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VTI:s biblioteksdatabas BIBL

Av civilingenjör Ijörn Holmberg* och bibliotekarie Sophie Olsen,
Statens väg- och trafikinstitut, Linköping

Statens Väg och trafikinstitut, VTI, har ge-

nom sin instruktion uppgiften att vara cen-

tral informationskälla inom väg- och trafik-

området i Sverige. Vidare är VTI sedan

1971 svensk dokumentationscentral inom

OECDs informationssystem IRRD (Inter-

national Road Research Documentation).

Biblioteks- och dokumentationstjänsterna

motsvarar vad kunderna vanligen kallar

biblioteket . Själva biblioteket, som lik-

som det ursprungliga institutet inrättades

1925, och som senare omorganiserats flera

gånger, hade under 70-talets första år eX-
panderat kraftigt både i fråga om service-

utbud och antalet kunder.

VTI, var bland de statliga verk som om

lokaliserades i första etappen. Vi flyttade

till Linköping i juni 1975. Flyttningen till

Linköping innebar nya förutsättningar och

möjlighet att bedriva verksamheten i ra-

tionellare former än tidigare. För att kun-

na svara mot kundernas successivt ökande

krav bedömde Vi det nödvändigt att sna-

rast efter flyttningen

basera verksamheten på ADB rutiner i
största möjliga utsträckning.

integrera biblioteks- och dokumentations-
SGI'V1C61'1

Det gångna året året efter flyttningen
kan karaktäriseras som en tid full av för-

ändringar. Vi har diskuterat, prövat, för

kastat, varit missmodiga och glatts från

och till. Vi har nu arbetat oss fram till

rutiner, som vi tror på, som fungerar även

i dagligt bruk, och som går att bygga vi-
dare på allt efter ork och resurser.

Vi har genomfört följande ändringar:

1. Den tidigare hierarkiska synen på sektionens

interna organisation har ersatts av en funk-
tionsbaserad syn (fig. 1), samtidigt som an
svaret inklusive det ekonomiska till
stor del delegerats inom sektionen.

2. De tidigare använda katalogiseringsreglerna
Handledning i katalogisering av Haegg-

ström Söderström _ harbytt s ut mot en
mera datoranpassad, förenklad variant som
delvis bygger på IRRDs regler för deskrip
tiv katalogisering, som i sin tur åberopar
UNISISTS rekommendationer.
Dessutom har vi sneglat på de nya svenska
katalogiseringsreglerna för att minst uppfylla
minimikravet för godtagbar katalogisering
enligt dessa regler.

3. Det tidigare använda UDK-systemet har er-
satts med ett för väg- och trafikområdet an-
passat klassifikationssystem, utarbetat av
IRRD. Dessutom kompletteras denna rela-
tivt grova ämnesindelning med engelska
nyckelord enligt IRRDs tesaur. Systemet till-
låter även indexering med egna söktermer.

4.Rea1katalogen i kortform (enligt UDK) slo-
pades och har ersatts av lagring i en data
bas BIBL. Lagringen sker på skivminne,
Vilket möjliggör sökning via terminal i dia-
log med datorn.

5. En särkatalogisering och indexering utöver
normal bibliotekspraxis av forskningsrappor-
ter, konferenspapper, bokkapitel o.d. har på
börjats. För utländska tidskriftsartiklar för-
litar vi oss dock fortfarande på IRRD. Un-
dantag är svåranskaffade artiklar som re-
gistreras som särstryck såväl på databasen
som i nominalkatalogen på samma sätt som
all annan litteratur som ingår i biblioteket.

6. I och med datalagringen får Vi möjlighet att
ta fram olika listor med ringa arbetsinsats
och till billig kostand. Vi låter datorn sköta
utskrift av original till VTI Nyförvärv och
katalogkortstenciler för nominalkatalogen.

7. Ett samarbete har påbörjats med Statens
Geotekniska Institut SGI (beläget i sam-
ma byggnad som VTI efter omlokalisering-

 

*Sedan 1976-08-16 chef för dokumentationssektioncn
vid AB Atomenergi, Studsvik.
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en). Vi utnyttjar samma ADB-rutiner och
katalogiseringsregler för att registrera res-
pektive biblioteks litteratur. För övrigt har
varje institut frihet att bestämma inmat
ningspolicy, klassifikationssystem, samt ut
seende på nyförvärvslistor, katalogkort och
övriga produkter. Men det har visat sig att
båda instituten enats om samma layout för
sina utprodukter.

8. VTIs tidskriftsbestånd har datorlagrats för
att ge snabb och ekonomisk utskrift och med-
ge enkel uppdatering.

Vi har valt att fortsätta uppbyggnaden av

vår nominalkatalog i kortform, trots att ter-

minal/databas kan utnyttjas även för detta

ändamål. Skälen är tre:

Ekonomin. Databasen är tillgänglig endast
3 timmar per dag inom nuvarande ekonomiska
ram.

