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Remissvar från BTJ angående Demokratins skattkammare - förslag till nationell biblioteksstrategi.
BTJ har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till nationell biblioteksstrategi. Strategin lyfter flera
viktiga insatser men BTJ har valt att fokusera på området metadata, ett område som inte har belysts i
strategin. Bibliotekens metadataanvändning har inte utretts tillräckligt, samtidigt som en nationell
katalogs existens tas för given. Vi lämnar därför synpunkter endast under området Gemensam
infrastruktur.

Om BTJ
BTJ är ett privat företag med över 80 års erfarenhet som biblioteksleverantör. Vi bildades
ursprungligen av Sveriges folkbibliotek för att vara en central, professionell leverantör av produkter
och tjänster. BTJ bidrar till en effektivare biblioteksverksamhet för Sveriges folkbibliotek.

Remissvaret i korthet
BTJ föreslår att den nationella biblioteksmyndigheten, i sitt utökade uppdrag, anlitar leverantörer för
produktion och utveckling av metadata i Libris för Sveriges folkbibliotek.

Gemensam infrastruktur - möjliga uppgifter för den nationella biblioteksmyndigheten
Många bibliotek har i sina synpunkter till strategin lyft behovet av ökat stöd när det gäller metadata
och katalogisering i Libris. Den kooperativa samverkansmodell som Libris bygger på har många
brister som inte berörs i den föreslagna strategin. Idag saknas helt ansvarsuppföljning av de
samverkande biblioteken. Detta skapar problem för de deltagande biblioteken och i förlängningen
för låntagare och bibliotekarier. Samverkansmodellen i Libris borde ha belysts i strategin.
I strategin poängteras det visserligen att ”samarbetet i Libris ska drivas och samordnas på ett för alla
parter effektivt sätt”. Men det saknas en tydlig definition av hur detta ska göras och en analys av
varför samarbetet brister idag. Det saknas också förslag på åtgärder för att nå målet.
Folkbibliotekens pågående anslutning till Libris är en av de största förändringarna för Sveriges
folkbibliotek på många år. Vilka konsekvenser det får för kataloginnehållet på sikt går inte att veta.
Men klart är att många, framför allt mindre, bibliotek har svårt att uppfylla sina kooperativa
åtaganden på grund av att åtagandena kräver omfattande kompetens och personal. En
decentraliserad struktur har här visat sig ineffektiv.
I och med de brister som finns i nuvarande kooperativa modell saknar vi även i strategin en analys av
alternativa centrala lösningar för att metadata i Libris ska hanteras effektivare och vara av god
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kvalitet. Den nationella katalogen bör i högre utsträckning drivas utifrån ett serviceperspektiv och
leverera funktionalitet till kravställande bibliotek.
BTJ visar att en privat aktör till låg kostnad och med hög kvalitet kan leverera metadata till Sveriges
folkbibliotek. Som leverantör av metadata till över 150 svenska bibliotek kan BTJ bära kostnaderna
för resurser och kompetensutveckling, samt skapa en effektiv organisation för
mångspråkskatalogisering. Något som inte är möjligt för ett enskilt folkbibliotek.
Effektiva metadataflöden spelar en viktig roll för att tillgängliggöra medier på biblioteken. Genom
metadata blir mediet sökbart för bibliotekarier och låntagare. Kvaliteten på metadata i Libris behöver
förbättras, det är en fråga som flera bibliotek poängterat i sina synpunkter till strategin. Vi ser därför
positivt på att strategin föreslår ”Utveckling av metadataanvändning och Libris” som en möjlig
uppgift för den nationella biblioteksmyndigheten.
Som en professionell metadataleverantör vill BTJ stödja KB/Libris i utvecklingen av såväl metadata
som funktioner och service till biblioteken. Vi ser därför positivt på att strategin öppnar för
möjligheten att utvecklingsarbete och processer för bättre metadata i Libris inte behöver genomföras
i den nationella biblioteksmyndighetens egen regi.
BTJ föreslår att den nationella biblioteksmyndigheten, i sitt utökade uppdrag, anlitar leverantörer för
produktion och utveckling av metadata i Libris för Sveriges folkbibliotek.
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