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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Foljande uppsats kommer att handla om hur bibliotek i Namibia anvander sig av 
informationsteknik i sitt arbete som informationsfdrmedlare. Bakgrunden till att jag valt 
detta amne ar mitt intresse for den nya informationsmiljon, som vuxet fram under de 
senaste decennierna i takt med datorernas tilltagande kapacitet. Information har blivit en 
allt viktigare komponent i det nya globala samhallet och klassas nu som en resurs, likval 
som arbetskraft och naturtillgangar. De snabba framsteg som sker pa det vetenskapliga 
omradet betraffande teknik, naturvetenskap, ekonomi och andra arnnen, gor att det blir 
allt viktigare att ha den senaste och mest relevanta informationen for att kunna folja med · 
i utvecklingen. Kontinenter, lander, organisationer, foretag och enskilda personer 
riskerar att bli efter i den har processen. Ett forhallande som kan leda till ekonomisk och 
social tillbakagang och en framtid dar de informationsmassigt eftersatta styrs av de som 
battre anpassat sig till den nya omvarlden. 

Det ar har som jag intresserar mig for Afrika och dess mojligheter for en anpassning till 
IT-samhallet. Afrika ar en kontinent som genom historien har dominerats av krafter 
utifnin och har harigenom hamnat i ett olyckligt beroendeforhallande. Det har hammat 
kontinentens egna mojligheter att skapa sin framtid. Hur kommer informationssamhallet 
paverka det forhallandet? Blir det en fcirbattring eller kommer beroendet med dess 
negativa effekter hara oka? Ar IT en raddare i noden? Ar det den slutgiltiga spiken i 
kistan for drommen om ett Afrika med hog ekonomisk och social levnadsstandard? 
Eller kommer dess effekter pa utvecklingen att vara marginella? Med dessa fragor i 
baktanken bestamde jag mig for att gora en undersokning om bibliotek i Afrika. Hur de 
praktiskt arbetar med informationsteknik i sin infonnationsservice till anvandarna. 

Jag vill ta reda pa vilka mojligheter och problem som finns? Hur de ser pa sin roll i . 
dessa fragor? Hur ser deras informationsmiljo ut? Finns nagra likheter och skillnader nar 
det galler deras erfarenheter och andra biblioteks som befinner sig i en liknande 
situation? Genom en sadan undersokning hoppas jag kunna beskriva hur bibliotek i 
Afrika kan arbeta med IT for att forbattra informationsforsorjningen i landerna och 
harigenom vara en viktig del i informationssamhallets framvaxt i Afrika. 

Jag har valt ut Nationalbiblioteket och Universitetsbiblioteket i Namibia som mal for 
min huvudundersokning. Valet av de har tva biblioteken kommer sig framst av fyra 
olika skal. 

1. Namibia ar pa manga satt ett "klassiskt" afrikanskt land nar det galler socio
ekonomiska forhallanden som t.ex. BNP, utbildningsnivan, etniskt splittring och 
kolonial historia. (aven om Sydafrikas langa ockupation av landet har skapat vissa 
speciella forutsattningar, vilket jag kommer att ta upp i min undersokning) 
2. Namibia ar ett nytt och befolkningsmassigt litet land och de tva biblioteken har till sin 
uppgift att vara nagot av samordnare och padrivare for resten av biblioteks- och 
informationsutvecklingen i landet. Jag kan harigenom fa en lite vidare inblick i arbetet 
med att bygga upp informationsnatverk i ett afrikanskt land. 



3. De tva biblioteken har haft tillgang till IT-hjalpmedel under en langre tid och har 
darmed fatt erfarenheter som ar intressanta att ta del utav. 
4. Sist men inte minst sa har de varit villiga att bista mig med min undersokning, vilket 
har varit en fdrutsattning for ett lyckat resultat. 

Jag har forsokt att i mojligaste man undvika tekniska beskrivningar och istallet inriktat 
mig pa de mojligheter som tekniken innebar. Jag utgar fran att lasaren kanner till de 
mest elementara IT-termema som t.ex. CD-ROM och modem. I Bilaga 1. forklarar jag 
nagra av de tekniska termema och ger har aven forklaringar till andra narnn och termer 
som namns i texten. 

1.2 Syfte 

Syftet med min undersokning ar att ta reda pa hur Nationalbiblioteket och 
Universitetsbiblioteket i Namibia anvander sig av informationsteknik for att samla, 
bevara och sprida information och aven ta reda pa vilka faktorer som paverkar 
bibliotekens arbete med IT. Jag vill beskriva erfarenheter som de har pa oin.radet och 
stalla det i relation till informationsmiljon som de verkar i. Jag kommer ocksa ta upp 
vissa andra afrikanska biblioteks erfarenheter pa omradet. Det for att belysa och 
poangtera vissa foreteelser pa de tva namibiska biblioteken. Genom att vaga samman 
dessa faktorer vill jag ge en bild over situationen for de tva biblioteken nar det galler 
mojligheter och problem for anvandningen av IT. 

1.3 Fragestallningar 

Jag har tva overgripande fragestallningar som jag sedan delar in i ett antal 
delfragestallningar. De tva fragestallningama hanger till viss del ihop och genom att 
undersoka bada hoppas jag battre kunna uppfylla mitt syfte. 

1. Vilka faktorer paverkar de tva bibliotekens lT-salsningar? 
2. Hur anvander de sig av IT och vilka ar de viktigaste erfarenheterna pa omradet? 

Under min undersokning har sex huvudomraden utkristalliserats under .fragesta/lning 1. 

1. Personalen: Ar personalstyrkan tillracklig? Vilken utbildning och kunskap har 
personalen pa omradet? Hur ser intemutbildningen ut? Vilka asikter finns det om IT? 

2. Stod fran uppdragsgivare och utlandska organisationer: Vilket stod f°ar 
biblioteken fran regeringen? Vilket utlandskt stod rar de? Vilka faktorer paverkar 
stodet? 

3. Anvandarna: Vilken erfarenhet har anvandama av bibliotek och datorer innan de 
kommer till de tva biblioteken? Hur upplever personalen anvandamas utnyttjande av IT
redskapen? Finns det en anvandarutbildning och hur mottages den? 
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4. Samarbete med andra bibliotek och institutioner: Hur arbetar de tillsammans om 
databaser? V ilka lokala aktorer samarbetar biblioteken med och hur ser sarnarbetet ut? 
Finns det ett intemationellt samarbete och hur ser det ut? 
5. Bibliotekens situation: Vilken syn finns det pa information? Vilken roll spelar 
biblioteken i samhallet? Vilka viktiga faktorer i bibliotekens historia paverkar dagens 
situation? Vilken syn finns <let pa bibliotek? Vilka viktiga faktorer paverkar dagens 
bibliotekssituation? Vilka dataniitverk kan man delta i? 

6. IT i Namibia: Vilka mojligheter far de tva biblioteken utav IT:ns allmanna 
utveckling i Namibia? 

Fragestiillning 2. 

1. Datorutrustningen: Hur koper de in sin datorutrustning? Vad anser man om servicen 
av utrustningen? Hur har datorutrustningen fungerat? Vilka orsaker fanns till 
datoriseringen? 

2. Egna data baser: Vilka egna databaser arbetar biblioteken med? Hur anvands de? 
Hur har de arbetats fram? Vilka problem och mojligheter finns det? 

3. Externa on-line databaser: Vilka on-linemojligheter har biblioteken? Hur anvands 
de? Vilka problem och mojligheter finns det? 

4. CD-ROM: Vilka databaser har man tillgang till? Hur anvands de? Vilka problem och 
mojligheter finns det? 

5. Framtida satsningar: Vilka nya IT-projekt ar pa gang? Vad anses de kunna 
innebara? 

1.4 U pplaggning 

I Kapitel 3. redogor jag i olika underkapitel de faktorer som paverkar de tva bibliotekens 
informationsmiljo. I Kapitel 3. l tar jag upp viktiga forhallanden som ar gemensarnma 
for de flesta bibliotek i Afrika. Har behandlar jag bockemas roll och synen pa 
information. Bibliotekens utveckling i ett historiskt perspektiv och lite om dagens 
situation. Jag forsoker aven ge en bild over datoriseringen i Afrika och behandlar nagra 
av de datanatverk som finns. Jag beskriver ocksa nagra av argumenten i den debatt som 
finns om IT:ns roll i Afrika. Kapitel 3.2 tar upp de faktorer som ar specifika for 
Namibia. Jag tar upp de socio-ekonomiska forhallanden som paverkar biblioteken och 
lite om IT:ns utveckling i landet. Kapitel 3.2.3 - 3.2.6 behandlar situationen for 
bi blioteksvasendet. 

I kapitel 4. redogor jag for min undersokning utav Nationalbiblioteket och 
Universitetsbiblioteket. Efter en presentation av biblioteken behandlar jag deras 
erfarenheter av arbetet med intema-, on-line- och CD-ROM-databaser. Jag tar aven upp 
andra afrikanska biblioteks erfarenheter pa omradet. Det for att belysa viktiga aspekter 
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av min egen undersokning. I slutkapitlen 4.6-4. 7 tar jag upp kornmande IT-satsningar 
och personalfaktom. 

Kapitel 5. ar en sarnmanfattande diskussion dar jag for ett resonemang kring de faktorer 
som paverkar bibliotekens IT-satsningar och de i mitt tycke viktigaste erfarenhetema av 
IT pa biblioteken. 

1.5 Definitioner och begrepp 

Begreppet informationsteknik Gag kornmer aven att anvanda mig av forkortningen IT) 
anvands flitigt i manga olika sarnmanhang. I svenska Nationalencyklopedin finns i band 
nio foljande text under informationsteknik om man slar pa ordet information: I 

"Teknikfor insamling, lagring och bearbetning samt kommunikation och presentation 
av data i olikaformer. Definitionen av omradets omfattning varierar: ibland avses 
enbart datorrelaterad teknik, i andrafall inriiknas telekommunikation och i ytterligare 
andra iiven hemelektronik. " 

Jag kommer att anvanda mig av den definitionen som avgransar uttrycket till att enbart 
galla datorrelaterad teknik. Det for att undvika den otymplighet och irrelevans som det 
skulle innebara med en vidare definition. Det ar ocksa den nya datatekniken som fort 
med sig den utveckling som skapat en helt ny informationsmiljo for bl.a. biblioteken 
genom t.ex. datorkommunikationen och datorisering av olika informationskallor. 
Telekommunikation kommer jag endast berora i det avseende man anvander sig av 
telenatet for datakommunikation. 

Jag kommer att ta upp hur databasema anvands. Deis for att lagga in bibliotekets eget 
mediabestand och for att soka i andra externa databaser som de t.ex. kan fa sig tillsant 
sig utifran via CD-ROM-skivor. 

Informationstekniken har haft en snabb utveckling sen de forsta datorema utvecklades 
under 1930- och 40 talen. Fran att varit enstaka jattelika apparater som fungerade som 
raknemaskiner for militara behov inom dechiffrering, ballistik och meteorologi, har 
datorema utvecklats till att snart nog finnas pa varje kontor, skola och bibliotek i den 
datoriserade vastvarlden.2 De har blivit en grundlaggande komponent i vart samhalle 
och har bidragit till asikten att vi nu har kommit forbi industrisamhallet och gatt in i ett 
informationssamhalle. 

Informationssamhalle ar ocksa ett begrepp som anvands i tid och otid i debatten. Det 
kan aven vara lampligt att forsoka reda ut vad som menas med detta uttryck, da jag 
kornmer att referera till detta nar jag talar om den nya informationrniljon. I 
Nationalencyklopedin band nio finns under information foljande forklaring till 
begreppet informationsamhalle3 : 

"Jnformationsamhdlle dr en ofta anvdnd bendmning pa viktiga utvecklingstendenser i 
de hogindustria/iserade landerna under de senaste decennierna. lnformationssamhiillet 
karaktariseras bl.a. av en allmant okad kunskapsproduktion, ett okat beroende av 
tillgang till information, ny informationsteknologi i form av integrerade system for 
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dator- och teleteknik ochframvaxten av en stirskild informationssektor i ekonomin 
bredvid agrar-, industri- och ljtinstesektorn. I delta samhtille cir information en 
maktresurs; ett vtirde for den som har tillgang till den, gor bruk av den. och kan 
anvanda den for sina syften. " 

Hur kommer da Namibia in i dena sammanhang? Det ar ju ett land som man 
definitionsmassigt skulle kunna saga fortfarande befinner sig i med ena benet i 
jordbrukssarnhallet med 33-40% sysselsatta inom denna sektor, och dar jordbruket ar 
den nast viktigaste naringsgrenen efter gruvdriften.4 

Med den radande makt- och ekonomiska strukturen i varlden dar vastlanderna (inklusive 
Japan) driver pa IT-utvecklingen, maste aven andra lander med annan ekonomisk 
struktur folja med for att inte hamna utanfor i den ekonomisk-tekniska utveck.lingen. 
Speciellt nar dessa lander ofta ar beroende av de rikare landema genom skulder och 
handel. 

Informationsmiljo ar inte nagot vetenskapligt begrepp och det ar svart att hitta en 
lamplig definition. I sin bok Myten om informationssamhtillet - ell humanistiskt inlagg i 
framtidsdebatten definierar Emin Tengstrom informationsmiljo: 11 Man skulle harmed 
kunna avse hela den varld av signaler och intryck som manniskan uppfattar med sina 
fem sinnen11 Han gor dartill ytterligare en avgransning till att det i huvudsak omfattar 
den semantiska informationsmiljon.5 Den definitionen anser jag vara for omfattande och 
individinriktad for mina syften. Jag valjer istallet att gora en egen definition, dar jag 
menar att bibliotekens informationsmiljo star for II De forhallanden som paverkar 
bibliotekens mojligheter att samla, lagra och sprida information." 

Med Afrika kommer jag att anspela pa omradet soder om Sahara exklusive Sydafrika. 
Sydafrika tar jag huvudsakligen upp nar jag vill beskriva det inflytande landet har i 
Namibia och ovriga lander i regionen. De ovriga landerna i den har regionen delar 
liknande socio-ekonomiska forhallanden och historia, vilket har bidragit till att skapa 
beslaktad informationsmiljo. 6 
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2. Material och metod. 

De metoder som jag anvant mig av ar litteraturstudier och intervjuer. 
Litteraturmaterialet ar av olika karaktar. For att forbereda mig infor min studieresa till 
Namibia Jaste jag in mig pa litteratur som handlar om Afrika, bibliotek och 
informationsteknik. Den litteraturen kommer liven ligga till grund for de delar av 
uppsatsen som tar upp informationsmiljon i Namibia/ Afrika och andra afrikanska 
biblioteks erfarenheter av IT. Den andra delen av mitt litteraturmaterial bestar av 
hocker, artiklar, broschyrer, faxmeddelanden, arsplaner, brev mm., som jag samlade in 
under min undersokning. Det materialet anvander jag bl.a. till att komplettera mina 
intervjuer nlir <let t.ex. galler faktauppgifter om bibliotekens arbete och for redogorelsen 
om informationsmiljon. 

En viktig del i min uppsats ar de intervjuer som jag foretog pa plats nere i Namibia 
under perioden 5 Juni till 4 Juli 1996. Under min manad i Namibia besokte jag 
omvaxlingsvis Nationalbiblioteket och Universitetsbiblioteket for intervjuer med 
personal. Jag intervjuade aven ansvariga pa universitetets datacentral, Nationalarkivet 
och Department for Information studies. Jag var intresserad av samarbetet mellan de hlir 
institutionerna och de bibliotek jag undersokte. Jag ville liven fa en bredare syn pa 
situationen for bibliotek och IT i Namibia. 

Jag valde att ge intervjuerna en kvalitativ karaktar, av flera olika sklil. Syftet med mina 
intervjuer var an fa en forstaelse for den situation de befinner sig i nar <let galler mitt 
undersokningsomrade. Hur upplever de sin situation? Hur ser de pa sina erfarenheter? 
Vad har de for allmanna asikter om bibliotek, IT och Afrika? Dajag aldrig hade varit i 
Namibia och ej heller besokt nagot afrikanskt bibliotek, kom jag till en miljo som var 
ganska frlimmande for mig. Med begrlinsade forkunskaper kunde jag inte veta vilka som 
var de "ratta fragorna" att stalla och inriktade mig da pa overgripande fragor och lat sen 
den intervjuade prata fritt. Praktiskt gick intervjuerna till pa olika satt. Dels langa 
intervjuer dar jag anvande mig av bandspelare och samtal som mer hade karaktar av 
"smaprat", i vilka jag anvande mig av anteckningsbok. I min stravan att fa en sa vid och 
nyanserad bild som mojligt av bibliotekens arbete med IT, pratade jag med ett brett 
urval av personalen. Huvuddelen av min information fick jag av naturliga ska! fran de 
som aktivt arbetade med de har fragorna. Har ingar biblioteksledning och de i 
personalen som utfor datorrelaterat arbete. 

Min grundmetod ar att med hjalp av skriftligt material och intervjuer skapa rnig en bild 
av amnesomradet. For att uppna mitt syfte kommer jag forsoka ta reda pa vilka faktorer 
i miljon som paverkar utgangen av bibliotekens IT-satsningar. Jag undersoker hur de tva 
biblioteken i Namibia arbetar med IT och anvander mig av litteraturmaterialet om 
bibliotekens situation i Afrika, som ett hjalprnedel for undersokningen. 

De avsnitt dar jag tar upp andra biblioteks erfarenheter av IT ska inte ses som direkta 
jamforelser med de undersokta biblioteken. De syftar istallet till att belysa, poangtera 
och kommentera vissa aspekter i de tva narnibiska bibliotekens arbete med IT. De ska 
ocksa ge mig mojlighet att mera objektivt se hur man pa biblioteken i Namibia har 
anvant sig av IT-resurserna. I min diskussion for jag sen samman min undersokning och 
forsoker har resonera om de mojligheter och problem som finns med IT-satsningama pa 
de tva biblioteken. 
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3. Informationsmiljon i Namibia 

3.1 Namibia som en del av Afrika 

I foljande kapitel (3.) kommer jag ta upp gemensamma drag i Afrikas 
informationsmiljo for att fa en bakgrund till den miljo som biblioteken maste verka i. 
Dessa bibliotek ar en produkt av den informationsmiljo de verkar i och de begransas och 
far sin styrka fran sin omgivning. Manga av faktorema hanger samman och bidrar till att 
forstarka varandra. 

