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Innan

2018-10-18



Libris – vår nationella 
bibliotekskatalog

2018-10-18

• Det finns idag över 10 miljoner 
titlar i Libris

• Böcker, tidningar, tidskrifter, avhandlingar, 
noter, kartor och bilder

• Libris finns på universitets-, högskole-, forsknings- och 
folkbibliotek



Varför nya Libris?
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1. Voyager utvecklas inte längre och behöver fasas ut 
som plattform för Libris

2. Samhällets digitalisering ställer nya krav

3. Biblioteksinformation kan inte längre vara en isolerad ö

4. Kulturarvet ojämnt fördelat

5. Större datamängder och samspel med internet ställer 
nya krav.



Varför är det så 

svårt att lämna 

MARC?
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Vad kan en ny 
infrastruktur göra?

2018-10-18

• Förbättrade möjligheter till automatiserade rutiner. 

• Minska mängden dubbelarbete. 

• Tydliggöra ansvar och dataproveniens. 

• Knyta ihop oss med omvärlden och dela med oss av data.  



En modern 
plattform
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• Modern plattform

• Skalbar, kan utvecklas för nya behov

• Nytt format i kärnan som bygger på länkade 
data

– möjliggör utbyte med andra datakällor



Införandeaktiviteter
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• Filmer

• Hjälp i gränssnittet

• Introduktionsmaterial

• Löpande information och kommunikation

• Libris användardag

• Supportforum för nya Libris

• Libris metadataflöde

– Praktisk användning och teknisk 
dokumentation



Förstärkt support



Efter
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Voyager stoppas, 
nya Libris startas

2018-10-18
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”KB första nationalbibliotek i världen att gå över 
till länkade data – Kungliga biblioteket har 
driftsatt nya Libris. Det innebär att innehållet i 
den nationella bibliotekskatalogen nu blir 
användbart för webbtjänster utanför 
biblioteksvärlden.”



Länkade data
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• Meningen med länkade data

• Länkade data och bibliotek

• Länkade data i nya Libris



Nya Libris ID
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• Gamla: numeriska

– 11512550

• Nya: alfanumeriska

– Bvnnj1cn38w01wm

• Båda är synliga i posten

– Under fliken för adminmetadata



Libris metadataflöde
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• Import

• Konvertering 

• Export av konverterad MARC

• På kort sikt: samma rutiner som tidigare

– Libris exportprogram

– Batchexport

– Download Compiled MARC21

• Transformation från BIBFRAME till MARC



Nya Libris och Libris webbsök
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• 10 miljoner titlar

• 500 bibliotek

• Bibliotek:

– Universitets-

– Högskole-

– Forsknings-

– Folk-

• Libris webbsök indexeras varje natt



Statistik (11 jun – september)

• Libris katalogisering: 

– 40 000 externa besök 



Statistik (11 jun – september)
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• Supportforum för nya Libris

– 400 inlägg

• Genomsnittlig månad: 

• 16 000 sidvisningar

• 151 kommentarer 

• 90 officiella svar

• 180 visningar/svar

• Librisbloggen: 

– 17 000 externa besök 

• Felrapporter och ändringsförslag 

– 300 bidrag

• Youtube-spellista:

– 19 000 visningar
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Nyttan med 
information 
uppstår när den 
används



Libris roadmap

• Mall - noterad musik (musiktryck)

• Mall - expandera förhandspost

•Format - vidareutveckling av  BIBFRAME XL

• Bestånd – förbättringar

• Importer – förvärvsrutin förhandsposter, länkserver

• Exportrutiner

• id.kb.se

• Buggfixar och mindre förändringar i redan levererad 

funktionalitet

• Mall - audiovisuellt material

• Mall - kartor

• Verk - vidareutveckling 

• Bestånd - förbättringar 

• Andra källor - förbättringar 

• I mån av tid

• Sök - förbättringar

• Gränssnitt - översyn

• Buggfixar och mindre förändringar i redan levererad 

funktionalitet

• Mall - tidskriftsartiklar, handskrifter manuell 

katalogisering (mall)

• Uppdatering katalogiseringsflödet

• Verk vidareutveckling

• Ämnesord och auktoriteter – vidareutveckling

• Om vi hinner

• Komplexa monografier, egna mallar, utveckling av idéer

• Buggfixar och mindre förändringar i redan levererad 

funktionalitet



Libris användardag
2018
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• Plats: Courtyard Stockholm Kungsholmen

• Tid: Onsdag 5 december 2018, 09:30-16:00

• Deltagaravgift: 960 kronor, exklusive moms

• Anmälan: senast 20 november

https://www.marriott.com/hotels/travel/stocy-courtyard-stockholm-kungsholmen/
http://www.kb.se/bibliotek/utbildningar/2018/Libris-anvandardag-2018/
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