Driftsäkerheten. Även om ekonomin med-
gav 8 timmars öppethållande per dag förekom-
mer fler driftstörningar än vad som kan ac-
cepteras.

Kontinuiteten. Nominalkatalogen i kort-
form ger möjlighet att snabbt gå in i kata-
logen och belägga sökt litteratur bland biblio-
tekets hela bestånd alltsedan 1925.

Tekniska uppgifter

Vi har med dessa förändringar

Lagt en grund för en mycket flexibel orga
nisation som förväntas kunna klara arbetstop-
par på ett helt annat sätt än tidigare. Detta
innebär naturligtvis ökad service för kunderna.

Gjort åtskilliga rationaliseringsvinster; t.ex.
har enhetskostnaden för registrering sjunkit
med ca 30 %.

Höjt vår ambitionsnivå, både på inmatnings-
sidan (särkatalogisering och indexering) och
på utmatningssidan (on-line sökning i biblio-
teksdatabasen). Det är dessutom tekniskt möj-
ligt att ytterligare höja ambitionsnivån till re-
lativt sett mycket lägre kostnader än tidigare
och med förhållandevis ringa personalinsats.

Vi kommer att vara restriktiva med vilka

som skall delta i inmatningen till biblio

teksdatabasen, men vi tror att många vill
utnyttja vår databas för att belägga litte-

ratur eller för ämnesvis sökning.

Vi hoppas våra kunder skall uppleva VTIs

informationsenhet som en gammaldags,

specialinriktad diversehandel med kun-

dens bäst som rättesnöre!

Databasen är placerad vid Stockholms Datamaskincentral, QZ, där en IBM 360/175-dator

utnytjjas. BIBL innehåller februari 1977 ca 6 500 referenser, vilket kräver ca 4 miljoner

tecken i skivminnesutrymme.
 

 

    

Utskrifts -
format Uftgfl gtts Utskrifts-

F'eilt L'aingd Ingår i Repeter- Direkt vid sök- för formt
dialog bart sökbart ning och katalog- för nyför-

bel_agg- kort varvshsta
n1ng

00 ISIS-nr 5 JA NEJ JA JA JA NEJ
01 ORRD-nr 6 NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ
02 Författare 30 JA JA JA JA JA
03 Titel 300 JA NEJ JA JA JA JA
04 Publikation 200 JA NEJ JA JA JA JA
05 Typ 1 JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ
06 Ort 30 JA NEJ NEJ JA JA JA
07 ISBN 15 NEJ NEJ JA JA JA NEJ
08 Bib1.data 100 JA NEJ NEJ JA JA JA
09 Acc. nr 20 JA JA JA JA JA
10 Ämnesområde 3 JA JA JA NEJ NEJ
1 1 Sökord 40 JA JA JA NEJ NEJ
12 Extra sökord 40 JA JA JA JA NEJ
13 Intressent 10 JA JA JA NEJ NEJ
14 Övrigt 400 NEJ NEJ NEJ JA JA JA      

Tab Z. Tabellen Visar de fält som ingår i en referens, samt hur de utnyttjas för sökning och ut-
skrift i olika former. Inläggning av fält 01, 07 och 14 sker med speciell funktion (ADD). Fält
13 är skyddat mot obehörig sökinng.
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De programsystem som används är

ISIS (Integrated Scientific Information System) för on-line tillämpningar.
CORSAIR (Computer Oriented Reference System for Automated Information Retrieval) för
Vissa satsvisa bearbetningar och listutskrifter.

GUTS (Gothenburg University Terminal System) för att initiera satsvisa sökningar via terminal.
Programsystemet ISIS och därmed BIBL är tillräckligt 16 timmar per vecka. Inmatning
har under perioden februari 1976 januari 1977 utnyttjats för detta ändamål des NORD 10-dator
som finns hos VTI.

Inmatning sker till en transaktionsfil och uppdatering (regenerering) av BIBL sker var fjortonde
dag.

Nyförvärvslistan reproduceras hos VTIs reproenhet. Katalogkortstencilerna skrivs ut hos
BYGGDOK och sänds per post till VTI, som producerar kort i tillräckligt antal.
I fält 13 har vi möjlighet att välja om vi inte önskar referenser på katalogkort eller nyförvärvs-
lista.

I detta fält kan vi dessutom bygga upp en intresseprofil för de enskilda forskarna där de får
möjlighet att registrera sina samlingar av särtryck o.d. Det förutsätter för VTIs del att forskaren
deltar i arbetet med indexering och klassificering. Han har möjlighet att få ut varierande typer
av index och listor. Fältet är skyddat mot obehörig åtkomst.
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Fig. 1. I o.D-sektionen funktioner och personal.
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