3.1.1 Skriftlosheten, bockernas roll och synen pa information 

En av de viktigaste faktorema nar det galler kommunikation och information i Afrika ar 
att det fram till europeemas kolonisation i huvudsak saknades ett skriftsprak. 7 Den 
muntliga kommunikationen mellan personer har varit den enda vagen for 
kunskapsoverforing. Skriftstallare har varit ersatta med historieberanare, sangare, 
muntliga diktare och medicinman i uppgiften att formedla information fran person till 
person. 

A ven om den muntliga kommunikationen kan vara nog sa effektiv i 
informationsformedling har den sina brister. Det orala budskapet bygger till storre 
utstrack.ning pa berattaren och sammanhanget dar det overfors, an det skriftliga som 
oftare kan ge en mera exakt kunskapsformedling. Det vill saga att olika personer far mer 
likartad tolkning av informationen.8 Den muntliga kommunikationens stora problem ar 
<less begransning nar det galler lagring och mangden av information som kan overforas. 
Skriftspraket ar en av manniskans viktigaste uppfinningar och har varit grunden till de 
stora civilisationernas framvaxt och utveckling. Det genom den kunskapsackumulation 
som kan ta fart nar stora mangder av information kan spridas over langa avstand i bade 
tid och rum. Avsak.naden av ett skriftsprak innan 1800-talet ar en av orsakema till att 
Afrika ej hunnit att fa igang ett fungerande informationsnatverk av vasterlandskt snitt. 
Den muntliga kommunikationens sarstallning har aven paverkat bilden av backer, 
bibliotek, och synen pa information och dess anvandning. 

Analfabetismen ar vida spridd. I manga av landema ar en majoritet av befolk.ningen 
icke-skrivkunnig.9 De manga ganger ambitiosa utbildningsprogrammen efter 
sjalvstandigheten har varit otillrackliga, vilket kan hero pa flera orsaker. I tider av 
ekonomisk tillbakagang har man ej haft rad att satsa fullt ut pa utbildningssektom. 
Analfabetismen har ocksa bidragit till att oka klasskillnadema i samhallena. 
Overklassen och en liten medelklass ar las- och skrivkunniga, medan det ar ovanligare 
pa landsbygden och i storstadernas ghettoomraden. IO 

En faktor som forsvarar mojlighetema an minska analfabetismen hanger sarnman med 
den muntliga kommunikationens sarstallning i Afrika. Det har fort med sig att 
boklasandet har ett daligt rykte bland stora delar av befolkningen. Det ses som en 
asocial aktivitet och betraktas ibland aven med misstanksamhet. Den asikten finns aven 
bland laskunniga som t.ex. studenter. De laser vanligtvis bara den litteratur som ingar i 
utbildningen och undviker att lasa backer under sin fritid, dar mera sociala aktiviteter 

7 



favoriseras. Detta ar inte nagot speciellt typiskt for Afrika utan sadana tendenser kan 
man aven se i vasterlandska samhallen, dar stora delar av befolkningen ej laser hocker 
pa fritiden. Har finns emellertid en tidningskultur som kan halla igang lasandet.11 

En ond cirkel bildas utav ointresset for hocker. Afrikas inhemska bokproduktion ar 
otillracklig och beroendet av utlandska bokfdrlag stort. De stora utlandska bokforlagen 
ser inte pa Afrika som en lukrativ marknad <la den ar sa begransad. Hand i hand gar 
problemen med att det ar svart att fa tag pa backer och ointresset for bocker.12 

Ett annat problem nar det galler bokutgivningen ar sprakforbistringen pa kontinenten, 
som beraknas ha nara 1000 olika sprak. Endast de riktigt stora inhemska spraken klarar 
av att ha en kontinuerlig bokutgivning. Har finns t.ex. Kiswahili som pratas i stora delar 
av Ostafrika, (speciellt vid kustema) som star for ca. 20% av alla nyutgivna titlar pa 
afrikanska sprak. Ett annat sprak a:r Yoruba som ar det storsta spraket i Nigeria, med ca. 
12% av de nyutgivna titlarna pa afrikanska sprak. Den bristande utgivningen pa de 
afrikanska spraken gor att de gamla kolonialspraken, framst engelska och franska 
fortfarande dominerar utgivningen. Omkring 80% av de nya titlarna som ges ut i Afrika 
ar pa de spraken, trots att mindre an 5% av kontinentens befolkning anses kunna dem 
nagot sa nar flytande.13 

Bockema och skriftsprakets svaga position har aven paverkat synen pa information. Den 
kunskap som ar nodvandig for manniskan att agera som individ och i ett socialt 
sarnmanhang har forts over via traditioner och muntligt berattande av den aldre 
generationen. Kunskapens grogrund har varit den sociala miljon i den afrikanska byn 
och har har generationers ackumulerade visdom forts over i berattandets form. En 
speciell muntlig kommunikativ kultur har harigenom vaxt fram i Afrika och stalldes 
sedan mot europeemas skriftkultur.1 4 Kolonialmyndigheter och nutida bistandsarbetare 
har forsokt tvinga pa afrikanema sitt informationssynsatt, rnedan man i manga 
afrikanska miljoer haller pa den traditionella kunskapsoverforingen.15 

Skepticismen mot vardet av skriftlig information far storst effekt nar det galler politiker 
och andra beslutsfattare. De ser ofta inte behovet av sadan information for 
beslutsfattande och den roll den kan spela i ett lands utveckling. Den kulturen gar aven 
nerat i organisationen. Personer pa tjanstemannaniva drar sig ocksa for att soka efter 
informationsrnaterial for sitt dagliga arbete.16 Grunden for beslutsfattande inhamtas ofta 
istallet via interaktionen mellan individema.17 

Synen pa informationsanvandning paverkar bibliotekens och andra informationstjansters 
utveckling i Afrika. Daman nedskriver deras betydelse far de institutionerna ofta 
otillrackligt stod av myndighetema bade betraffande resurser, lagstiftning och nationella 
informationsplaner. Det blir en ond cirkel dar biblioteken p.g.a bristande resurser ej kan 
fullgora sina uppgifter och anvandama anser harigenom att deras service a:r dalig och 
ointressant. 18 

Fa fungerande nationella informationsplaner finns i afrikanska lander. Bl.a. UNESCO 
har poangterat det viktiga i att sadana tas fram for lander i tredje va:rlden. UNESCO har 
t.ex. gett ut ett dokument dar man ger fdrslag till strategier for infonnationsnatverk i och 
mellan u-lander.19 Bristen pa infonnationsplaner bygger pa flera orsaker. A ven om 
ledarna i landema utat sett betonar vikten av informationsforsorjning, sa ar det manga 
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som faller tillbaka nar det galler att gora konkreta atgarder. I tider av bristande resurser 
ar det oftast mer frestande att satsa pengama pa mer handfasta omraden sasom inom 
t.ex. jordbruk och industriprojekt. Informationsforsorjningens mera langsiktiga vinster 
far ge vika for de kortsiktiga. De afrikanska samhallena har i stort haft en bristande 
fdrmaga att ta till sig vardet av informationsutveckling och vad det kan betyda for att 
utveckla verksamheter. 20 

3.1.2 Bibliotekens situation 

Jag tanker lite kort beskriva bibliotekens framvaxt i Afrika ifran kolonialismen och fram 
till nutid. Jag gar aven in pa nagra av de ideer som finns om hur biblioteksvasendet kan 
utvecklas. Jag inriktar mig till viss del pa ostra Afrika, vars historia skiljer sig lite fran 
vastra Afrika som haft en snabbare utveckling om an likartade trender. 

Biblioteksvasendet under kolonialismen 

Saknaden av skriftsprak innebar att det var genom kolonialismen som de forsta 
biblioteken byggdes upp. De utvecklades antingen som bihang till 
undervisningsvasendet eller blev de forskningsbibliotek och boksamlingar for den 
byrakrati som tog form. De forsta bibliotek som startades upp var ofta inriktade pa det 
fatal vita nybyggare som slagit sig ner i omradet. Biblioteken utnyttjades huvudsakligen 
i samband med undervisning. A ven missionsstationer hade boksamlingar. Det var ofta 
olika kyrkliga rorelser som verkade i omradena och upprattade bibliotek for att ge 
befolkningen tillgang till kristen litteratur. Man vande sig bade till vita nybyggare och 
den svarta ursprungsbefolkningen. 

Efterhand sa utvecklades aven folkbibliotek i de olika landema, ofta pa initiativ av 
enskilda personer. De var vanligtvis avgiftsbelagda och forlagda till storstadema, vilket 
stangde ute den stora majoriteten av befolkningen. Andra former av bibliotek som 
startades under denna tid, (runt sekelskiftet 1900) var de som kom till genom att 
tjansteman inom t.ex. administrationen eller inom medicin- och jordbrukssektom 
inrattade bibliotek for den egna verksamheten. 

Nedanstaende ar exempel pa nar olika bibliotek startades i omradet: 

- 1827 grundas Fourah Bay College i Freetown, Sierra Leone. Ligger i vastra Afrika, 
men ar det svarta Afrikas forsta akademiska bibliotek. 
- 188 I inrattas forsta missionsbiblioteket i Livingstonia (ligger i nuvarande Malawi). 
- 1898 oppnas Bulawayo public library (forsta folkbiblioteket i Zimbabwe). 
- 1899 grundas Library of parliament i Harare, Zimbabwe. 
- I 906 grundas Veterinary research laboratory i Harare. 

Biblioteken var barn av sin tid och byggde pa ett kolonialt tankande, som i huvudsak 
stangde ute den svarta majoriteten av befolkningen. Nar sedan sjalvstandighetsvagen 
slog igenom i Afrika pa 1950-talet och framat fanns det egentligen inte nagra storre 
bibliotek i landema och de som var igang var otillrackliga for befolkningen.21 
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Biblioteken efter sjaJvstandigheten 

Efter sjalvstandigheten fran kolonialmaktema gallde det att bygga upp och utveckla de 
nya landema. Det ansags att biblioteken kunde spela en viktig roll i <let arbetet och de 
tick tillgang till nya resurser. Orsakema till denna prioritering av biblioteksutvecklandet 
berodde mycket pa den syn man hade pa bibliotekens roll i samhallet. De sags som 
centras for lagring och spridning av humanistiskt, vetenskapligt och teknologiskt 
kunnande. Genom dem kunde kunskap ges till landets invanare, vilket skulle fa igang 
den sociala och ekonomiska utvecklingen. En stor del av befolkningen var analfabeter 
och biblioteken sags som ett slags "folkuniversitet" dar vanliga medborgare kunde fa fri 
tillgang till hocker, som ett stod till den massiva skolundervisning som nu ocksa drogs 
igang. 

Under 1950- och 60-talen byggde man upp stora universitetsbibliotek i stader som t.ex. 
Addis Abeba (Etiopien), Dar es Salaam (Tanzania), Kampala (Uganda) och Lusaka 
(Zambia). En satsning skedde aven pa forsknings- och specialbibliotek inom olika 
omraden, som t.ex. den statliga forvaltningen. Ett antal lander inrattade ocksa 
nationalbibliotek som skulle samla och dokumentera landets bokproduktion.22 

Biblioteksuppbyggnaden fick ofta stod och hjalp utav personer och organisationer fran 
de foma kolonialmakterna, da de afrikanska landerna sjalva vanligtvis saknade 
erfarenhet och utbildning pa omradet. Dessa organisationer var av olika karaktar t.ex. 
intemationella organisationer, bistandsgrupper eller olika kulturella organisationer. 
Exempel pa sadana ar UNESCO, British Council, Ford Foundation och IFLA. 
Kannetecknande for dem var att de kom i goda avsikter med pengar och experthjalp, 
men att de misslyckades med att sprida biblioteksiden till stora delar av befolkningen.23 

Orsaker till misslyckandet var flera. Biblioteken var ofta fastrotade i den anglo
amerikanska bibliotekstraditionen och levde i villfarelsen att afrikanemas 
informationsbehov och deras satt att soka upp information skulle vara samma som det i 
Europa och Nordamerika. A ven om vissa anpassningar gjordes till de afrikanska 
forhallandena, byggdes det upp ett biblioteksvasende som anvande sig av 
angloamerikansk tradition betraffande organisationsstruktur, bibliografiskt tankande och 
ett medelklassperspektiv. Biblioteken har harmed tenderat att bli isolerade fran 
fo lkmajoriteten i Afrika och anvands i stort hara av den socio-ekonomiska eliten i 
storstadema. 24 

De stora biblioteksprogrammen 

Nar de vantade framgangama med biblioteken uteblev drog ofta de afrikanska 
regeringarna oronen at sig och biblioteken fick uppleva tider med minskade resurser att 
rora sig med. Den nedatgaende trenden kom samtidigt som Afrikas bibliotekarier tagit 
ett stort steg framat och borjat gora sig horda i den internationella debatten runt 
biblioteksvasendet. Diskussioner om hur man skulle fortsatta utvecklandet av 
biblioteken i Afrika (och andra u-lander) ledde fram till att bl.a. UNESCO drog igang 
flera program for att stodja biblioteksutvecklingen i u-lander. 

Huvudprogram for Afrika var National Information Systems (NATIS) och 
UNESCO/International Council of scientific unions programme for development of a 
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world science information system, (UNISIST) dessa gick senare under samma program 
kallat General Information Programme (PGI). De viktigaste uppgiftema for 
programmen var: 

- Framjandet av informationsplaner pa det nationella planet och andra nivaer. 
- Framjandet av metoder, normer och regler for anvandandet av information. 
- Stod till utvecklandet av informationsnatverk. 
- Stod till utvecklandet av specialiserade informationssystem. 
- Framjandet av utbildning och traning av informationsspecialister och anvandare. 

Programmen startade runt slutet av 1960-talet och borjan av 70-talet och involverade 
efter drygt ett artionde majoriteten av landerna i Afrika. De fiesta bibliotek fick en 
UNESCO-plan att leva upp till. Det resulterade i en mangd diskussioner, konferenser, 
projekt och stod till olika institutioner runt om pa kontinenten.25 Trots de massiva 
satsningama har det varit svart att na nagra storre resultat. Den nedatgaende trenden for 
bibliotek och informationsvasendet i de olika landerna har fortsatt och engagemanget i 
de olika programmen har ofta ebbat ut.26 

Vad beror da detta misslyckande pa? Tva personer somjobbat inom programmen ar 
Tefko Saracevic och Ulrich Gehrke. De har forsokt ange vilka orsaker de ser som 
avgorande for det sparsamma resultatet:27 

- makthavama (pa olika nivaer) fortsatter att se utnyttjandet av information som nagot 
mindre viktigt for utvecklingsprocessen. 
- fa nationella informationsplaner har forberetts och annu mindre har satts igang. 
- bibliotekariema i Afrika saknar ofta sjalvfortroendet, utbildningen eller inflytandet for 
att kunna ta pa sig en storre roll for att fullfolja programmen. 
- personal inom de informationssystem och institutioner som finns, saknar ofta viljan att 
slappa pa sin maktposition over sitt ornrade for att inga i ett storre nationellt system. 
- de informationsamlingar som finns (som programmen maste bygga pa) ar vanligtvis 
marginella, inadekvata, svaratkomliga eller outnyttjade. 
- de olika organisationer som varit inblandade i programmen har ofta konkurrerat med 
varandra istallet for att samordna. 
-man har ej anpassat sig till olika sociala och ekonomiska forhallanden i landema. 

Nya trendcr 

Det finns nu en situation dar de olika programmen misslyckats med att skapa 
fungerande informationsnatverk, samtidigt som den ekonomiska krisen tilltar for Afrika 
med sj unkande export, hojda importpriser och okande skuldbordor. Det leder till att 
regeringama i landema ofta saknar bade engagemang och resurser art lagga pa bibliotek 
och informationsutveckling. Biblioteken far minskade anslag, medan det som behover 
kopas in t.ex. bocker, periodika och tekniska hjalpmedel okar i pris. De finansiella 
svarighetema forsamrar bibliotekens service och deras roll i det afrikanska samhallet 
marginaliseras ytterligare. 28 

Statistik over biblioteksanvandningen i olika afrikanska lander ar nedslaende. I 
Botswana beraknas endast 5 % av befolkningen utnyttja nagon form av bibliotek. I 
Kenya ligger det pa 2-3% och Tanzania pa I-2%.29 
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Manga anser att den nuvarande biblioteksfonnen har kommit till en atervandsgrand och 
den maste nu anpassa sig battre till den afrikanska miljon. Harigenom kan nya 
anvandare nas och biblioteken kan spela en viktigare roll for sina landers utveckling.30, 
31 

I den debatt som fors om bibliotekens framtida roll ar det ofta tre huvudomraden som 
aterkommer: 

- Biblioteken maste rikta in sig pa nya anvandare, framst den illiterata 
landsbygdsbefolkningen. En av huvudkritiken mot biblioteken ar att de anpassat sig till 
en europeiserad elit i storstaderna. Den storsta delen av Afrikas befolkning bor pa 
landsbygden och biblioteken har genom sitt arbetssatt stangt ute en majoritet av sina 
potentiella anvandare. Majoriteten av invanarna utanfor staderna ar ofta analfabeter och 
om biblioteken vill na befolkningen kravs <let att man gar utanfor det skriftliga mediet. 
Tankbara satt att tillhandahalla information kan istallet vara via t.ex. ljudupptagningar, 
bilder, videos, berattare, sanger och drama. En viktig faktor i skapandet av sadana 
bibliotek ar lyhordheten gentemot anvandarna. Vad vill de ha information om och hur 
ska den presenteras? Forsoksprojekt med Iiknande bibliotek har bl.a. gjorts i Nigeria 
utav University of Ibadan Rural Development Information System research project, 
(RUDIS) med ett lyckat resultat.32 

- Biblioteken kan spela en storre roll for utbildningsvasendet. Afrika befinner sig i ett 
lage av kraftig befolkningsokning. Behovet av skolundervisning for invanarna ar stort 
och i manga lander ar omradet hogsta prioritet for regeringama. Stora delar av landemas 
finansiella utgifter gar till utbildningssektom. (i Namibia 27%33) Biblioteken kan fa en 
betydelsefull roll i att vara ett stod for utbildningen. Den bristfalliga utbyggnaden av 
t.ex. skolbibliotek har hittills hamrnat en sadan utveckling.34 

- Biblioteken kan forbattra informationsforsorjningen genom samarbete. Det 
ekonomiska laget for biblioteken, har fort med sig harda besparingskrav pa biblioteken. 
En losning pa problemet med minskade resurser ar samarbete med andra biblioteks- och 
informationstjanster pa lokal, regional och internationell niva, nar det galler 
resursdelning. Samarbetet kan ta sig olika former. Det kan rora sig om t.ex. 
gemensamma inkopsprogram, fjarrlan, dokumentleveranser, gemensamrna databaser 
och allmannt kunskapsutbyte.35 Informationstekniken ger ocksa afrikanska bibliotek 
mojlighet att skapa gemensamma databaser och natverk och harigenom minska 
beroendet av information utanfor kontinenten. 36 

Gemensam faktor for manga av debattinlaggen om biblioteken i Afrika ar asikten att 
situationen ar krisartad. Grundorsaker ses som det daliga ekonomiska laget for ornradet 
och bibliotekens oformaga att anpassa sig till den afrikanska verkligheten. Trots det ses 
inte la.get som hopplost, utan det finns bade en vilja till att angripa problemen och olika 
forslag pa hur det ska ga till 

3.1.3 lnformationsteknikens intag 

Datorteknikens utveckling i Afrika foljer ett gamrnalt kolonialt monster, dar teknik 
overfors till kontinenten fran den industrialiserade varlden. Tekniken som komrnit till 
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under de industrialiserade landernas forutsattningar ska appliceras pa de socio
ekonomiska forhallanden som rader i Afrika.37 Det sker med varierande framgang. 
Vilken framgang som informationsteknologin kommer fa rader det delade meningar om. 
Jag kommer i slutet av kapitlet ga in pa debatten som finns om informationsteknikens 
mojligheter. Forst gor jag en historisk tillbakablick pa datoriseringen och beskriver 
nagra av de natverk som finns. 

