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På väg mot en nationell biblioteksportal?  

- Presentation av ett nytt sökverktyg 
 
Europeana, Sondera och DigitaltMuseum är exempel på institutioner som har gjort sina 
samlingar sökbara på internet. Du söker i olika register samtidigt och får en träfflista där olika 
typer av material från olika institutioner är listade. Genom att gå samman med andra och 
skapa gemensamma lösningar kan bibliotek, arkiv och museer få större genomslagskraft och 
synlighet. 
 
Bibliotek24 bygger på samma idé. Projektet som drivs av länsbibliotek i samverkan, har 
utvecklat ett verktyg för sökning i olika typer av källor; bibliotekskataloger, databaser, 
artikelarkiv, e-böcker och några noga utvalda fria webbresurser. Genom att teckna egna 
licenser ger vi registrerade användare direkt tillgång till licensierade databaser. Användaren 
kan även beställa böcker och välja var han/hon vill hämta dem! Sökverktygets primära 
målgrupp är människor som befinner sig i någon form av lärande och har svårt att hitta det de 
söker via Google. 
 
Projekt Bibliotek24 finansieras av Statens kulturråd samt med egenavgifter från de deltagande 
länen och regionerna. Länsbibliotek Västernorrland är projektägare. Sommaren 2009 var 14 
av Sveriges 20 länsbibliotek anslutna. Projektet startade 2006 och avslutas i sin nuvarande 
form den 31 december 2009.  
 
Sökverktyg fokuserar på: 

• Samsökning. 
• Beställningsfunktion av böcker. 
• Skapa egna söklistor. 
• Tillgång till betaltjänster för registrerade och inloggade användare. Tjänster som inte 

alltid finns på det lokala biblioteket. 
• Samarbete med Fråga biblioteket och andra bibliotekstjänster placerar sökverktyget i 

ett sammanhang. 
 
Bibliotek24 använder programvaran Metalib och SFX från Fujitsu som även finns i LIBRIS 
Samsök och Hälso- och sjukvårdens elektroniska Bibliotek (Eira). Bland andra Metalib-
portaler kan nämnas den finska Nelli-portalen samt universiteten i London och Maryland. 
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Bibliotek24 är framför allt till för allmänheten. En särskild inloggning kommer dock att finnas 
för bibliotekspersonal. Verktyget kommer att innehålla applikationer (toolbar, widget) som 
ska vara användbara för både allmänhet och bibliotek. Eftersom man kan spara valda källor 
och bygga grupper av dem kommer de att fungera lika bra för biblioteken att ladda ner och 
placera i t ex en ämnesguide på webben eller i bibliotekskatalogen. Användaren kan välja att 
hämta boken på valfritt deltagande bibliotek även om hon inte har lånekort där. Lånekortet 
skrivs ut när hon hämtar den. De deltagande biblioteken hanterar beställningarna på samma 
sätt som de gör idag med inkommande fjärrlånebeställningar och inköpsförslag. Biblioteken 
kommer med största sannolikhet att kunna nå nya användare som upplever att biblioteket har 
fått utökad service och blivit mer lättillgängligt. 
 
Genom att ge användaren artiklar, databastexter och e-böcker omedelbart, oberoende av 
bostadsort, kommer biblioteket att upplevas som mer konkurrenskraftigt gentemot Google. 
Det underlättar också att gränssnittet är detsamma oavsett vilken källa som söks i. Om 
användaren dessutom har skapat en egen grupp av källor och sparat ner den som widget på t 
ex i Google eller i mobilen, så blir steget ännu kortare Beställningsservicen (böcker) kommer 
att göra att biblioteket uppfattas som mer flexibelt, särskilt för mobila människor och de som 
inte använder bibliotek idag.  
 
Förhoppningen är att sökverktyget ska ingå i det kommande Sverigebiblioteket, förutsatt att 
Kungliga biblioteket får statens uppdrag att bilda ett sådant. Projektets huvudsyfte är att ge en 
likvärdig tillgång till elektroniska biblioteksresurser i landets kommuner samt att medverka 
till att en nationell folkbibliotekswebb lanseras. Version 1.0 kommer att lanseras på årets Bok- 
och biblioteksmässan i Göteborg.  
 
 
Bibliotek24 
Projektledare Linnéa Sjögren, tel: 073-27 53 208, linnea.sjogren@kultur.goteborg.se 
 
http://www.bibliotek24.se (söktjänsten) 
http://www.bibliotek24.org (projektbeskrivning) 


