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Biblioteket har…

• 37 bibliotekarier + 7 övriga tjänster – (2016)

• Två avdelningar 
Medier & vetenskaplig publicering
Pedagogisk verksamhet & lärandemiljö

• Sju team 
Arbetslag och lärarlag

• Totalt cirka 230 000 e-böcker, samtliga synliga i ILS/Discovery
• Av dessa 19 000 fritt tillgängliga

• 20 000 via PDA
• Övriga 191 000 via köp eller abonnemang



Systemsituationen

• Sierra från Innovative

• Länkserver SFX från ExLibris

• Discovery EDS från Ebsco (bytt från Summon sommaren 2016)

• Ämnesguider från LibSearch

• Databaslista på webben – A till Z 

• Muep – lokalt repository från DSpace



Projekt OA-selektion och tillgängliggörande 
avslutat våren 2016

• Målet var att via bibliotekets webb och söksystem lyfta ett 
balanserat urval kvalitativa OA-resurser

• Exponera relevanta resurser för användare– inte göra skillnad 
på köpt/abonnerat och OA

• Vet våra användare vad som är skillnad? Spelar det någon roll 
för dem? 

• Sammanförde kompetenser från förvärv, OA, system –
prioriteringspush



Varför OA böcker i ILS/Discovery?

• Användarna hittar relevant material de annars kan missa

• Användaren vet inte skillnaden på köpt/abonnerat eller fritt tillgängligt. 
God service presentera fritt tillgängliga och licensierade resurser sida 
vid sida

• Vi slipper betala för kommersiell utgåva av fritt tillgänglig e-bok



Oortodox definition av OA e-böcker

• Bredare definition av OA: relevant för forskning, inte nödvändigtvis 

skrivet av forskare

• Öppet tillgängliga monografier

• Inte alltid skrivna av, men alltid relevanta för forskare / forskning

• Genomsökte utbudet av fritt tillgängliga e-böcker med fullgod 

metadata

• Sökte, frågade kolleger och på mailinglistor

• Handlar om samlingar, inte enstaka titlar – resursskäl 



Samlingar som matchar våra kriterier

• DOAB / OAPEN
• Litteraturbanken – Svenska akademin och Kungliga biblioteket
• SOU:er
• Knowledge Unlatched och Kriterium 

• Relevanta för forskning och utbildning
• Fritt tillgängliga 100 %
• Metadata i XML



Under arbete

• Libris specialdatabaser – Kvinnsam Fritt online + Bok

• Läroplaner – Idag länk till e- i poster för befintliga tryckta

• SwePub – undersöktes inte i projektet, idag aktiverat i 
Discovery/EDS. Problematisk ibland, men också bra för 
fulltexten för e-bokskapitel



Reflektioner 
• Testar och etablerar ett arbetssätt. Dokumentera erfarenheter och 

dra slutsatser – Lärande arbetssätt

• Nya okända samlingar kommer dyka upp! Acceptera ovisshet

• Tid – omprioritera tid biblioteket annars skulle ägnat licensierade 
resurser

• Lyfta in OA-monografier i samtal med leverantörer

• Spara pengar i budget



Reflektioner 

• Samlingar i samlingar – Kriterium och KU finns i 
DOAB/OAPEN 

• Oklart om metadata/anmärkning att resurs är OA följer med 
till aggregatorers plattformar. 

• Om en OA-monografi är sökbar i Google scholar beror helt 
på leverantörer och Google

• Checklista / kriterier – Tillkomsthistoria, relevans, 
sammanhang, funktionalitet i bibliotekets systemmiljö? 



Litteraturbanken

• Drivs/finansieras av bl.a KB och Svenska Akademien

• Syftar till att vara en fri, kulturhistorisk och litterär resurs för 
forskning, undervisning och vuxenundervisning

• Målgruppen är bred: forskare, lärare, studenter och 
privatpersoner med ett intresse för svensk litteratur

• Främsta syftet är att samla och digitalisera fiktion och 
framstående humaniora, men också att göra tillgängligt på ett 
funktionellt sätt



Litteraturbanken – reflektioner

• Gråzon mellan skolvärlden och universitet, mellan publikt och 
akademi

• Svenska klassiker från början av 1900-talet. Ur tryck, men 
används och analyseras än idag. Som ungt bibliotek har vi inte 
dessa titlar sedan tidigare, inte möjliga förvärva i tryck

• Fritt tillgängliga utgåvor av levande författare. Alltså normalt 
sett upphovsrättsskyddade. T.ex. av medlemmar i Svenska 
Akademien.