Datoriseringen 

Datorn har gjort sitt antag till storstaderna i Afrika och ar flitigt anvand pat.ex. banker, 
foretag och kontor, aven om utvecklingen Jigger langt efter den industrialiserade 
varlden. Kontinenten (inklusive Sydafrika och Nordafrika) beraknas inneha 1 % av 
varldens 200 miljoner datorer.38 

Under 1960 och 70-talen fanns det ett ytterst fatal datorer pa den afrikanska kontinenten. 
De som fanns var stora och gamla, ofta led de av patagliga driftstorningar. De var 
vanligtvis belagna pa universitet eller hos myndigheter. Nar dataexplosionen kom med 
den nya mikrodatorn, som var mindre, snabbare och billigare, markte aven Afrika av en 
kraftig okning av datorema i samhallet. Det skedde dock pa en betydligt lagre niva an i 
den industrialiserade varlden. 

Utvecklingen gar nu snabbt framat. Installation, reparering och underhall av datasystem 
har blivit enklare och nu finns det aven manga datorforsaljare i Afrika som erbjuder 
underhall och skotsel. De nya enklare systemen har gjort datorema billigare och mer 
anvandarvanliga, vilket har skapat en marknad aven bland icke-specialister. Det gor att 
man lattare kan satta in datasystem i miljoer dar det forut saknats nagon form av IT, 
vilket ar en fordel i afrikanska lander.39 

Teknikens anpassning till de afrikanska fdrutsattningama ar inte den enda orsaken till 
den senaste IT-utvecklingen. Det maste finnas olika krafter som driver pa utvecklingen. · 
Den framsta padrivande kraften har varit olika utvecklings- och bistandsorganisationer i 
vastvarlden. Dessa organisationers stod till datoriseringen har varit bade direkt och 
indirekt. Det direkta stodet har inneburit att man skankt datorer till lander i Afrika for att 
de ska anvandas till en konkret uppgift, som t.ex. en demografisk databas. Medan det 
indirekta stodet innebar att bistandsorganisationema pa plats i Afrika anvander sig av 
datorer for att skota olika projekt. Det har gett tillfalle for de afrikanska projektarbetarna 
att se nyttan med datorer och ger aven datorema status som viktiga arbetsredskap.40 

Den ekonomiska utvecklingen som skett i Afrika efter frigorelsen fran kolonialmaktema 
har ocksa bidragit till datoremas utveckling. Det fanns ett behov av att kunna lagra och 
bearbeta stora mangder information nar man skulle bygga upp de nya statema. Pa senare 
tid har den omstrukturering av ekonomin som de fiesta afrikanska lander tvingats till 
p.g.a. den finansiella krisen, bidragit till att skapa ett behov av modema datorer.41 
Datoriseringen sker till overvagande del pa den industrialiserade varldens villkor. A ven 
om det dyker upp fler och fler lokala aterforsaljare, sker det mesta intaget fran lander 
utanfor kontinenten. Ofta gynnar det bistandsgivande landet sina egna inhemska 
datorforsaljare. 
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Det ar svart att fa fram statistik over datoriseringen. Eftersom det saknas heltackande 
nationella oversikter far man ga pa uppgifter fran olika bistandsorganisationer eller 
enskilda myndigheter.42 Eftersom att utvecklingen gar fort ar siffroma mycket 
inaktuella, men de visar anda pa den radande tendensen. Till saken hor att utvecklingen 
ar ojamn och skiljer sig fnin land till land. 

En undersokning av antalet mikrodatorer i Afrika som anvandes i projekt startade av 
USAID, visade 1980 pa 37 st. i hela Afrika. 1986 hade man sa manga i enbart 
Tanzania. 43 1981 beraknades att Botswana hade sex st. persondatorer. 1990 fanns det 
atminstone 300 Apple II datorer, 500 Apple Macintosh och 45 Novell LANs (Local 
Area Network) med varierande storlek fran 4 till 70 datorer.44 Det fanns nu aven 30 st. 
datorforsaljare enbart i Botswana.45 

Den snabba utvecklingen for datorer i Afrika till trots, finns det fortfarande ett antal 
problem som bromsar upp farten. Beroendet av hard- och mjukvaror fran utlandet okar 
importkostnadema, som man nu stravar efter att hall a nere. 46 Det samtidigt som det ej 
finns sanuna behov av att rationalisera arbetskraft da lonerna ofta ar laga. Utbildningen 
pa datorerna ar manga ganger otillracklig, vilket leder till fel i anvandningen eller i 
programmen. Datorerna i olika bistandsprojekt blir ofta staende oanvanda for att ingen 
kan ratta till felen. Elforsorjningen ar ett aterkommande problem. Elavbrott och andra 
tekniska fel ar vanliga pa manga hall i Afrika.47 Datorerna ar fortfarande forbehallna en 
valutbildad elit i storstadema. De har aven en tendens att vilja behalla sin kunskap for 
sig sjalva, antingen som statushojare eller som ett satt att hindra fri information i lander 
dar det rader diktatur.48 

Datoriseringen pa akademiska bibliotek 

Den nya datortekniken haller drastiskt pa att forandra biblioteken och bibliotekariernas 
uppgifter. Den paverkar arbetsmiljon, mediabestandet och kraven pa fardigheter hos 
personalen. Bibliotekens formaga att forse allmanheten med information forandras i och 
med nya anvandarvanliga databaser. Biblioteken maste hanga pa utvecklingen for att 
fortfarande kunna overleva som informationscentraler. 49 

Den utvecklingen galler aven for biblioteken i Afrika, aven om de inte upplever sanuna 
konkurrens fran andra informationscentraler som de i vast gor. Biblioteken kan i Afrika 
istallet verka som banbrytare i forsoken att sprida datorkunnande bland sina anvandare. 
Det mesta som skrivits om datorer pa bibliotek i Afrika handlar om akademiska 
bibliotek, specialbibliotek eller myndighetsbibliotek, mojligtvis for att det ar har man 
har prioriterat resursema. Jag kommer referera till en undersokning av akademiska 
bibliotek da de ligger narmast mitt problemomrade. I de kapitel som ar knutna till min 
undersokning av de tva biblioteken i Namiba kommer jag beskriva olika erfarenheter av 
datorisering pa andra afrikanska bibliotek. 

For att ge en bild av datorutbredningen pa forskningsbiblioteken tanker jag ta upp en 
undersokning som American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
gjorde 1992. AAAS stoder bl.a. forskningsbibliotek i Afrika med bidrag for inkop av 
t.ex. hocker, tidningar och datorer.50 Undersokningen innebar att man skickade ut 
enkater till 31 forskningsbibliotek i Afrika (huvudsakligen universitetsbibliotek). De 
fick svara pa fragor om bl.a. sitt bestand, budget och olika tekniska redskap. 
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Institutionema som deltog representerade en mix utav Afrikas bibliotek ifraga om 
storlek, amnesinriktning och resursstyrka. 51 

Det visade sig att alla utom fem (5) bibliotek hade minst en mikrodator. Halften av 
biblioteken hade kopt dem lokalt. Tva bibliotek hade fler an tio datorer (universiteten i 
Zimbabwe och Senegal) medan resten hade mellan en och fem. Utav alla biblioteken var 
det endast universitetet i Nairobi som bibliotekets LAN (Local Area Network) var 
ihopkopplat med universitetets. 

Bara pa en handfull av biblioteken hade de kopt apparaturen med intema medel, medan 
de fiesta andra bibliotek fick finansiering fran nagon utlandsk organisation. Nastan varje 
bibliotek hade mjukvaran CDS/ISIS, som utvecklats av UNESCO och tillhandahalls 
gratis for institutioner i tredje varlden. Andra kommersiella mjukvaror som anvandes 
var t.ex. ordbehandlingsprogrammen Word Perfect och Word Star. Andra program var 
D-base och Lotus. Universitetet i Ghana var det enda biblioteket som hade utvecklat en 
egen databasmjukvara.52 

Andra undersok.ningar visar pa samma uppatgaende trend for datoriseringar. Enligt 
statistik samlad infor !FLA/ ALP Microcomputer workshop som bolls 1991 pa the 
University of Botswana hade 83 % av universitetsbiblioteken i ostra och sodra Afrika 
tillgang till datorer.53 (Bada undersok.ningama ligger nagra ar tillbaka i tiden sa 
ytterligare utveckling har skett pa omradet. Min anmark.ning) 

Datanatverken 

En viktig deli informationstek.niken ar mojligheten att skapa elektroniska natverk, dvs 
datorer som kommunicerar med varandra. De fordelar natverken innebar for Afrika ar 
flera. Den kanske framsta vinsten ar att egna otillrackliga informationsresurser kan 
kompenseras med tillgang till information utanfor den egna institutionen. 

En mangd olika natverksprojekt ar nu igang runt om i Afrika. De fiesta ar finansierade 
utav olika utlandska bistandsgivare och involverar flera olika afrikanska lander (over 30 
st. armed i nagot projekt. 54 ) Utvecklingen varierar mellan olika lander och regioner. 
L~dema i soder och oster har kommit langre an de i vast och centrala Afrika. Nagra av 
de dominerande natverken och som invol verar fl est lander ar Pan African Development 
Information System (PADISNET), HealthNet, Reseau lntertropical d 'Ordinateurs 
(RIONET) och Regional Informatics Network for Africa (RINAF).55 

P ADISNET ar en del av PAD IS natverket som startade 1980 och administreras utav 
United Nations Economic Commission for Africa (ECA). Malen ar att stiirka landemas 
egna nationella informationssystem via radgivningshjalp och utbildning. De ska ocksa 
hjalpa till att satta upp decentraliserade informationsnatverk pa kontinenten. Det sista 
malet bygger pa att hjalpa landema etablera egna informationssystem innehallande 
information om utvecklingsorienterad litteratur. V arje land har ett eget PAD IS-center 
som liigger in och hamtar information fran det overgripande PADIS-systemet.56 

HealthNet ska tillhandahalla elektronisk information till personer inom hiilsovarden. 
Systemet skots av SatelLife, som ar en icke-vinstdrivande organisation i Cambridge, 

15 



Massachusetts i USA. 6verforingen gar via modem over telenatet eller radiovagor over 
satellit. 16 lander deltar i natverket som ar ett av de storsta pa kontinenten. 

RIONET ar ett internationellt elektroniskt natverk som skots av French Institute of 
Scientific Research for development and Cooperation in Africa. Det ar 
varldsomspiinnande och har anslutningar till tio fransktalande lander i Afrika. Natverket 
ger en uppkoppling till Internet. 

RINAF startades utav the Inter-Governmental lnformation Program (IIP), som ar ett 
UNESCO-program. Malet ar att ge akademiska och forskningsinstitutioner i Afrika 
till gang till Internet. 57 

Det finns aven regionala natverk som fatt ett viktigt inflytande i sitt omrade. l Sodra 
Afrika regionen firms det flera olika natverk och omradet ligger forhallandevis langt 
fram genom Sydafrikas tekniska utveckling och dominerande position. 

UNINET-ZA ar ett Sydafrikabaserat icke-vinstdrivande natverk som startade 1987 och 
stodjer elektronisk ihopkoppling utav akademiska- och forskningsinstitutioner i Sodra 
Afrika. Deras huvudmal ar att ge alla institutionerna i Sydafrika och i grarmlanderna 
tillgang till Internet. Via UNINET gar det aven att na SABINET. 58 (mer om SABINET 
i Kapitel 4.4) Nio lander har uppringningsmojligheter, daribland Namibia.59 SADC 60 
arbetar nu hart med att lanka upp medlemslanderna till Internet. Over 17 projekt ar 
igang med att starta databaser och natverk pa omraden som t.ex. vetenskap och teknik, 
skogsbruk och jordbruk. Projekten finansieras bade med egna pengar och med utlandskt 
bistand. Inkop av datorutrustning sker medvetet framst fran lokala firmor, med syfte att 
gyrma och utveckla den inhemska industrin.61 

Efter en langsam start sker nu Intemetanslutningarna med en valdig fart runt om i 
Afrika. 24 lander har full tillgang till Internet och tolv har langt framskridna planer pa 
att skaffa sadan anslutning. Fortfarande ar det endast i huvudstaden som det gar att 
koppla upp sig i majoriteten av lander. 62 

Det firms aven flera projekt som gar ut pa att forbattra telekommunikationerna i Afrika. 
Ett av de mest ambitiosa ar ett projekt kallat "Africa One". American Telephone and 
Telegraph (AT&T) planerar att lagga en 33 600 km lang fiberoptisk kabel runt 
kontinenten. 41 lander kommer sedan kopplas upp till undervattenskabeln, vilken 
kommer ge direktfdrbindelser med Europa och Amerika. Projektet sattes igang 1995 och 
beraknas vara klart 1999. Africa One hoppas kunna ge Afrika idealiska 
kommunikationsfdrbindelser med omvarlden och aven mellan de deltagande landema 
(kustlandema. Min anmarkning). 63 64 

A ven om tillvaxten av olika natverk har varit kraftig de senaste aren, firms det 
fortfarande manga problem som bromsar upp utvecklingen. Exempelvis PADIS har haft 
stora problem med att komma igang ordentligt. Inmatningen av information har ej 
fungerat och i manga lander firms projektet bara pa papperet. Samarbete har fungerat 
daligt mellan olika berorda parter och framgangarna har i stort uteblivet.65 

Afrika saknar fortfarande en fungerande infrastruktur nar det galler telekommunikation. 
Det ar den kontinent som harden lagsta telefondensiteten med ett genomsnitt pa 1,6 
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telefoner per I 00 invanare66 Den snabba befolkningsokningen tenderar aven att minska 
denna siffra, da den telefonokning som sker ar otillracklig.67 3/4 av befolkningen lever 
pa Jandsbygden och saknar ofta elektricitet och ett fungerande telenat.68 Den svaga 
tillvaxten skapar en negativ spiral, eftersom det ar fa privata utlandska investerare som 
vill satsa pa en svag marknad. Underhallet och reparation av 
telekommunikationsmateriel har ocksa sina brister pa manga stallen i Afrika. Orsaker 
hartill ar bl.a. svaga resurser, korruption, franvaron av underhallsplaner och daliga 
klimatforhallanden. Det finns aven brister i utbildning och kunskap hos de 
telenatsoperatorer som skater om systemen. Det hanger samman med laga loner och den 
komplicerade arbetsmiljon, vilket gor att valutbildade tekniker hellre tar jobb utanfdr 
kontinenten. 

