nuvarande e-bokslösning till förmån för Axiells eHUB. Det innebär bland annat att e-böckerna 

kommer att synas och bli sökbara i Book-IT och i Arena tillsammans med allt annat. Låntagarna och vi 

kommer kunna se deras e-lån på samma ställe som deras andra lån, och man kommer kunna ta ut 

statistik på e-bokslånen i Book-IT. Göta e-tjänstgrupp kommer även börja arbeta mer aktivt med 

urvalet av e-böcker, och inte bara släppa in allt under 31 kr som man har gjort tidigare. För 

metadatagruppen innebär det ett merarbete att administrera e-boksposterna, men det enda 

bekymret som vi vet om på förhand är gallringsrutinen som inte kommer fungera optimalt förrän 

Book-IT 10 kommer till hösten. 

 

Skolor 

Vi har hela tiden ett inflöde av nya skolor i Book-IT, vilket har ökat arbetsbelastningen när det gäller 

katalogen. I dagsläget har vi ca 90 skolbibliotek och Norrköping har visat intresse för att få med sina 

ca 50 skolor. Som det ser ut idag så kan inte skolorna använda sig av Libris förvärvsrutin, vilket 

resulterar i att det inte automatisk kommer några katalogposter vid beställning av medier. Om det 

inte finns någon post i Book-IT måste denna därför importeras manuellt från Libris, och om den inte 

heller finns i Libris måste mediet katalogiseras. Idag är det Marie Molander som arbetar 60% med att 

ta hand om skolornas katalogpostbehov. Men i början av nästa år kommer Marie att gå i pension och 

beslut om hur vi löser detta måste tas i höst.  

När det gäller hur mycket skolorna betalar för Book-IT så har kommunerna löst det på olika sätt – allt 

från 50% av kommunens totala kostnad för Book-IT ner till ingen kostnad alls. I inledningsskedet är 

det en kostnad när skolorna läggs upp och därefter en viss systemadministration. Katalogunderhållet 

är däremot inte en kostnad som minskar med tiden utan håller sig relativt konstant. Eftersom det kan 

var svårt att uppskatta kostnaden och allt fler skolor vill in i Book-IT så skulle det vara till en hjälp om 

det utformades någon typ av rekommendation till kommunerna om hur mycket det kan vara lämpligt 

att skolorna betalar. Regionbiblioteket (Elisabeth och Lisa) har börjat titta på hur en sådan modell 

skulle kunna se ut. 

 

Nya Libris och XL 

KB håller på att utveckla ett nytt katalogiseringsverktyg, med ett nytt katalogformat, vilket med tiden 

kommer leda till vissa förändringar och utvecklingsmöjligheter. Egentligen skulle det nya systemet 

som heter XL ha tagits i drift redan vid nyår, men det blev förskjutet och ska nu lanseras under 

Nationaldagsveckan. För besökarna och personalen ska det inte märkas på kort sikt, bortsett från att 

det inte kommer att komma in några nya katalogposter till Book-IT den veckan. Det blir en desto 

större omställning för oss som jobbar med katalogisering, eftersom det är nytt format, ny praxis och 

nytt utseende. Sedan är det nya systemet inte färdigutvecklat ännu, så till en början kommer vi 

enbart kunna katalogisera tryckt material. Lena Axelsson och jag är med i varsin grupp som KB har 

startat för utvecklingsarbetet av det nya systemet. När det tas i bruk kommer biblioteken kunna 

lägga bestånd där istället för i Libris webbsök, och med tiden, på några års sikt, lär det helt ersätta 

dagens Libris webbsök. 

 

BURK 

Efter årsskiftet kommer vi inte längre att ha något BURK-avtal, eftersom Btj från och med nästa år 

(2019) kommer att erbjuda tjänsten Bibliografisk service i nationell katalog. Detta innebär att de i 

fortsättningen kommer att katalogisera i Libris och att det bibliotek som tecknar avtal om 



Bibliografisk service har möjlighet att få Librisposter och att Btj åtar sig ansvaret att uppdatera och 

underhålla dessa poster i Libris. Vi vet inte så mycket mer ännu hur Btj har tänkt, eftersom alla 

Librisposter är fritt tillgängliga. De har gått ut med ett ”reklamblad” men där finns inget konkret så vi 

inväntar ytterligare information. I första omgången går Btj ut till de bibliotek som i dagsläget har 

Bibliografisk service, därefter kommer de att ta kontakt med Librisbiblioteken. Tjänsten skulle kunna 

vara intressant framför allt när det gäller mångspråk och andra medietyper. Men vad vi hittills sett så 

går det inte att välja ut en del, utan vi måste köpa hela paketet. Om några stora aktörer (t ex SSB) 

tecknar sig för tjänsten så skulle även de som står utanför vinna på det, eftersom Libris kommer att 

berikas med fler poster för mångspråk och andra medietyper än tryckt material. Men som sagt – vi 

vet ännu inte hur det är tänkt att det ska fungera och har heller inte fått någon prisuppgift. 

 

 

 