DOAB / OAPEN

• Drivs av The OAPEN foundation. Icke vinstdrivande organisation baserad i 
Nederländerna med huvudkontor på nationalbiblioteket i Haag

• OAPEN är inriktat på Peer Reviewed OA böcker

• The OAPEN foundation samarbetar med förlag för att: 

• bygga upp en kvalitetsgranskad samling OA böcker 

• erbjuda stöd till förlag, bibliotek och forskningsfinansiärer gällande 
spridning, kvalitetsgranskning och digitalt bevarande



DOAB / OAPEN

• Två plattformar

• The OAPEN Library (www.oapen.org) Repository för hosting och spridande 
av OA böcker

• The Directory of Open Access Books (DOAB: www.doabooks.org) 
Discovery-tjänst for OA böcker



DOAB / OAPEN

• Skillnad mellan DOAB och OAPEN

• DOAB: Discovery. Utbud fritt att dela Cirka 7600 titlar

• OAPEN: Repository. Utbud fritt att läsa Cirka 3900 titlar (KU o 

Kriterium bara här)

• Cirka 2800 titlar överlappar och ingår i båda samlingarna



SOU

• Visste inte vad som fanns i fulltext
• Frågade Libris. Dialog om hur vi kunde få tillgång till 

metadata för e-

• Retroaktiv digitalisering 1922-1999 klar 2016 
• (nästan) Samtliga nya tillgängliggörs både som tryckt och e-

i Libris



SOU

• Importerade metadata för samtliga befintliga poster i Libris
• Slängde i princip alla tryckta
• Reaktioner?
• Plats för studieplatser
• Projektet – motiv och spark i ändan

• Uppdateras – en gång per månad
• Tar alla nya/uppdaterade poster



Marc-poster i ILS / Discovery

• XML – metadata finns i filer i xml-format. Inte färdiga marc-
poster

• Marc Edit – fritt tillgängligt program. Omvandlar xml till mrc. 

• Laddnings- / översättningstabell förenklar arbetet i ILS

• Behöver ej uppdatera poster manuellt om man har bra tabeller

• Vill ni veta mer? Fråga gärna 



MarcEdit



Resultat hittills

• Totalt ca 19 000 fritt tillgängliga e-böcker i Sierra

• 8000 titlar från DOAB/OAPEN och 2000 från Litteraturbanken

• 9000 SOU:er

• Nya filer importeras till ILS en gång/kvartal







Spåra dubbletter i Sierra – DOAB/OAPEN

• Matchade på titel och författare genom process i tre steg: 
listor i ILS, normalisering i Text Edit, dubblettsökn i excel

• Hur många dubbletter återfanns?

• Matchade först och främst för att ta bort dubbletter från PDA-profil och 
därigenom undvika kostnader för lån/köp av titlar vi även har som OA

• Även för att få bild av antal titlar vi s.a.s. köpt i onödan, som inledning på 
vidare samtal med kollegor och leverantörer

• Önskemål – synlig anmärkning i metadata hos leverantörer! Vinner 
goodwill och ger biblioteket valmöjligheter



Dubbletter lokalt hos MAH

• Totalt cirka 400 titlar överlappar varav 20 är PDA. 
PDA-titlarna ska undertryckas så att vi inte riskerar att betala för 
lån och ev köp

• Totalt sett har vi cirka 210 000 titlar från kommersiella 
leverantörer

• Mindre än två promille överlappar med OA

• Bör dock tas med en viss nypa salt. Svårt fånga in alla med 
matchningar!



Sammanfattning
• OA-monografier relativt ny företeelse

OAPEN / DOAB idag ett samlande nod

• Bibliotekets söksystem – Google
• Aggregatorer lyfter in OA-monografier i sina ”eko-

system”, varför inte bibliotek?
• Exponera relevant material för användaren

• Rimlig ambitionsnivå – samlingar inte enstaka titlar
Checklista är en hjälp
Dokumentera och reflektera – kunskapsspridning internt

• Tid
Arbetstid, ambitionsnivå och prioriteringar

• Embargo – tid från kommersiell utgåva till OA. Betala 
och få nu, eller vänta?

• Omvärldsbevakning – hur ser det ut om fem år? 



TACK!
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