En forsvarande faktor ar art staten i manga afrikanska lander har monopol pa 
telekommunikationsnatverken. Det for med sig en mangd restriktioner pa omradet vilket 
hindrar utvecklingen och trissar upp priset. A vgifterna for art anvanda sig av telenatet ar 
ofta hogre i Afrika an i t.ex. Europa och USA, till det kommer den lagre inkomsten i 
Afrika.69 

De losningar som ges i debarten hanger ofta ihop med problemen. ~edan ar nagra av de 
aterkomrnande fdrslagen: 

- Afrikas ledare och experter pa IT maste enas om mal, riktlinjer och uppgifter for 
natverken och stiilla krav pa bistandsgivama. 
- utnyttja Sydafrikas erfarenheter och kunskap av att bygga upp ert fungerande natverk. 
- hansyn maste tas till den afrikanska kulturen som iir mera socialt inriktad an 
teknologisk. 
- aka Iaskunnigheten bland invanarna annars blir alla satsningar meningslosa. 70 
- satsa pa utbildningar i anvandningen och skapande av datasystem. 
- uppmuntra IT-investeringar inom olika industrinaringar. 
- bygg ut telenaten. 
- uppmuntra inhemsk forskning pa IT-omradet. 71 

Elektronisk post 

Elektronisk post eller e-mail som det iiven kallas, iir en av tjanstema betriiffande 
dataniitverk. Det gar att skicka elektroniska brev pa bade Internet, Fidonet och UUCP, 
vilket gor att de fiesta lander i Afrika som ar uppkopplade till nagot natverk hare
mailforutsattningar. 72 

E-mail ger en mojlighet for afrikas invanare an na ut i varlden for Iaga eller inga 
kostnader alls. Den oppnar nya tillfallen for kommunikation inom landema och mellan 
olika lander och kontinenter. Afrikanska forskare, larare och studenter far en chans art 
bryta sin isolerade forskningssituationen. De far tillgang till det varldsomspannande 
informationssarnhallet och kan utbyta information med likasinnade runt om i varlden. 
De direkta fordelarna med e-mail ar bl.a. att den ger en mojlighet att snabbt, billigt och 
bekviimt overfora information, vilket forenklar sarnarbeten mellan olika individer nar 
det t.ex. galler virtuell inlaming eller projektarbeten. 73 E-mailanvandning oppnar ocksa 
nya mojligheter for fjarrlan och dokumentleverans. En osiiker och langsarn manuell 
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postgang kan ersattas av en procedur, dar man sander sin begaran om dokument 
elektroniskt. 74 

Aven om utvecklingen av elektronisk post borjat komma igang i Afrika, ligger man 
fortfarande efter andra jamfdrbara delar i varlden som vissa delar av Asien och 
Sydamerika. I t.ex. Latinamerika har man ofta sjalva tagit storre ansvar och initiativ nar 
det galler natverksutvecklingen, medan man i Afrika fortfarande ar beroende utav 
utlandska organisationers stod.75 

Debatten om IT och dess roll 

Det finns en utbredd debatt pa omradet. Inlaggen ar ofta nyanserade. Grundkarak.taren i 
debatten ar att IT varken ar det stora hotet eller losningen pa allt, utan den blir vad man 
g5r den till. En viss IT-skepticism finns i manga av inlaggen. Nagra av de viktigare 
argumenten ar foljande. (Forfattarna delar inte alltid det argument de besk.river. Min 
anmarkning) 

IT skapar ett nytt samhalle dar informationen blir en ekonomisk och social resurs, med 
en pafoljande uppdelning mellan de som har och inte har tillgang till "ratt" information. 
Afrika kom efter i industrialiseringen, med pafoljande ekonomiska problem. 
Informationssamhallet kan ytterligare oka gapet mellan Nord och Syd_76 

Den innebar en form av nykolonialism. lnnan var det Europas lander som delade upp 
omraden i Afrika, nu ar <let olika bistandsgivare som delar upp Afrikas cyberspace. 
Olika organisationer och bistandsbyraer drar igang projekt dar man installerar och 
experimenterar med just sin hard- och mjukvara. Istallet for att samarbeta och bygga 
upp ett gemensamt natverk som skulle kunna bidra till ihoplankningen av kontinenten. 77 

Projekten for med sig pengar och den tekniska utrustningen, men ej nodvandig kunskap 
for effektiv drift. Natverksuppbyggandet blir ett andamal i sig och utan kontak.t med den 
afrikanska verklighet som man sager sig vilja f6randra. Det skapas en overtro pa att alla 
problem kommer att losas hara vastvarlden pumpar in massor med information till 
Afrika.78 Den hoga kostnaden for IT och den daliga ekonomiska situationen skapar ofta 
ett langvarigt beroende av Ian och bistand for att halla igang olika projekt. Om pengarna 
forsvinner eller tas bort forfaller projektet. 79 

IT kommer som mycket annat fran vast att endast gynna eliten i storstaderna. 
Befolkningen pa landsbygden ar ofta analfabeter, har laga inkomster och sak.nar tillgang 
till ett fungerande telenat. De far det svart: att dra nytta av utvecklingen och ett djupare 
gap mellan stad och landsbygd uppstar.80 Afrikas sparsamma ekonomiska resurser 
borde istallet satsas pa sadana projekt som direkt angriper problemen och gynnar den 
fattiga delen av befolkningen. 81 

Den information som kommer via IT forutsatts ofta vara forstalig, relevant och 
anvandbar i Afrika. Det mesta i informationen pa de afrikanska natverken missar i detta. 
Analyser av Internet visar att 1/3 av innehallet narmast ar att betrak.ta som "sk.rap" och 
att personliga e-mailmeddelanden utgor den huvudsakliga trafiken pa de afrikanska 
natverken. Det ar svart att harigenom dra slutsatsen att IT ar losningen pa Afrikas kris 
som fattigdom, svalt, inbordeskrig och diktatur. 82 
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De fiesta av de kritiska rosterna anser inte att Afrika ska forsoka klara sig utan IT. 
Istallet vill de anpassa den utveckling som sker till de afrikanska fdrhallandena, sa att 
den kan gynna hela befolkningen. 

Nagra av de viktigaste IT-positiva argumenten ar fciljande: 

IT skapar mojlighet till en effektivare kommunikation och informationsoverforing 
mellan individer, organisationer och lander. Information och kunskap utbytes och 
lardomar kan tas av varandras erfarenhet. Afrika f'ar tillgang till varldens samlade 
vetande, som kan utnyttjas till att bekampa problem och gynna den sociala, 
demokratiska och ekonomiska utvecklingen. 83 Den ger ocksa mojligheter for 
afrikanema att skapa egna databaser och natverk och harigenom andra den nuvarande 
situationen dar 90% av all data om Afrika finns utanfor kontinenten. 

Den minskar kunskapsflykten fran kontinenten. Afrikanska studenter som studerat 
utomlands skulle lattare attraheras till att flytta tillbaka. Tendensen att de drar sig for att 
atervanda p.g.a. att de ej kan utnyttja sina datorkunskaper i den afrikanska miljon skulle 
minska.84 Den tekniska utvecklingen pa omradet (t.ex. barbara datorer, datorema blir 
mangsidigare och far storre kapacitet, solenergidrift och satellitkommunikation), gor att 
teknologin lattare kommer att kunna appliceras i informationsfattiga miljoer som t.ex. 
sma byar pa landsbygden. 85 Informationsteknik t.ex. Internet kan anvandas som hjalp i 
daligt utrustade skolor och ersatta textbocker, stodja kursplanering, ge tillgang till 
stodmaterial for undervisningen, mojliggora sjalvinlarning och interaktivt larande. 86 
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3.2 Den nationella situationen 

Har beskriver jag olika faktorer i Namibia som paverkar Nationalbibliotekets och 
Universitetsbibliotekets satsningar pa informationsteknik. 

3.2.1 Fakta om Namibia 

Namibia ligger pa sodra Afrikas vastkust omgivet av Sydafrika i soder, Angola i norr 
och Botswana och Zambia i oster. (se Bilaga 2.) Detar ett glest befolkat land med 1.53 
miljoner invanare pa en yta nastan dubbelt sa stor som Sverige (824 292 krn2). 
Huvudstaden heter Windhoek och har ett invanarantal pa ca. 145 000. Befolkningen ar 
sammansatt av olika etniska grupper. De storsta ar ovambo pa 50% av befolkningen, 
kavango 8%, herero 8%, damara 7%, nama 5%, fargade 5% och vita 5%. Engelska ar 
det officiella spraket. 87 

Namibia har sedan forhistorisk tid bebotts av urbefolkningama san (bushfolk) och nama, 
som bada var jagar- och samlarfolk. Under 1500- och 1600-talen invandrar de 
bantutalande folkgrupperna herero och ovambo fran centralafrika. Pa 1800-talet vaxer 
kolonialmaktemas intresse for omradet och efter nagra artiondens kamp om mark och 
gruvfyndigheter tar Tyskland herravaldet over territoriet och 1884 utropas omradet som 
tyskt protektorat. Vid Berlinkonferensen 1884-85 erkande Europas stormakter kolonin 
Tyska Sydvastafrika. Under forsta varldskriget ockuperade sydafrikanska trupper 
omradet och 1919 gav Nationemas forbund Sydafrika i uppgift att forvalta landet under 
namnet South West Africa (SWA). 

Efter andra varldskriget forsoker FN fa Sydafrika att ge upp forvaltningen, vilket de 
vagrar och efter Nationalistpartiets valseger 1948 infers apartheidlagar aven i Namibia. 
Efterhand utvecklas en syn i Sydafrika pa Sydvastafrika som en femte provins i 
Republiken Sydafrika. Inhemsk befrielsekamp utav South West Africa People's 
Organization (SW APO) och utlandska patryckningar via bl.a. FN innebar att det i 
November 1989 halls fria demokratiska val (overvakade av FN) dar SW APO far 57% av 
rostema. Den 21 Mars 1990 utropas Republiken Namibia. Efter sjalvstandigheten har 
SWAPO med president Sam Nujoma som ledare fort en nationell forsoningspolitik 
liknande den i Sydafrika. Politiken syftar till att ej skramma bort de vita som hade 
nyckelpositioner i samhallet och att skapa ett gynnsamt klimat for fortsatt demokratisk 
utveckling. 88 

Namibias ekonomi baseras pa export av mineraler, jordbruks- och fiskeprodukter med 
gruvsektom som en dominerande faktor. Efter ar av apartheid och inbordeskrig kravs 
enorma summor pengar for att bygga upp landet. Regeringens politik inriktar sig i forsta 
hand pa att bygga ut skolor, halsovard och bekampa sjukdomar. 

Uppbyggnadsprogrammet for landet har inneburit ett budgetunderskott. Namibia for 
trots det en restriktiv politik nar det galler utlandslan och mottagande av bistand. Det 
utlandska bistandets andel av statsbudgeten ar Ii ten och pa vag att minska ( 1993/ l 994 
ca. 1 % av bruttonationalinkomsten). Istallet vill man dra till sig pengar genom att skapa 
ett investeringsvanligt klimat. Det ekonomiska la.get for befolkningen i allmanhet ar 

20 



svart. Enligt varldsbanken lever tre av fyra namibier i "absolut fattigdom". Halften av 
arbetskraften star utanfor den officiella ekonomin. 89 

Den namibiska ekonomin domineras av Sydafrika. Deis ar Sydafrika en ekonomisk jatte 
i omradet och sa har den gemensamma politiska historien knutit samman landerna. 
Exempel pa det ar att Namibias valuta "Namibiandollar" ar knuten till Sydafrikas Rand 
(Det gar lika bra att anvanda Rand nar man handlar i butiker. Min anmarkning). 90% av 
det som importeras ar fran Sydafrika. Telenatet och jarnvagsnatet ar uppknutet till 
Sydafrika. Jamfort med andra afrikanska lander ar Namibia ekonomiskt valgynnat, 
mycket tack vare gruvdriften. Problemet ar att ekonomin ar ojarnnt fordelad bade 
betraffande olika naringsgrenar och mellan befolkningen i landet. Ett stort export och 
importberoende skapar en obalans i ekonomin, vilket fdrsvarar den ekonomiska 
utvecklingen. 90 

Under apartheidaren var skolorna segregerade mellan vita, fargade och svarta. De vita 
barnens skolgang prioriterades betraffande tilldelning av resurser. Omkring halften av 
de svarta barn som kom i skola slogs ut efter fjarde klass. Skolorna de gick i var 
undermaliga. Det var brist pa litteratur och andra hjalpmedel. Lararna saknade ofta 
nagon form av utbildning. Efter sjalvstandigheten satsar regeringen stort pa att bygga 
upp ett likvardigt skolsystem for alla landets invanare och 27% av statsbudgeten gar nu 
till utbildningssystemet. 9 I 

Regimen har efter sjalvstandigheten bl.a. byggt nya skolor och forbattrat gamla och gatt 
over till engelska som undervisningssprak efter det tredje aret (innan var det Afrikaans). 
De tre forsta aren f'ar skolorna sjalva bestamma undervisningssprak for att kunna 
anpassa sig till barnens modersmal. Laroplanen har andrats och blivit mer inriktad pa 
naturvetenskap och teknik. Man har aven fortutbildat 3500 larare.92 Ett nytt amne som 
ska inforas i grundskolan ar Basic information science subject. Det ar tankt att ge 
elevema grundlaggande kunskaper om t.ex. hocker, informationsanvandning och 
uppsatsskrivande.93 De nya satsningarna syftar till att minska det utbildningsgap som 
arvet fran apartheid har inneburit, dar ca. 35% av befolkningen varken kan lasa eller 
skriva.94 

3.2.2 Datorisering och natverksuppkoppling 

Namibia har jamfort med manga andra afrikanska lander kommit forhallandevis langt 
nar <let galler anvandningen av datorer i samhallet. Datorerna anvands inom de fiesta 
yrkesomraden pat.ex. kontor, banker och affarer. Speciellt i de storre staderna har de 
blivit en deli mangas vardag.95 Landet har ett relativt valfungerande telenat och det 
haller aven pa att utveckias genom en stor satsning pa fiberoptiska kablar.96 
Informationsteknikens utbredning har gynnats av det nara forhallandet som Namibia har 
till Sydafrika. Sydafrika ligger langt fram nar det galler IT (enligt t.ex. lnternetstatistik 
Jigger de pa 16 plats i varlden betraffande IP-adresser per invanare.97) Det nara 
ekonomiska samarbetet som finns pa olika omraden mellan landerna har inneburit att 
Namibia har kunnat utnyttja en del av IT-satsningarna.98 Datoriseringen, telenatets goda 
standard och de ekonomiska intressena har tillsammans inneburit en kraftig okning av 
natverksuppkoppling i Namibia under den senaste tiden.99 
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Namibias forsta datakommunikativa kontakt med omvarlden skedde 1990. 
Datacentralen pa Rhodes University i Grahamstown, Sydafrika, etablerade en uppringd 
forbindelse till Oregon i USA. Man anvande sig forst av FIDO och senare andrades det 
till UUCP. Datacentralen pa Rhodes University erbjod, Dr Eberhard W. Lisse Senior 
medical officer pa Windhoek State hospital complex en uppringd forbindelse till deras 
server. Department for Computer Science pa University of Namibia (UNAM) blev 
under 1992 intresserade av den har lanken och i borjan av 1993 installerades ett Unix 
system som blev ryggraden i ett TCP /IP Ethernet. En UUCP uppringd forbindelse 
skapades i Grahamstown och domanen NA for Namibia registrerades hos Internet 
Network Information Center, sa att det skulle ga att styra all trafik till och fran Namibia 
via Ian.ken. 

Ny mjukvara installerades for att forbattra kapaciteten pa overforingen. I oo I mitten av 
1994 ledde det vaxande antalet av individer och organisationer som var intresserade av 
elektronisk uppkoppling till att Namibian Internet Development Foundation 
(NAMIDEF) bildades. NAMIDEF ar en icke-vinstdrivande organisation som drivs av 
medlemmama. Iden bakom organisationen ar att samla alla intressenter pa omradet. 
Deras huvudmal ar att: 

- etablera ett gemensamt datanatverk (NamNet) for forskningsinstitutioner, offentliga 
inrattningar, foretag, Telecom, Universitetet och andra organisationer, institutioner och 
individer i Namibia. 
- ge medlemmarna tillgang till NamNet och Internet. 
- driva NamNet i enlighet med de tekniska standarder som finns for Internet. 
- hjalpa till med utvecklandet av elektroniska natverk i eftersatta omraden. 
- hjalpa medlemmarna med utbildning och vagledning i Namnet och Internet. IO 1 

Da NAMIDEF drivs utan vinstintresse ar det harigenom som Nationalbiblioteket 
kommer att koppla upp sig pa Internet. I 02 Nya Internetleverantorer harden senaste tiden 
startat upp i Namibia. Det ar kommersiella bolag som framst riktar sig till privata 
foretag. Exempel ar sydafrikanska The Internet Solution 103 och Internet World Wide 
Namibia (IWWN).104 

Utvecklingen gar fort pa omradet och bolaget Namibia Telecom I 05 som ar ansvarigt for 
telenatet och datanatverkens fysiska infrastruktur arbetar med flera natverksprojekt. 
Malet ar att skapa ett rikstackande TCP/IP natverk med kapacitet att klara av den 
standigt okande efterfragan pa Internet. 106 

Likt andra omraden paverkas Namibias datorisering av Sydafrikas inflytande. Detar 
ofta harifran som inforseln sker av ny utrustning, reservdelar, mjukvara och teknislct 
kunnande, vilket minskar mojligheterna till en lokal livskraftig industri.107 lnflytandet 
har ocksa sina fordelar, eftersom Sydafrikas styrka pa omradet skapar unika mojligheter 
for datoriseringen i Namibia jamfort med ovriga Afrika. 

3.2.3 Bibliotek och informationscentraler 

Jag kommer i stora drag att beskriva vilka olika biblioteksformer som finns i Namibia, 
deras utbredning och resurser. Den litteratur som jag i huvudsak kommer att anvanda 
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mig av bestar av de rapporter som skrivits av Andree-Jearme Totemeyer och Cecilia 
Stander pa begaran fran Central Personell Institution i september 1987 .108 (Aven om 
undersokningen gjordes mellan aren 1989-1991 ar den fortfarande aktuell, eftersom 
situationen for biblioteken ar likartad I 09) 

Biblioteken inom den offentliga fdrvaltningen ar administrerade av Directorate of 
Library and Archives Service of the Ministry of Education and Culture. De ar uppdelade 
i fem olika grenar, nationalbiblioteket, folkbibliotek, skolbibliotek, myndighetsbibliotek 
och nationalarkivet. De har efter sjalvstandigheten fdrenats under en overgripande 
biblioteksfdrvaltning och det ar fdrst nu som de borjat med ett formaliserat 
samarbete. I IO 

Folkbibliotek 

De forsta folkbiblioteken kom till under den tyska koloniala perioden. De var inte 
folkbibliotek i egentlig mening utan var endast tillgangliga for de tyska nybyggama. 
Bestanden byggdes upp via bokdonationer fran Tyskland och de tog ut hoga avgifter for 
utlaning, antingen via arliga avgifter eller per volym. Strax innan forsta varldskriget 
farms det 16 folkbibliotek.111 Under Sydafrikas styre instiftades arliga anslag till 
biblioteken och ett oppningsbidrag till nystartade bibliotek. 

1962 tillsattes en kommission som skulle gora en utredning av folkbiblioteken i 
Sydvastafrika. Utredningen beskriver en dyster bild, dar endast 4% av alla vita i landet 
anvande sig av nagot bibliotek (de anvandes huvudsakligen av vita och 1968 fick man 
aven en lag som forbjod svarta att ga till bibliotek) Orsakema till det bristande intresset 
ansags bl.a. vara att biblioteken hade en "oattraktiv och deprimerande atmosfar" .1 12 

Biblioteken var ojamnt fordelade i landet, personalen var outbildad p.g.a. daliga loner, 
bestandet var foraldrat nar det gallde fackbocker och oppetidema var korta. 
Undersokningen ledde till att detl 965 grundades Library Service for South West Africa 
(LS/S WA) och 1968 stiftades en lag som skulle reglera utvecklingen av bibliotek. 
Kommuner som ville att deras bibliotek skulle inga i LS/ SWA var tvungna att uppfylla 
vissa krav giillande lokaler och loner for personal, medan LS/SWA stod for bestandet 
och professionell hjalp. 

Trots dessa atgarder fortsatter biblioteken an verka i marginalen i det namibiska 
samhallet, mycket p.g.a. apartheidpolitiken. 1980 tar det nybildade Subdivision for 
Cultural Promotion of the Administration for the whites over bibliotekstjansten, vilket 
befaster den ensidiga satsningen pa vita fran bibliotekens sida. Det fortsatter fram till 
1985, da biblioteken oppnas for alla raser vilket medfdr en markant okning utav 
lantagare och utlaning pa biblioteken.113 . 

1991 fanns det 27 folkbibliotek i Namibia. Dear ojamnt fdrdelade geografiskt och 
tenderar att ligga dar den vita befolkningen ar koncentrerad. l norra Namibia dar en 
majoritet av den svarta befolkningen bor firms hara ett folkbibliotek. Det har fort med 
sig att det endast ar en liten minoritet som anvander sig av folkbiblioteken (hara 1,8% 
av befolkningen ar registrerade anvandare av nagot folkbibliotek).114 Andra faktorer 
som haller nere antalet biblioteksbesokare ar bestandens tonvikt pa afrikaans, engelska 

· och tyska. Det saknas ofta hocker och tidningar pa nagot av de afrikanska sprak som 
talas i landet.115 De fiesta av problemen fran 1960-talet finns kvar men nu gors det vissa 
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atgiirder for att fa igang en folkbiblioteksverksamhet som viinder sig till hela 
befolkningen. Public Library Service har bl.a. dragit igang en kampanj for att oka 
liiskunnigheten bland befolkningen.116 Nagon form av datorisering tas overhuvudtaget 
inte upp i undersokningen utav folkbiblioteken, vilket antagligen kan tyda pa att sadan 
saknas. 

Specialbibliotek 

Det finns aven olika organisationer, foretag och kyrkor som har bibliotek eller 
informationcentras. De varierar betraffande bestand, tjanster, personal och 
malsattningar.117 Man beriiknar att <let 1991 fanns 24 fungerande informationscentras i 
privata och statliga organisationer och av dessa deltog 22 stycken i undersokningen. 
Kontakt togs med 60 st. storre foretag och organisationer. Av dem var det 22 st. som 
sade sig ha nagon form av informationscentraler (16 privata organisationer och sex var 
statliga). De sex statliga ska stodja landets socio-ekonomisk utveckling och arbeta med 
samhallsinformation. Av de 16 privata organisationerna verkar sex for stod till 
forskning inom olika amnesomraden, fem ar kyrkor som bevarar arkivmaterial for 
historiska studier, tre stodjer komrnunal utveckling och tva tillhandahaller 
huvudsakligen information om andra lander.118 Av de 22 informationscentrerna lag bara 
en utanfor huvudstaden Windhoek. 

Bestanden varierar i fraga om media, amnesval och storlek. Vissa koncentrerar sig pa 
periodika och rapporter. Andra har bara backer, medan vissa satsar pa audiovisuella 
kiillor som t.ex. ljudkassetter eller videoband.119 Av de 22 biblioteken hade 7 st. 
(31 ,8%) datoriserat sina system, medan nio ( 40,9%) hade planer pa att datorisera. Nagra 
egentliga forsok att skapa datanatverk eller gemensamma databaser har ej gjorts. Det 
finns inte heller nagra planer pa att koppla upp sig med natverk utanfor Namibia. 
Datoriseringen ses som ett satt att fa en battre kontroll och presentation av sitt bestand 
inom sitt eget bibliotek.120 De fiesta (86,4%) anviinder sig inte av fjarrlan for att kunna 
ge sina anviindare tillgang till information utanfor biblioteket.121 

Myndighetsbibliotek 

1989 fanns <let 25 st. olika departement i Namibia och utav dem hade 15 nagon form av 
informationsservice. 13 av dessa deltog i undersokningen.122 Myndighetsbiblioteken 
ger tjanster till sitt eget departement och till departement med liknande arbetsuppgifter. 
Departementen varierar i storlek, vissa har en personal pa runt 60 personer, medan andra 
har over 200. Samrnanlagt finns <let ca. 9000 potentiella anvandare, utav dessa nar man 
ca. 19.5 %.123 De flesta ( 13 st.) bibliotek iir centraliserade till en lokal i Windhoek.124 
Biblioteken iir ofta sma och lider av begriinsade resurser. 80% av biblioteken hade en 
arbetskraft pa en eller tva personer och utav dessa hade endast ett fatal 
bibliotekarieutbildning.125 

1991 startade Subdivision Government libraries med att datorisera bestandet pa olika 
myndighetsbibliotek. De anvande sig av CDS/ISIS och katalogiseringsformatet 
UNIMARC. Malet med datoriseringen var att gora bestanden pa de olika biblioteken 
tillgangligt for varandra och for andra bibliotek. Kurser i datorkunskap och CDS/ISIS 
anordnades. I September 1993 sattes sedan projektet med GOV database igang. Det gar 
ut pa att skapa en samlingsdatabas for de olika myndighetemas (framst de datoriserade) 
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bibliotekskataloger. I starten deltog 13 olika myndighetsbibliotek. Sammanstallning 
utfordes pa olika satt. Ett speciellt ISIS program anvandes for att fora samrnan de olika 
databaserna och ha.rigenom undvika duplikationer av poster. For de bibliotek som har 
bidragit till SABINET finns det ett konversionsprogram, som gor det mojligt att ta 
poster direkt fran SABINET och ladda over dom till databasen. Det finns en viss 
ojamnhet i katalogiseringen utav posterna beroende pa brister i 
katalogiseringsutforandet pa vissa bibliotek. Nagra bibliotek har t.ex. endast med titel 
och forfattare. Efterhand ska de posterna kompletteras med bl.a. deskriptorer och 
klassifikationsnummer. GOV database uppdateras nu efterhand som nya poster laggs in 
pa de olika bibliotekens databaser. Det slutgiltiga malet ar att koppla upp alla 
myndighetsbibliotek i ett datanatverk och lagga ut GOV database on-line.126 

Nationalbiblioteket har hittills ej haft GOV database p.g.a. att stolden 1994 forde med 
sig att minnesutrymmet var for litet i de kvarvarande datorerna. (se Kapitel 4.2.1) Den 
nya datorutrustningen gor det mojligt att inforskaffa databasen och man vill aven lagga 
in sitt eget bestand, for att harigenom underlatta skapandet av en nationell 
samlingskatalog.127 

Skolbibliotek 

I lilmet med folkbiblioteken lider skolbiblioteken av arvet fnin apartheidtiden. lnnan 
sjalvstandigheten skottes utbildningen av "elva olika myndigheter fordelade pa etniska 
grupperingar. Det fanns ingen samordning av resurserna, vilket medforde en extremt 
ojarnn fordelning av stodet till olika skolor. De 64 skolor som lag under Administration 
for whites fick tillgang till valutrustade bibliotek med frikostigt utrymme, medan t.ex. 
de 570 skolor som lag under Administration for Ovambo (Namibias storsta 
befolkningsgrupp. Min anmarkning) i stort saknade bibliotek. 

Nar undersokningen gjordes 1989 fanns det 1 153 skolor i Namibia, ( 1993 I 317st 128) 
utav dem var det endast 23% som hade nagon fonn av boksamling. Det var bara 69 st. 
som var ordentligt utrustade med olika medier anpassade till undervisningen. (63 st. av 
dem var tidigare skolor for vita) De tidigare vita skolornas dominans syns tydligt da 
71,4% av alla biblioteksbocker (sammanlagt ca. 330 000 st.129) fanns har, medan de 
resterande 28.6% var fordelade pa skolor som lag under de tio andra 
administrationsmyndigheterna. 

Efter sjalvstandigheten har de elva etniska administrationerna tagits bort och samtliga 
skolor ar oppna for alla raser och ligger nu under Ministry of Education and Culture. 
Den daliga finansiella situationen for landet tillsammans med det eftersatta 
utbildningsvasendet, gor att de pengar man satsar pa ornradet maste ga till att bygga 
klassrum, inkop av skolbocker, satsningar pa lararkaren mm. Det har medfort att fa nya 
skolbibliotek tillkommit.130 Skolor som tidigare saknat bestand, har fan tillgang till 
begransade boksamlingar via inhemskt eller utlandskt bistand. Bl.a. har en projekt 
sponsrat av FINNIDA (Finlands motsvarighet till SIDA. Min anma.rkning) inneburit att 
400 eftersatta skolor fatt dela pa 80 000 bocker.1 31 

Pa nagra av de skolor som ej har utrymrne for boksamlingar, har man borjat med 
flyttbara bokenheter (modular book units) pa 200 hocker i varje, som far ga runt i 
klasserna.132 En annan nyhet ar de 20 st. Teachers resource centres som etablerats i 
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olika regioner och distrikt. Har ska lararna i ett visst omrade fa tillgang till material och 
tips for sin undervisning. De ska bl.a. innehalla bibliotek med tryckta dokument, 
audiovisuellt material och datorer.133 

Bibliotek pa yrkesinriktade skolor (Eftergymnasial niva) 

Vid tiden for undersakningen {l 992) fanns det 14 utbildningsinstitutioner for hogre 
yrkesutbildning (inklusive universitetsbiblioteket) 134 som hade ratt att ge formella 
behorighetsintyg och holl i gang fungerande bibliotek. 

Bestanden ar ofta otillrackliga och litteraturen i de olika skolarnnena ar ganska allmannt 
ha.lien och ej lampligt for forskning pa en hagre niva. Tjanstema som ges ar manga 
ganger bristfalliga. En majoritet av biblioteken anvander sig varken av fjarrlan eller 
tillater att studentema kan reservera utlanade backer. De fiesta biblioteken katalogiserar 
och klassificerar sina backer, aven om majoriteten inte anvander sig av intemationellt 
accepterade katalogiseringsregler Fem institutioner anvander sig av datorer. Endast tva 
har tillgang till SABINET. Det ar bara universitetsbiblioteket som har datoriserat de 
flesta av sina olika tjanster. 71 % av biblioteken saknar ocksa biblioteksutbildad 
personal. 

Biblioteken dras med stora brister i sin formaga att ge service ar sina anvandare. Det 
marks ocksa pa att en majoritet av akademikema ar missnojda med biblioteken pa sina 
institutioner. De tvingas att kopa informationsmaterial utifran och lana ut <let till 
studenter och kolleger. De maste vanligtvis betala med egna pengar. A vancerad 
forsknings- och informationsinsamling sker huvudsakligen genom studieresor till 
bibliotek i Sydafrika eller Europa.135 

Na tionalarkivet 

Nationalarkivet grundades 1939 och har som huvudsakliga uppgift att bevara dokument 
( och andra medieformer) utgivna av olika myndigheter eller som har nationell betydelse. 
Det finns ingen utlaningsverksamhet utan materialet maste utnyttjas pa arkivet. 
Mojligheter finns till att lana eller hyra kassettbandspelare, microfiche- och 
microfilmlasare, kopiator, datorer och skrivmaskiner. I 36 De fiesta av besokama ar 
forskare inom olika omraden och studenter, men aven privatpersoner med ett allmant 
historieintresse.137 

Nationalarkivets uppgift ar inte bara att bevara de olika kalloma utan aven gora <lorn 
tillgangliga for allmanheten. Till sin hjalp har man bl.a. flera olika skriftliga 
publikationer som innehaller listor pa vad som finns i de olika samlingarna.138 
Samlingama gors ocksa sokbara via de olika databaser som ar inlagda pa ett CDS/ISIS
system. (se Bilaga 3.) Ungefar 80 % av samlingarna beraknas finnas sokbara via 
databasema. Nationalarkivet var innan en del av Sydafrikanska statsarkivet som 
datoriserades forhallandevis tidigt, vilket liven avdelningen i Namibia fick del av. Redan 
1972 datoriserades arkivet och det finns nu tio terrninaler. Nationalarkivet ar ocksa en 
av initiativtagama till att sprida CDS/ISIS systemet till olika bibliotek och 
informationscentraler i Namibia. De kommer snart inforskaffa fyra nya CDS/ISIS 
databaser, som kommer innehalla referenser till bestandet hos bl.a. Namibia 
Broadcasting (radioarkiv) och biblioteket pa Department for Forestry. 
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Arkivet har nyligen fiitt en full lntemetanslutning for tio anvandare, via det UNESCO
projekt som Nationalbiblioteket ar involverat i. De vill har liksom pa 
Nationalbiblioteket slippa att ha lank.en via departementet, utan istallet ga direkt till en 
Intemetleverantor som t.ex. Namidef. Det ger en storre sjalvstandighet att kunna fatta 
egna beslut om service och forandringar i uppkopplingen. Huvudmalet for 
lntemetanslutningen ar tillgangen till andra databaser inom landet som t.ex. 
universitetsbibliotekets och att andra bibliotek ska fa insyn i deras samlingar. I en 
framtid hoppas de kunna lagga ut sina databaser on-line. Nar det ska ske ar arum ej 
bestarnt. Ett mindre mal ar att ge tillgang till databaser utanfor landet som t.ex 
SABINET. Det malet betonas inte da arkivets uppgift i forsta hand ar att bevara och 
tillgangliggora namibiska dokument och medier. 

Nationalarkivet kommer i en framtid att dela byggnad med Nationalbiblioteket och de 
kommer da dela server och databaser. Fran varje terminal i byggnaden ska det bli 
mojligt att soka i de olika institutionemas databaser. Den nya arbetsmiljon som skapas 
tros underlatta uppgiften med att skapa en samlingskatalog for Namibia. Tillsammans 
kan de forbattra arbetet med att samla in databaser fran bibliotek runt om i landet och 
stodja bruket av CDS/ISIS och skapa enhetliga standarder for olika 
referensdatabaser. 139 

3.2.4 Samarbete pa lnformationsomradet 

En av losningama pa bibliotekens kris i Afrika ar okat samarbete mellan biblioteken. I 
foljande kapitel kommer jag beskriva lite av vad som gars i Namibia pa omradet. 

Namibia ses sorn ett informationsfattigt land med en utbredd analfabetism. Biblioteken 
ar ojamnt fordelade inom landet. Manga ar outvecklade och daligt samordnade, vilket 
for med sig onodiga ink.op och ett bestand som utnyttjas daligt.140 Budgetnedskarningar 
leder till okade krav pa kostnadseffektivitet.141 Okat samarbete rnellan biblioteken ar ett 
forslag som ofta hors som en tank.bar losning pa problemen. De flesta ar overrens om att 
det gors for lite pa omradet och forslagen om hur det ska forbattras ar manga.142 

De fiesta av de konkreta atgarder som gjorts pa omradet kan delas in i fyra 
huvudomraden: fjarrlan, gemensamma databaser, utbildning och Namibian Information 
Workers Association (NIWA). 

En av de viktigaste ingrediensema i ett samarbete ar uppbyggandet av en nationellt 
fjarrlansnatverk. Detar nagot som hittills har saknats i Namibia och det finns nu en 
diskussion om upprattandet av ett sadant.143 Nationalbiblioteket ar huvudsamordnare 
for fjarrlanet i landet. Bibliotek som vill delta f'ar registrera sig hos dem och far da 
mojligheten att utfora fjarrlanetransaktioner inom Namibia. Bestallningar till bibliotek 
utomlands skots via Nationalbiblioteket.144 (se Kapitel 4.4.1.1, for mer om fjarrlan) 
Myndighetsbiblioteken har ett eget system och skickar aven fotokopior utan kostnad.145 

For fjarrlan kravs det kunskap om var olika dokument finns. Skapandet av 
sarnlingskataloger blir ett nodvandigt redskap, vilket ar en av de uppgifter som ligger pa 
Nationalbiblioteket. De har ansvaret for databasema NAMLIT, som ar tankt att bli den 
gemensamma nationella samlingskatalogen och PIN som ar for periodica.146 Aven 
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SABINET kan anvandas for verifiering av kallor i Namibia, da vissa bibliotek lagger in 
bestandsinformation i t.ex. South Africa Co-operative Database (SACO). (i Kapitel 
4.3.1.1 , 4.3.1.3 och 4.4. l behandlar jag arbetet med databasema) A ven GOV database ar 
tankt att kunna bidra till en samlingskatalog.147 

Ytterligare en viktig samarbetsdel ar standardisering. Enhetlighet kan ofta vara en 
forutsattning for friktionsfritt utbyte av varandras information. Nationalbiblioteket och 
Subdivision for Government libraries arbetar tillsarnmans med att sprida CDS/ISIS 
informationssystem bland biblioteken. De arbetar ocksa for enhetliga 
katalogiseringsregler och format, i form av AACR2 och UNIMARC.148 149 Ett problem 
ar att de olika bistandsgivama fort med sig olika sorters hard- och mjukvara, vilka inte 
ar kompati bla med varandra.150 

Onodiga duplikationer kan undvikas genom samarbete med bestandsutveckling. Vissa 
bibliotek kan specialisera sig pa olika amnesomraden och delar sedan med sig av sitt 
material till andra.15 l Det ar ett omrade som ar relativt outvecklat i Namibia. Ett forsok 
har gjorts utav NIWA. I sitt medlemsblad NIWA-info finns det en staende kolumn dar 
institutioner kan beratta om sina inkop av lite dyrare eller speciellt material t.ex. 
prenumerationer, referensverk och CD-ROM databaser.152 

Trots de olika atgardema for att starka samarbetet finns det fortfarande klyftor att 
overbrygga. En tendens finns att institutioner fortfarande vill halla fast vid sina 
bestamda uppgifter och tvekar att slappa in andra pa sina verksamhetsomraden. 
Kompromissviljan kan vara svag och manga ser ej vad som ar bast for hela landet. 

A ven om mycket ar kvar att gora pa det har omradet gar utvecklingen i ratt riktning. 
lnnan sjalvstandigheten visste man knappt om varandras existens. Nu finns det ett 
samarbete och en pagaende debatt mellan de olika institutionerna, om hur 
informationsforsorjningen bast ska utvecklas i landet.153 

Namibian Information workers association 

I Namibia finns det ingen fackforening for bibliotekspersonal. Av historiska och 
kulturella skal har fackforeningar saknats for folk inom biblioteksvarlden. Istallet finns 
NIWA, som har ca. 60 medlemmar inom biblioteks- och informationssektom.154 
NIW As mal ar att samla alla informationsarbetare i landet, sa att de kan koordinera sina 
arbeten. Med informationsarbetare menas en person som aktivt arbetar med, eller ar 
intresserad av insamlandet, bevarandet eller spridandet av information. 

Efter att under nagra ar deltagit i South African Institute for Librarianship and 
Information Science (SALIS) som SW A/Namibia avdelningen valde man att ga ur 
organisationen. Orsakerna var att det i Namibia fanns en helt annan bibliotekssituation 
an i Sydafrika. De fragor som SALIS arbetade med var ofta ovidkommande for Namibia 
och stodet fran SALIS var svagt. Efter ett visst forarbete utav folk fran biblioteks- och 
informationsvarlden bildas NIWA i Mars 1990. 

NIWAs viktigaste uppgift ar att forbattra samarbetet mellan olika institutioner. Ett 
betydelsefullt medel ar den tidskrift/nyhetsbrev som ges ut, kallad NIWA-info. Forsta 
numret publicerades i Juni 1990. NIWA-info innehaller artiklar, meddelanden, 
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debattinlagg och nyheter. De skrivs av medlemrnama eller andra personer med 
anknytning till informationsomradet. Skribenterna berattar om olika aktiviteter som 
pagar runt om i landet och lasarna kan hall a sig a jour med vad som hander pa 
omradet. I 55 NIWA ordnar ocksa moten och seminarier dar man traffas och diskuterar 
olika aktuella amnen. Motena har handlat om t.ex katalogisering, skapandet av en 
gemensam databas som samlingskatalog, samarbete vid nyforvarv och fjarrlan.156 De 
har ocksa anordnat stora flerdagarsseminarier som t.ex. "Coordination of information 
systems and services in Namibia", som bolls i Windhoek 25/2-5/3 1993. Inhemska och 
utlandska deltagare fran yrkesomradet diskuterade nulaget och frarntiden for 
informationssystem och tjanster i Namibia med betoning pa sarnarbete.157 

Andra uppgifter som NIWA arbetar med ar att marknadsfora bibliotek och lasandet 
bland den breda allmanheten. De har t.ex. gatt ut i massmedia och deltagit i 
boklasningskampanjer.158 NIWA deltar ocksa aktivt i arbetet med att fa igenom en 
lagstiftning pa biblioteksomradet. Ett lagforslag ar nu pa vag och NIWA har fatt lamna 
sina synpunkter. Iva kurser har aven hallits om datorer for ca. 50 personer fran NGO:s 
informationstjanster. NIWA, Universitetet och Nationalbiblioteket skotte sjalva 
utbildningen.159 

NIWA ar medlemmar i olika intemationella organisationer som, IFLA och COMLA 
(Commonwealth Library Association) och deltar i intemationella konferenser utomlands 
bl.a. IFLAs konferenser i Stockholm 1990 och Barcelona 1993.160 

NIWA har en stor uppgift frarnfor sig i arbetet med att forbattra informationsservicen i 
landet. De framsta problemen ar bristen pa tid, pengar och stod fran myndighetema. 
NIWA blir harigenom beroende av ideellt arbete och intemationellt stod nar de t.ex. 
inbjuds att besoka utlandska konferenser eller anordnar egna seminarier.161 

3.2.5 Stodet fran myndigheterna 

Huvuddelen av alla bibliotek ligger under Department for Education and Culture. I 62 
Har finns det en speciell avdelning som biblioteken sorterar under, kallad Directorate of 
Library and Archives Services. Den ar i sin tur uppdelad i fem underavdeiningar; 
Community and public library services, Nationallibrary, Governmental library services, 
Nationalarchives och Education library services. 163 

Da regeringen ar administrator for majoriteten av biblioteken i landet, ar det deras 
uppgift att skapa en miljo dar dessa effektivt kan fullgora sina uppgifter for landets 
invanare. Medlemmar i regeringen uttalar sig ofta om betydelsen av bibliotek, speciellt 
for utbildningen. I 64 Biblioteken ses som landets forrad av kultur och kunskap. Deras 
uppgift ar att sprida den kunskapen till sin omgivning och harigenom hjalpa till att 
utbilda befolkningen.165 Man betonar betydelsen av att biblioteken sarnarbetar och 
gemensarnt bygger upp datanatverk. I 66 Boktillgangligheten och anvandandet av 
information ses som en viktig del for utbildningen.167 Tillgangen till information anses 
vara en forutsattning for demokratin och en plikt for en demokratisk regering. 168 

Hur fungerar stodet i praktiken? Det finns ingen overgripande nationell 
informationspian for landet och den lagstiftning som finns pa biblioteksomradet ar 
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gammal och otidsenlig. Lagama som existerar ar fran tiden innan sjalvstandigheten. De 
bygger pa den segregering av bibliotek som fanns under Sydafrikas regim, dar Namibia 
sags som en del av en storre Sydafrikansk helhet. Arbetet for en ny lagstiftning pa 
ornradet bar pagatt lange. En speciell kommitte som ska arbeta fram nya lagar ar tillsatt 
av regeringen och de viktigaste punktema kommer att berora t.ex. pliktleverans och 
skapandet av ett overgripande organisation for biblioteksvasendet kallat Namibian 
Library and Information Councit.169, 170 

Landets daliga finansiella situation orsakar att det ekonomiska stodet till 
bibliotekssektom blir lidande. Utav Ministry of Education and Cultures budget gick 
endast 0.6% till biblioteksservicen, varav 60% gick till loner. Det blir inte mycket kvar 
for inkop av nytt materiaI.171 (i Kapitel 3.2.3 tog jag upp laget for biblioteken i landet 
och visade pa de resursproblem som finns) Det ekonomiska stodet regeringen ger ar 
alldeles for litet for att kunna forbattra situationen narnnvart och servicen pa de fiesta 
bibliotek fortsatter att vara otillfredstallande.172 

Synen pa myndighetemas insatser for biblioteken bland de som arbetar inom omradet ar 
tudelad. Resursproblemen for biblioteken skapar ett visst missnoje med hur regeringen 
prioriterar sina insatser for landets utveckling.173 Det ar inte bara det svaga ekonomiska 
laget for landet som g6r att biblioteken far otillrackliga resurser. Trots det uttalade 
stodet for bibliotekstanken saknas det ofta en vilja till storre engagemang pa omradet. 
Det kan ta sig uttryck i den efterslapande lagstiftningen, en viss nonchalans mot NIWA 
och personema som arbetar i branschen, hristande samordning utav bibliotekssektom, 
svarigheter med att :fa igang en biblioteks- och informationsutbildning och laga 
forvantningar pa bibliotekens kapacitet.174 Professor Andree-Jeanne Totemeyers 
undersokning utav bibliotekens situation och de forslag hon framlagger, har i stort 
forbigatts med tystnad fran myndighetshall. Aven om de pa senare tid borjat att arbeta 
med nagra av hennes ideer och till och med foreslagit en uppfoljning.175 

A ven om det ofta ges en negativ bild av myndighetemas satsningar pa 
biblioteksvasendet som helhet, finns det en positiv syn pa manga enskilda satsningar. 
Nationalbiblioteket har markt av en tendens till okat stod. Efter att under flera ar haft en 
statisk budget (ca. 850 000 s. kr) fick biblioteket sista aret en okning med ca.323 000 s. 
kr).176, 177 Den nya gemensamrna byggnaden for Nationalbiblioteket och 
Nationalarkivet kommer finansieras av regeringen och ar en stor investering.178 De 
anser sig ocksa :fa ett bra stod betraffande IT-satsningar. Medel gavs av departementet 
for inkop av ny datorutrustning efter stolden 1994. Departementet har ocksa godkant 
deras inkop av CD-ROM och SABINET-anslutningen, vilka ar stora utgifter.179 
Resursbristen ar anda stor pa de fiesta ornraden (som t.ex. bestand och personal) for 
Nationalbiblioteket och nodvandiga satsningar kan ej goras, p.g.a. saknad av 
finansiering.180 

Universitetsbiblioteket :far indirekt ekonomiskt stod fran regeringen via Ministry of 
Higher Education, Vocational Training, Science and Technology. Pengama ges till 
Universitetet och harigenom UB. Regeringens prioritering av utbildningen har medfort 
kraftigt okade resurser for Universitetet och biblioteket. Malet ar att 10 % av 
universitetets budget ska ga till UB. Pa Academys tid lag det pa 4 % (for narvarande pa 
7.8 %). Andra atgarder som visar pa det nya stodet ar att chefsbibliotekarien blivit 
medlem i UNAM:s ledning och bibliotekariema har :fatt akademisk status. I 81, 182 
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3.2.6 Biblioteksutbildningar i Afrika och Informationsutbildningen pa 
University of Namibia 

Pa UNAM finns Department of Infonnation Studies (DIS), vilket ar en institution som 
sorterar under Faculty of Humanities and Social sciences. 183 Harges kurser och 
program for biblioteks- och infonnationsomradet. (se Bilaga 4.) 

Biblioteksskolor i Afrika ar ett relativt nytt fenomen. I det engelsksprakiga Afrika 
startade den forsta formaliserade skolan 1959 i Ibadan i Nigeria. I omradet finns nu 18 
skolor ( L.O Ainas undersokning gjordes 1993, varfor UNAM:s infonnationsutbildning 
ej ar medraknad. Min anmarkning) for biblioteks- och informationsstudier. Fram till 
1980-talet var det ett traditionellt bibliotekarieyrke soin utbildningarna inriktades pa. 
Det framvaxande IT-samhallet har satt sina spar och manga har nu breddat sin 
utbildning, riktad mot en mera allman infonnationsmarknad med IT-kunskap som en 
viktig ingrediens. 

Dr L.O Aina (doktorand pa Department of Library and Infonnation studies vid 
University of Botswana) presenterade 1993 en undersokning han gjort utav tio 
biblioteksskolor. Undersokningen gick ut pa att han gick igenom kursprogramrnen och 
sag huruvida det gavs amnen som var anpassade till den nya informationsmiljon. Kurser 
han letade efter var t.ex Computer technology, Indexing and abstracting, Information 
management, System analysis och Publishing. (Sammanlagt 13 amnen) 

Nagra resultat fran undersokningen: 
- 80% hade kurser i IT-kunskap, aven om bara 4 eller fem kunde ge sina studenter 
tillgang till datorer, resten hade teoretiska kurser. 
- en majoritet av skolorna har anpassat sig till den nya informationsmarknaden genom 
sitt val av kurser. 
- de skolor som var bast anpassade var de som har bast ekonomiskt stod antingen fran 
regeringen (t.ex. Kenya och Botswana) eller fran internationella organisationer (t.ex. 
UNESCO) 
Slutsats: Bistandsgivare borde hjalpa till med resurser, sa att fattiga skolor kan stalla 
upp lampliga kursprogram.184 

I Namibia startades den forsta institutionen for biblioteksutbildningen 1985. Den gavs 
namnet Department of Library and Information Science och lades under Faculty of Arts. 
Kurserna var endast riktade till skolbibliotekarier och planerades utav University of 
South Africa (UNISA). Det fanns inga heltidsarbetande larare, utan lektionema skottes 
av bibliotekariema pa det davarande Academy library. 1987 inrattades den forsta 
heltidtjansten nar professor Andree-Jeanne Totemeyer anstalldes for att arbeta som 
larare och ta hand om kursutveckling. I 85 

De fiesta bibliotek var tvungna anstalla personal som fatt sin utbildning utomlands. Det 
fanns darmed ett behov av en ordentlig biblioteks- och informationsutbildning i 
Namibia. I och med att professor Andree-Jeanne Totemeyers ankomst paborjades 
arbetet med att utoka institutionen, bade med personal, studenter och med utbildningar. 

Det fanns en viss betanksarnhet fran myndighetshall om det nodvandiga i att satsa pa 
utbildning for bibliotekarier inom Namibia. Myndighetsorganet CPI (Central Personnel 
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Institution) som skotte yrkesfragor inom den offentliga sektom ansag att det ej fanns 
underlag eller behov i Namibia for en bred bibliotekarieutbildning. Universitetet 
bestamde da att en undersokning skulle goras om situationen for biblioteks- och 
informationscentraler i landet. Professor A-J Totemeyer fick uppgiften att foreta en 
sadan undersokning. Det utmynnade sedan i hennes sex delrapporter. 

Rapportema visade att utbildningsnivan pa de fiesta bibliotek var under all kritik. Efter 
idogt propagerande for utokade utbildningsmojligheter for bibliotekarier pa UNAM, har 
efterhand DIS andrats och fart okade resurser. 1994-95 borjade de nya 
bibliotekarieutbildningarna och steg for steg utokades larartjanstema.186 

I nstitutionen forsoker nu bredda utbildningen med en inriktning mot hela 
informationsornradet. Studenter kan ta en kandidatexamen i Information studies 
kompletterat med en examen i nagot annat huvudamne. Det kan ge arbetsmojligheter 
inom t.ex. forlagsindustrin, bokhandeln, massmedia och informationscentraler pa 
foretag.187 I en framtid kommer DIS att tillhandahalla hela program och kurser for 
studenter som tankt sig att arbeta inom massmedia. Kurser for andamalet framarbetas nu 
infor 1997. 

For narvarande ar det en professor och fem larare som handhar de olika utbildningarna. I 
vissa moment tar man in personer utifran for att ha.Ila forelasningar. Studentantalet 
varierar och for narvarande ar det sammanlagt 190 personer, som laser forsta eller andra 
aret pa Information studies eller Applied information studies. (utbildningama har bara 
funnits i tva ar) Detar sedan ca. 160 studenter som laser pa Schoollibrarianship. 

DIS har ocksa hand om den introduktionskurs i grundlaggande informationsfardigheter 
som ges till alla nya studenter. De samarbetar har med personal pa 
universitetsbiblioteket. V arje ar borjar det runt 1500 studenter och introduktionskursen 
som sker i borjan av terminen skapar en stor arbetsborda for institutionen varje nytt 
lasar. 

De fiesta studenter kommer fran informations- och studiefattiga miljoer, vilket gor att 
kursen maste laggas pa en mycket grundlaggande niva. De far bl.a. Iara sig 
uppsatsskrivande, t.ex. vad bibliografier och referenslistor ar och vad de ska innehalla. 
Introduktionskursen har sedan en de! dar studenterna Jar sig universitetsbiblioteket. De 
far veta hur man kan hitta och tolka information pa olika satt. Efterhand tros behovet av 
kurserna att minska, genom de insatser som gors pa grundskola och gymnasier. De 
studenter som laser pa den egna institutionen f°ar aven en extra introduktionskurs som 
pagar under tre veckor. De f°ar Iara sig elementara kunskaper om t.ex. tidningar och 
tidskrifter. Hur gors dom? Vad ar skillnaden? Vilken information finns och var? De har 
ocksa manga praktiska ovningar som ska fa studentema att karma sig hemma i en miljo 
bestaende av t.ex. hocker, tidskrifter och databaser.188 

DIS har en egen datasal, innehallande 20 datorer. Utrustningen har blivit gammalmodig 
och de ska snart fa tillgang till ett nytt labb bestaende av 20 nya 486:or. Det kommer 
aven ges tillgang till t.ex CD-ROM, Internet, Windows 95, CDS/ISIS och Desktop 
publishing. Innan har DIS anvant sig av bibliotekets datorer for att Iara studentema soka 
i SABINET och pa CD-ROM. I borjan utbildas studentema i elementara datakunskaper. 
De lar sig anvanda ordbehandling och soka i databaser.189 .Aven om det finns fa direkta 
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IT-kurser anvands datorerna genom hela utbildningen. Kurser dar datorer anvands ar 
bl.a. katalogisering och klassificering. Det finns vissa direkta IT-kurser som t.ex. 
Konstruktion av databas. 

Att IT anses viktigt for DIS kan noteras genom faktumet, att <let for tillfallet finns tre 
datasalar pa universitetet och deras institution har hand om en utav <lorn, medan Faculty 
of Science har tva. DIS delar sin datasal med resten av institutionerna under Faculty of 
Humanities and Social sciences, men de organiserar den och prioriteras forst vid 
schemalaggningen.190 
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4. Nationalbiblioteket och Universitetsbiblioteket i 
Namibia 

4.1 Presentation 

4.1.1 Nationalbiblioteket 

Nationalbiblioteket (NB) ar belaget pa en kulle mitt i Windhoek, med en vacker utsikt 
over stans centrala delar. Byggnaden heter Estorff House, vilken med sitt byggnadsar 
1891 ar en av de aldsta husen i Windhoek. Det ar oppet for allmanheten vardagar 8.00-
12.45 och 14.00-17.00. 

Bakgrund 

Det overgripande malet ar att stodja utbildning och forskning genom att ge tillgang till 
nationella och internationella informations kallor.191 

De anser sig aven ha foljande fyra delmal: 

1. Samia, bevara och upprtitthalla namibiska och generella informationskallor via 
pliktleveranser, inkop, donationer, utbyten och ISBN aktiviteter. 

De arbetar med att samla allt material som a.r publicerat i Namibia och material om 
Namibia som ar publicerat i utlandet. Biblioteket bar framarbetat en broschyr om ISBN 
och de besoker forlaggare och haller foredrag om vikten av ett fungerande ISBN
nummersystem. 

2. Mojliggora tillgang till informationskiillor nationellt och internationellt genom att 
man utarbetar och upprtiflhaller bibliotekskataloger for det egna bestandet, en 
nationalbibliograji och samlingskataloger for he/a landet. 

De viktigaste katalogerna ar de tva databasema NAMLIT och SABINET. NB ger aven 
tillgang till databaser pa CD-ROM och en Nationalbibliografi ar under uppbyggnad. 

3. Stodja studier ochforskningskrav genom att tillhandahalla referenstjtinst och 
f}iirrlan. 

Referenstjansten riktar sig bade till bibliotekets besokare och till andra bibliotek som 
ges tillgang till bibliotekets samlingar. 

4. Etablera och tillhandahalla slod och teknisk service som I.ex. publicering, microfilm, 
nalionellt och internationella ndtverk och utbildning.192 

De har gett traningsprogram for bibliotekarier och infonnationsspecialister om 
etablerandet av sma infonnationscentrer och om datorisering.193 

NB anser sig aven ha andra funktioner: 
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- Framja internationellt och nationellt bibliotekssamarbete genom bl.a. bytesavtaL 
tillgang till internationella bibliografiska och informationsnatverk, delta i nationella och 
internationella konferenser om biblioteks och informationsfrAgor, och stifta 
samarbetsavtal med nationella och internationella institutioner. 

- Att tillsammans med andra bibliotek formulera riktlinjer for fjarrlan och resursdelning, 
bestandsutveckling och natverk. 

- Marknadsfora NB och dess resurser, genom t.ex. foredrag, kurser, rundvandringar, 
utstallingar och reklam i media. De ser det aven som sin uppgift att utbilda den breda 
allmanheten i fragor om bocker och information och att framja en laskultur bland 
befolkningen.194 

NB sorterar under Departement for Education and Culture och ar en egen 
underavdelning i Directorate for Library and Archives Services. Pa varje 
underavdelning fiIU1s det en ansvarig chef, pa NB kallad Senior Librarian. 

Grunden till NB lades 1926 nar Library of the legislative assembly startades upp i 
Windhoek. De backer som blev stommen for biblioteket agdes fran borjan av den 
davarande tyska koloniala administrationen. 1957 blev det sedan omdopt till 
Administration library. 1968 blev det en del av South West Africa Library Service som 
var en underordnad del av Departement for Education and Culture under SW A 
administrationen. 1980 upplostes den gamla administrationen. Dess olika uppgifter 
delades in i en ny organisation som bestod av en overgripande central myndighet, vilken 
bestamde over ett flertal myndigheter sk. Representatives Authorities, som var 
uppdelade efter etniska grupperingar. SW A library service hamnade under 
Administration for Whites. 1981 stangdes biblioteket i vantan pa en battre och mer 
lamplig byggnad. 1984 oppnades det upp igen under narIU1et Estorffreference library. 
Namnet Estorffkom fran den nyrenoverade byggnad dit man flyttade.195 Efter 
Namibias sjalvstandighet 1990 fick biblioteket sin nuvarande organisation och den l 
April 1994 blev man officiellt Namibias Nationalbibliotek.196 For narvarande arbetar 
12 personer pa biblioteket.197 

NB bar pa papperet en star potential av anvandarna att na ut till. I ett 
malsattningsdokument finns foljande formulering: "The mission of the National Library 
of Namibia is to support the provision of and access to information to all Namibians 
and Namibian Libraries11

• I98 Det kan vara svart i ett land som Namibia med stora 
geografiska avstand, otillrackliga informationsnatverk, bristande resurser och en 
lagutbildad befolkning. De faktiska anvandarna av biblioteket ar studenter, forskare, 
universitetslarare, skolelever, allmanheten och andra bibliotek via fjarrlan.199 Studenter, 
forskare och skolelever overvager i kundkretsen. Andra specifika grupper som utnyttjar 
biblioteket ar affarsman, statstjansteman och andra yrkesgrupper som kommer dit pa 
jobbets vagnar.200 

Biblioteket har inte nagon laneverksamhet (bara fjarrlan) utan besokarna maste sitta i 
bibliotekets lasrum och ga igenom bockerna.201 Lopande statistik fors over bibliotekets · 
kunder genom att de maste skriva in sig i en besokskatalog och varje referensfraga 
skrivs upp. Har noteras om fragaren var vuxen/student eller skolelev, om fragan gallde 
den allmanna samlingen eller Namibiana och om de kunde besvara fragan.202 (se Bilaga 
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5.) Biblioteket har ca. 300 besokare varje manad.203 NBs kommande budget for 
1996/97 beraknas ligga pa runt l 25 8 000 s. kr. 204 

Bestand och tekniska hjalpmedel 

Dokumentbestandet bestar av tva huvudsamlingar, Namibiana/Africana sektionen och 
den allmanna sektionen. Namibianasamlingen bestar av ca. IO 000 hocker, 73 olika 
tidningstitlar, periodika, pamfletter, broschyrer och artiklar publicerade i Namibia. 
Afrikanasamlingen innehaller ca. 10 000 dokument fran Afrika. (mest fran Sydafrika. 
Min arunarkning) Afrikana och Namibianasamlingen star tillsammans i biblioteket. De 
finns ej i nagon kortkatalog utan ar endast sokbara via NAMLIT och Deweynummer pa 
hylloma. 

Den allmanna samlingen bestar av 20 000 bocker. lnnehallande referensbocker, 
facklitteratur och skonlitteratur med en viss betoning pa de humanistiska amnena.205 
Under senare ar stravar man efter att afrikanisera aven den har avdelningen dvs. en 
inriktning sker pa litteratur om eller fran Afrika.206 En kortkatalog finns for backer 
inkornna innan I 984. Efter det skedde ingen katalogisering forran 1990 och framat. 
Bockema placerades pa hylloma efter overgripande Deweynummer. Biblioteket har 
aven en samling av publikationer fran namibiska och sydafrikanska myndigheter.207 

Det sammanlagda bestandet beraknas besta av ca. 46 700 monografier och 812 st. 
lopande periodikatitlar.208 Bestandet ses som otillrackligt enligt internationella 
standards. 209 

Under 1993 blev NB depabibliotek for alla publikationer fran Varldsbanken, GATT, 
(General Agreement on Tariffs and Trade) FN och den Ekonomiska Kommissionen for 
Afrika.210, 211 FN-publikationema ar de som ges ut av Generalforsamlingen och de 
olika underorganen som t.ex. UNESCQ.212 

Bestandsutvecklingen sker via inkop, donationer, utbytesavtal och pliktleveranser. 213 
Det mesta kops in lokalt, d.v.s. fran boklador och bokforlag i Namibia och Sydafrika. 
De koper liven in publikationer fran forlag utanfor Afrika, fast i mindre omfattning.214 
Donationer kommer fran organisationer, bibliotek och privata givare. De kan besta av 
hocker eller pengar for bocker. Nar pengar ges till nyforvarv gar dessa ofta via 
departementet. De har pa sa satt fatt pengar via t .ex. SIDA. Privata givare har bl.a. varit 
personer som stott Namibias frigorelsekamp och som efter sjalvstandigheten gav sina 
litteratursamlingar till NB.215 Pliktleveranser fungerar fortfarande pa en frivillig 
basis.216 Biblioteket har ocksa utbytesavtal for publikationer, med bibliotek i Tyskland, 
Norge, Sverige och Sydafrika.217 

Forutom datorer som jag kommer att ta upp senare finns det aven andra tekniska 
hjalpmedel pa biblioteket. De haller for narvarande pa med ett microfilmprojekt 
finansierat av United States Social Science Research Council, som gar ut pa att lagga in 
fem olika namibianska tidningar pa microfilm.218 Biblioteket har en lasapparat for 
mikrofilm som aven besokare kan anvanda. Det finns ocksa en kopieringsapparat som 
star fritt for anvandning till ett pris av ca. 20 sv. ore.Detar ett underpris jamfdrt med 
den egentliga kostnaden, men man vill uppmuntra bruket av kopiatorn och manga utav 
besokama har inte sa mycket pengar att rora sig med.219 
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4.1.2 Universitetsbiblioteket 

Universitetsbiblioteket (UB) ar belaget pa universitetsomradet Windhoek Campus som 
ligger ca. 10 km utanfor Windhoeks centrum. Det flyttade hit 1995 och kommer snart 
utokas med en ny byggnad. (se Kapitel 5.6.2) Da biblioteket lever i ett 
beroendeforhallande till universitetet kommer jag forst lite kort presentera University of 
Namibia (UNAM) 

Innan sjalvstandigheten 1990 var Namibias utbildningsvasende kontrollerat fran 
Pretoria i Sydafrika. 1980 etablerade kolonialmakten en tertiar utbildningsinstitution i 
Namibia som de namngav the Academy. Den bestod av tva komponenter, Technikon 
Namibia och College for out of school training (COST). I borjan var Academy ansluten 
till University of South Africa (UNISA), men 1985 fick man en autonom status och en 
tredje komponent lades till , University of Namibia. Den nya institutionen tick fran 1987 
ge sin egna examina, diplom och betyg. Efter sjalvstandigheten togs 1992 ett beslut i 
parlamentet om att Academy skulle tas bort och ett nytt nationellt universitet kallat, 
University of Namibia bildades tillsammans med Polytechnic ofNamibia.220 

UNAM har fyra overgripande mal som presenteras pa foljande satt: 

" - Transmission of the accumulated body of knowledge relevant to the development of 
society through teaching. 
- Creation of new kno'tvledge and extension of knowledge frontiers through research 
and critical discourse. 
- Preservation of knowledge and national and international values of culture. history, 
languages and technologies through publication and library acquisitions. 
- Provision of advisory, extension and consultancy services to national, regional and 
international communities, on issues relevant to the socio-economic advancement of 
society: rural and urban. 1'221 

Som synes i punkt tre sa namns bibliotekets roll pa universitetet. I samma dokument lite 
langre fram tas biblioteket ater upp. Under rubriken "Strengthening the university 
library" star foljande: 

"Possession of a good libra,y is a critical prerequisite in any university. The library 
inherited by UNAM.from the former Academy, is grossly inadequate, in terms of the 
number of books.journals, periodicals and subject coverage. The needfor establishing 
a good library at UNAM, becomes even more critical now, when the institution plans to 
consilidate her research base and consultancy potential, and to introduce more science
based courses and post graduate training programmes. UNAM is finalising negotiations 
for a loan.from the African development Bank, which will enable it 's library to serve the 
university community, Parliament and the general public more satisfactorily, efficiently 
and effectively." 222 

Universitet ar uppdelat i sex olika fakulteter som sedan ar uppdelade i olika 
institutioner.223 UNAM har aven nio olika filialer som ar belagna pa olika platser runt 
om i landet. De sorterar under Centre for ~xtemal studies och ska ge okade mojligheter 
till akademiska studier utanfor Windhoek. 
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UNAM ar ett ungt universitet och p.g.a. den eftersatta utbildningen under Sydafrikas 
styre foms det efter sjalvstandigheten ett stort behov av utbildning for befolkningen. 
Regeringen satsar nu pa utbildning och UNAM befinner sig i en standig utvecklingsfas. 
Studentantalet i likhet med antalet akademisk personal okar och det ar en tendens man 
tror kommer att halla i sig de narmaste aren.224 Universitetet ar sjalvstandigt fran staten, 
men finansieras via Ministry of Higher Education, Vocational Training, Science and 
Technology. For narvarande ar det runt 5 000 personer (3 821 studenter) som studerar 
eller arbetar pa UNAM.225 

Efter den har korta presentationen gar jag over till att beskriva universitetets bibliotek. 

Bakgrund 

Det overgripande malet for UB ar att tillhandahalla material och hjalpmedel for 
utbildnings- och forskningsandamal , till studenter och personal pa universitetet. Det 
tjanar ocksa som ett nationellt referensbibliotek bl.a. genom fjarrlan och att det har sma 
samlingar pa de nio filialema runt om i 1andet. (se Bilaga 6.) Det har aven oppet for 
besokande utanfor universitetet. For en avgift kan de fa tillatelse att lana ett begransat 
antal backer och det ar fritt att bara komma dit och lasa. I sin egenskap av ett nationellt 
referensbibliotek ser de sig ej som konkurrent till Nationalbiblioteket utan som ett 
komplement.226, 227 1995 hade biblioteket 5 035 medlemmar.228 

UB drivs som en egen institution pa universitetet. Bibliotekariema har en akademisk 
status och bibliotekschefen ar med i universitetets ledningsgrupp. 229 Hogst upp for 
biblioteksorganisationen star bibliotekschefen och under denne, bitradande 
bibliotekschef. 35 personer arbetar pa biblioteket. Biblioteksorganisationen ar uppdelad 
i olika avdelningar. De stora avdelningama ar utlanings- och referensavdelningen, 
inkopsavdelningen och arkivenheten.230 

Academy library som det hette innan, fanns i byggnaden Old mutual library belaget inne 
i centrala Windhoek. Nar universitetet fick en ny byggnad flyttade biblioteket av 
naturliga ska! med. Det gamla biblioteket var otillrackligt resursmassigt och det hade 
svart att fullgora sin uppgift som ett universitetsbibliotek. Bestandet var litet och 
litteraturen lag inte pa universitetsniva. Den var ocksa ojamnt fordelat med en overvikt 
pa kristen litteratur samtidigt som naturvetenskap och dokument om Afrika var kraftigt 
underrepresenterade. Utrymmet var otillrackligt och det fanns bara 82 lasplatser, vilket 
medfdrde att studenter fick sitta pa golvet under de mest besokta periodema. 23 I (se 
Bilaga 7. om andra universitetsbibliotek i regionen.) 

1995 flyttade man over till den nya byggnaden. Det var en besvarlig period eftersom de 
pa nytt var tvungna att organisera upp biblioteket. Det finns nu ett betydligt storre 
utrymme for bestandet och bibliotekets besokare. Hyllorna har utrymme for upp till 120 
000 volymer och det finns ett stort magasin i kallaren for arkivering. Laseplatsema har 
utokats och de kan nu ge plats at 250 studerande och vid behov oka med 50 platser 
tiIJ.232 

UBs budget ar till viss del konfidentiell. Jamfdrt med Nationalbiblioteket ar det 
finansiellt gynnat, med en mangdubbelt storre resurstilldelning. 233 
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Bestand och tekniska hjalpmedel 

Pa de oppna hylloma har man den stora allmanna samlingen bestaende av 42 4 70 
volymer. Dessa ar uppsatta efter Dewey Decimal Classification (DDC) system och ar 
uppdelade i nio huvudomraden pa bibliotekets atta olika vaningar. Det finns aven en 
referensavdelning i ett rum bakom lanedisken innehallande 1 142 st. dokument. De 
bestar av monografier och artiklar som ar speciellt efterfragade, besokama far endast ta 
ut dem pa kortlan under tva timmar. En Namibianasamling pa 1 823 volymer, star i ett 
eget rum. Periodicatitlarna ligger for narvarande pa 600 st.234, 235 

Nere i kallaren finns arkivsamlingarna, som bestar av tva olika typer. Deis en samling 
fran Academy perioden 1979 - 1992 och sa olika dokumentsamlingar som blivit 
donerade till UNAM. Den stora samlingen bestar av ca. 40 000 dokument fran perioden 
1976 - 1990, som de fatt fran United Nations Institute for Namibia (UNIN).236 Detar 
dokument som ar ihopsamlade av UNIN, som var belaget i Lusaka (Zambias 
huvudstad). De i sin tur fick dom av FN och via donationer fran olika intemationella 
organisationer. Materialet bestar av litteratur om Namibia fran tiden fore 
sjalvstandigheten. 1992 kom samlingen till UB och det mesta var oorganiserat. For 
narvarande arbetar tva arkivister dagligen med att sortera och lagga in referenser till 
dokumenten i en databas.237 De har liven dokumentsamlingar pa tolv olika filialer som 
ar knutna till UNAM. Samlingama ar sma och <let ror sig sammanlagt om 3 398 
dokument.238 

Bestandsutvecklingen sker i huvudsak via donationer eller inkop. Donationema skanks 
antingen reglerat genom ett avtal, eller sa ges dom mer "spontant". lnstitutioner eller 
privatpersoner fragar biblioteket om dear intresserade av olika backer. Vissa ger pa en 
regelbunden basis som t.ex. African Books Collective. Harifran far man bocker tre till 
fyra ganger per ar, innehallande Afrikaorienterat material fran olika fdrlag i Afrika. Det 
ar uppskattat da biblioteket forsoker "afrikanisera" sin boksamling.239 Andra stora 
bokgivare genom aren har varit ODA (Overseas Development Associations) med bocker 
varda 969 000 s. kr., UNISA med 3 750 volymer och USAID med hocker varda ca. 170 
000 s. kr.240, 241 Inom COMLIB projektet ingar 1 360 000 s. kr. for bokinkop.242 (se 
Kapitel 4.6.2) Donationer fran olika institutioner innebar oftast ny litteratur, medan 
privata givare i huvudsak ger begagnade bocker.243 

Yid inkop ar det olika amnesspecialister som bestaller for sitt omrade. De samarbetar 
med institutionema pa universitetet for att hitta lampligt material. Amnesbibliotekarien 
sander ut olika boklistor till institutionema, som sen f'ar foresla litteraturinkop. 
Amnesspecialisten har det slutgiltiga avgorandet och de kommer aven med egna forslag 
for att skapa en allsidig samling. De bestaller bara monografier, medan periodika 
bestalls av periodikaavdelningen eftersom <let anses vara ett stort atagande att skaffa en 
prenumeration.244 Tidigare har bockema bestallts fran en rad olika bokforlag. Fran 
Sydafrika 49 forsaljare, Europa 10 och USA 8. Under varen 1996 skedde en 
omorganisation for nyforvarven. For bocker utanfor Afrika ska biblioteket endast 
anvanda sig av Blackwell, som tillhandahaller backer fran olika bokforlag i Europa och 
USA. For regionallitteratur, Books ETC, som har bock.er fran Sydafrika och East 
Publishing for bocker fran Ost-Afrika, t.ex Kenya och Tanzania. Namibiansk litteratur 
kommer att bestallas fran New Namibian Books, som har hocker fran bokforlag och 
boklador i Namibia.245 
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4.2 Datorutrustningen och datasystemen 

4.2.1 Natiooalbiblioteket 

Bakgrund 

NB har nyligen fatt tre nya Pentium, som ska ersatta de tre gamla datorema.246Innan 
hade de tva XT Epson datorer med 20 MB harddisk, en PC 286:a med en uppgraderad 
30 MB harddisk, ( dessa tre ar de aldsta datorema) 4 st. 486:or pa 80 MB och en 
fileserver pa I Gigabyte. Dear ihoplankade i ett Novell Lite LAN. Biblioteket har ocksa 
en CD-ROM-lasare och en laserskrivare. Mjukvaran bestar av CDS/ISIS, som ges gratis 
av UNESCO. Andra program art.ex. ISBN Manager, ordbehandlingsprogram och 
programmen for datorkommunikation och administration.247 Den nya hardvaran har 
inhandlats fran en lokal datorfirma.248 

Datorerna anvands for: 

- arbetet med databasema NAMLIT och Namibias Nationalbibliografi. 
- att ge en lank till databasema pa SABINET. 
- att ge tillgang till CD-ROM-databaser. 
- kontorsadministration och ordbehandling. 
- statistik. 
- sammanstalla forvarvslistor for skolbibliotek. 
- e-mail.249 

- ISBN nurnrering.250 

Den nya datorutrustningen ska ersatta XT datorema och 286:an. De har inte fungerar bra 
i natverksmiljon och kan ej heller arbeta med ordbehandlingsprogrammen, eller ta in 
CD-ROM-databasema. Utav de tre nya datorema ska en utnyttjas som fileserver och de 
andra tva ska fungera som arbetsdatorer. Alla tre ska ha CD-ROM och mjukvaran 
Windows 95 som grund. Med de nya datorema kommer katalogiseringsfunktionen ha 
tillgang till tre datorer: en for arbetet med NAMLIT och skotsel av pliktleveranser, en 
for arbetet med Nationalbibliografin och en for katalogiseringen av den allmanna 
avdelningen och SABINET. Referensfunktionen kommer fa tillgang till tva datorer. En 
kommer anvandas for sokningar i databaser, CD-ROM, Internet och for fjarrlan. Den 
andra kommer att tjana som reserv ifall flera besokare samtidigt vill soka i databasema. 
En dator anvands av bibliotekschefen for ordbehandling, administrativa funktioner, 
sokningar i databaser och elektronisk post. 

Biblioteket ansoker om att fa kopa tva Dot matrix skrivare, som ska anvandas till att 
skriva ut sokresultat. De behaver ocksa uppgradera sitt LAN, fran Novell NetWare Lite 
v 1.1 till Novell. Det ska mojliggora ihopkoppling med andra bibliotek i Namibia och 
lntemet.251 

I Augusti 1990 fick biblioteket sina forsta databaser, i form av NAMLIT och tillgang till 
SABINET. Beslutet till automatisering gick tillbaka pa ett antal olika faktorer, som 
ansags gora det nodvandigt att satta upp databaser. 
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- informationsatervinningsystemet pa biblioteket var i daligt skick. Manga nya 
dokumentsamlingar tillkom, men man hade svarigheter att gora dem tillgangliga och 
sokbara. 
- det fanns inga katalogisatorer eller klassificerare. 

- biblioteket ville mojliggora sortering av de nya samlingama efter nar dokument kopts 
in. 

NAMLIT skulle anvandas till att gora Namibianasamlingen sokbar och SABINET for 
den generella samlingen. Efter sjalvstandigheten fanns det ocksa en okad vilja fran 
regeringens sida att satsa resurser pa biblioteket, da det planerades bli 
Nationalbiblioteket i den nya staten.252 

Datorutrustningen tick biblioteket fran Government service, som under perioden 
rationaliserade och nagra datorer blev harigenom tillgangliga for Estorff reference 
library. Utrustningen bestod av de 2 XT datorema och 286:an.253 Efterhand inhandlades 
fler datorer och i September 1993 inrattades ett LAN pa biblioteket. Det hoppades man 
skulle minska tidsatgangen och arbetsbordan. En post kunde nu skapas och anvandas 
bade for bestallning, nyforvarv, katalogisering och sokning. Det fran varje terminal i 
natverket. De lankade terminalema fick ocksa tillgang till CDS/ISIS, (mjukvaran som 
NAMLIT ligger pa) WordPerfect och ISBN Manager (mjukvaran for ISBN numrering). 
Det fysiska arbetet med installationen skottes av en lokal firma. Kablar drogs mellan 
terminalema som tick Ethemetkort. vilket mojliggor kommunikation mellan datorema. 
Fyra terminaler kopplades till natverket.254 Senare aven en femte.255 Problem uppstod 
da servem hade for litet minnesutrymme och alla program kunde ej laddas upp. En 
uppgradering av minnet skedde fran 100 MB till 200 MB. RAM-minuet (2 MB) var 
ocksa for litet, vilket atgardades senare. XT datorema fungerade daligt i natverket, 
eftersom de hade for litet minnesutrymme. De anvandes istallet for registrering av 
nyforvarv. 

Natten mellan 8 och 9 Juni 1994 skedde ett inbrott i biblioteket som var fdrodande for 
arbetet med datorema. Fyra datorer (ink.I. CD-ROM-datorema, servem och en kopiator) 
fordes bort, vilket innebar att LAN:et fdrsvann. Kvar blev tva datorer, en XT och en PC 
med 20 MB vardera. De hade for litet minnesutrymme for att kunna arbeta m_ed hela 
NAMLIT-katalogen (30 MB) och man var tvungen att fordela arbetsuppgiftema pa de 
kvarvarande datorema. Den kvarvarande PC:n kunde fortfarande fungera som en lank 
till SABINET.256 

Inbrottet forde med sig att arbetet pa Nationalbibliografin fick skjutas upp, (Se Kapitel 
4.3.1.2) eftersom den kravde att NAMLIT fungerade. CD-ROM-databasema kunde ej 
anvandas da CD-lasaren var borta. E-mail mojligheten fdrsvann. Den tjansten fick NB 
under varen 1994 med hjalp av datorpersonal fran departementet. Lanken etablerades 
via departementet och skulle bl.a. anvandas for korrespondens i planerandet och 
skapandet av NNB.257 Den anvandes aven for kontakt med kolleger gallande bl.a 
forskningsinformation och man deltog i e-maildiskussioner.258 Personalens arbete i 
referens- och katalogiseringsavdelningen forsvarades ocksa nar LAN :et forsvann. 259 
Skadan av stolden kunde begransas nagot tack vare att det fanns ett tape back up system, 
dar NAMLIT och de andra databasema fanns lagrade. Nu behovdes en ny fileserver och 
ett nytt LAN for att fa igang de olika verksamhetema igen.260 
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Fran borjan gick det inte art fa pengar via departementet. Istiillet skickades brev till olika 
banker, ambassader och forlag. Breven beskrev den radande situationen pa biblioteket 
och de bad om bidrag for ink.op av ny utrustning. Ingen ansag sig ha rad att hjalpa till 
och 1995 beviljade slutligen det egna departmentet pengar for ink.op av ny 
datorutrustning. Drygt ett ar efter inbrottet kunde den nya utrustningen installeras. 
Biblioteket fick nu: en ny fileserver med en harddisk pa I Gigabyte, CD-ROM liisare, 
fyra datorer (486:or med 80 MB minne), en laserskrivare, och ett nytt Novell Lite LAN 
installerades.261 Biblioteket fick liven en begagnad XT dator direkt fran departementet, 
som ersatte en av de stulna.262 Det ovan namnda och de nyinkopta datorerna ar den 
utrustning som for narvarande finns pa biblioteket. 

Uppratthallandet/service 

Vid inkop av nya datorer skickar NB en ansokan till sitt departement. Den gar till 
Efficiency Committee (varje departement har ett sadant) som beslutar om 
nodvandigheten av den nya utrustningen.263 Om de ger klartecken gar ansokan over till 
departementets Policyadviser and datasystems eller Public service information 
technology management, som bestammer villkoren for hur varorna ska kopas in t.ex. 
regler for underhall. De skickar liven en tjansteman som inspekterar hard- och 
mjukvaran innan installering. Inkopslistan gar sedan ut pa anbud och lamplig utrustning 
valjs ut.264 

Service av utrustningen i handelse av problem sker pa olika satt beroende pa problemet. 
Det finns ett serviceavtal med den lokala datorforsaljaren diir delar av de nya datorema 
koptes. Den hjalpen ar biblioteket ej helt nojda med. Ofta kan hjalpen droja och nar de 
val kommer lyckas de inte alltid atgarda felen. Ett problem ar att det ar flera firmor som 
har installerat de olika delama i datasystemet. Nar en specifikation gar ut pa anbud valjs 
den datoratersaljare som ar billigast. Det kan variera vilken som ar billigast, vilket 
innebar att det ar flera firmor som iir inblandade i den fortgaende servicen. De skyller 
ofta pa varandra nar nagot gar fel, vilket gor att bibliotekets personal har svart att veta 
vem de ska vanda sig till nar problem uppstar. 

De foredrar da att forsoka losa enklare problem sjalva. Det fungerar inte alltid. NB har 
inte nagon egentlig systemadministrator och ingen har nagon regelratt datorutbildning. 
Delar av personalen har flera ars erfarenhet av arbete med datorer och man lar sig losa 
problem efterhand. Nar nagot dilemma uppstar med CDS/ISIS brukar de ringa till 
Nationalarkivet och tala med den som ansvarar for CDS/ISIS distributionen i Namibia. 
Det finns liven datorexperter pa departementet som biblioteket kan ringa till. De hjalpte 
till med att installera det nya LAN:et och har ryckt in nar CD-ROM-lasaren kranglat. 
Problemet ar att de ofta ar upptagna och det kan droja upp till tva veckor innan de 
kommer. 

Stromavbrott ar vanliga (speciellt vintertid) och kan innebara problem med 
datorhanteringen, da det ibland kan vara stromlost i flera timmar. Detar framst 
sokningar i Namibiana-avdelningen som blir lidande, eftersom dokumenten dar endast 
effektivt kan sokas via NAMLIT. Den allmanna samlingen ar uppsatt i hylloma efter 
Deweynummer, vilket gar att dokument kan aterfinnas via arnnessokningar direkt i 
hyllorna. Biblioteket har nu onskat sig en elmotor som gar igang i handelse av elavbrott. 
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Den gor att man i fortsattningen kan halla systemen oppna aven vid stromavbrott.265. 
266 

Lankar utanfor biblioteket 

Biblioteket har fram till nu endast haft en lank till SABINET och e-mailmojligheter via 
en server pa departementet. Ett projekt sponsrat av UNESCO blev nyligen fardigt och 
biblioteket har nu tillgang till Intemet.267 Innan har biblioteket haft en X-28 lank som 
anvants till SABINET. Sokningarna i SABINET fungerar tillfredsstallande gallande 
snabbhet, aven om det under vissa perioder kan ga trogt. Den periodvisa trogheten pa 
linjen kommer i fortsattningen minska med den nya forbindelsen.268, 269 

4.2.2 U niversitetsbiblioteket 

Bakgrund 

UB har for narvarande foljande datorutrustning: 

- 35 dataterminaler (PC:s) 
- IO sk.rivare ( I systemskrivare, 1 laserskrivare, fyra desk jets och 4 dot matrix) 
- 3 CD-ROM arbetsstationer (tva med en ·la.sare och en CD-vaxlare med sex lasare.)270 
- Uinkar till Polytechnic och SABINET 27 I 

Hardvaran har kopts fran ett lokalt dataforetag i Windhoek. Nar biblioteket flyttade fran 
campuset i City och ut till Windhoek Campus, lamnades alla datorer kvar och det 
inhandlades ny datautrustning. Mjukvaran som anvands ar ett bibliotekssystem som 
kallas URICA och ar inhandlat fran det sydafrikanska foretaget Urica Integrated 
Systems (UIS). (se mer i kapitel 4.3.2.1 dar jag utforligt presenterar URICA) For 
databasema nere pa arkivet anvands CDS/ISIS.272 

Kapital for inkop av datatekniken har huvudsakligen kommit fran universitetets egen 
budget, ODA bidrog aven med en mindre summa pengar.273 COMLIB-projektet 
kommer betydligt oka det utlandska bistandet for IT pa biblioteket. Inkop av hardvaran 
gar via UNAM:s datacentral. Dar finns en teknisk kommitte som bestammer standarden 
pa det som ska kopa in. De olika avdeiningarna och biblioteket f'ar sedan komma med 
inkopsforslag, vilket sedan datacentralen tar stallning till och Iagger ut pa anbud.274 

Universitetets natverk bestar fysiskt av fiberoptiska kablar dragna mellan de olika 
byggnadema och som kopplas till de olika rummen via routers och hubbar. For 
narvarande finns det nara 700 ingangar till natet i form av portar. Natverket innefattar 
tva olika protokoll TCP/IP, som ar ett Unix-operativsystem och ITS (Integrated Tertiary 
System), som ar Novel. De ligger pa olika servrar men kan anvandas samtidigt om man 
Ioggar in pa bagge. 

Pa hela universitetet finns <let fyra servrar, varav biblioteket har en egen. Bibliotekets 
mjukvara URI CA skiljer sig fran resten av universitetet som har ITS . Biblioteket hade 
URI CA innan universitetet fick ITS pa det nya campuset. De tva systemen ar annu inte 
hoplankade, vilket ska ske nar ratt mjukvara kommit fran USA. Det kommer sedan bli 
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mojligt att soka i URICA fran alla uppkopplade datorer pa universitet. Det blir aven 
mojligt for biblioteket att anvanda sig av Internet via universitetets servrar.275 
Biblioteket kommer ej att bli tvunget att byta mjukvara p.g.a. tekniska svarigheter att 
anpassa systemen. Det finns anda en viss press fran universitetsledningens sida att byta 
system av finansiella orsaker. ITS har ocksa ett bibliotekssystem, vilket ar billigare an 
URICA. For URICA betalar biblioteket ca.170 000 s. kr. i arlig licensavgift, medan 
kostnaden for ITS-systemet skulle ligga pa runt en fjardedel. Fran bibliotekets sida anser 
man att ITS inte gar upp mot URICA. UB vill ha kvar URI CA da det ar ett inkort 
system som fungerar bra. Kostnadsfaktom ar viktig, men den vinst som skulle bli av att 
system byttes maste vagas mot effektiviteten pa biblioteket.276 

URI CA ar ursprungligen utvecklat i Sydafrika utav bibliotekarier. Det marknadsfors i 
Afrika utav UIS, som ar ett foretag i Unicom group company. Detar en mjukvara som 
bestar av olika integrerade moduler for biblioteksgoromal. Huvudfunktionema ar: 

- forvarvsrutiner 
- katalogisering 
- lanehantering och bestandskontroll 
- sluten samling och kortlan 
- informationsatervinning 
- periodikahantering 
- underhall och utveckling av databasen 

Biblioteken kan valja vilka moduler som de vill anvanda sig av. Detar ett system som 
passar till olika bibliotek och hardvara.277 URICA ar vida spritt och finns pa over 200 
institutioner runt om i varlden, med en tonvikt pa Sydafrika och Australien.278 

Historien bakom URICA ar art man i samband med sjalvstandigheten borjade se over 
Academys bibliotekservice. Den led av flera problem som vuxit under de sista aren. 
Studentantalet hade okat lavinartat, med over 4000 studenter som biblioteket skulle ge 
service at. Det forde med sig stora problem i dokument- och informationsatervinningen. 
Biblioteket hade fortfarande ett manuellt system med en tryckt kortkatalog och 
valutbildad personal saknades. Ett automatiserat bibliotekssystem ansags vara en 
losning pa problemen. Det kunde bidra till ett okat uynyttjande av bibliotekets bestand 
och skulle underlatta utlaningen, inkopsrutiner, bestandskontroll och katalogisering. Att 
utveckla ett eget system ansags bli alltfor dyrt och tidsodande, utan det bestarndes att ett 
system skulle kopas in utifran. I April I 990 lades det ut pa anbud och biblioteket fick in 
forslag fran tio olika firmor om femton olika datasystem.279 

Den davarande personalen var aktivt med under den bedomningsprocedur som foregick 
installationen. Det fanns en lista pa over 300 punkter som anvandes for att vardera olika 
system. Tre eller fyra system sags som intressanta och respektives 
foretagsrepresentanter bjods in till biblioteket. En grupp av bibliotekarier gick under tre 
dagar genom de olika systemen med varderas forsaljare. Valet foll sedan pa URICAs 
bibliotekssystem, som sags som anvandarvanligt, flexibelt och valbeprovat. Det hade ett 
bra rykte och det fanns en utbygd lokal service. UIS haller med nodvandig traning och 
vid problem kan man ringa till kontoret i Johannesburg. Det fanns ocksa hopp om att 
fler bibliotek i Namibia skulle valja URICA och harigenom skapa forutsattningar for en 
nationell samlingskatalog.280 CDS/ISIS var vid den har tiden forhallandevis okant i 
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Namibia och Sydafrika. Det var innan sjalvstandigheten och UNESCO-projekt 
inkluderade sallan Namibia av politiska skal28I (bojkotten mot Sydafrika. Min 
anmarkning). 

I borjan av 1991 installerades forst katalogiserings- och IR-modulen. Det ingick tva 
veckors traning for personalen i databassokning och katalogisering. Utbildningen 
skottes av en person fran UIS. Biblioteket hade innan kopt 15 000 av sina bibliografiska 
poster pa disketter fran SABINET och Iaddat ner dam i URICA. De anvandes nu som 
grund for traningen. Ovningarna gav positivt intryck av ett flexibelt system som var latt 
att Iara sig och anvanda. Problem dok sedan upp efter traningsveckoma med bl.a. 
skrivare som ej skrev ut och tenninaler som "hangde sig". Dessa lostes genom att man 
"finkammade" instruktionsbockema och de ringde ofta till UIS i Johannesburg for hjaip. 
Efterhand gick det lattare och problemen avtog.282 Inkopsmodulen installerades sedan 
och darefter skottes inkopsrutinema via URICA. Katalogiseringen utfors pa 
inkopsmodulen och nar boken kommer till biblioteket gors hara en uppdatering av 
katalogisatorema. 283 

u ppratthallandet/service 

Datorer och datasystem har en tendens att krangla. Det blir da viktigt att problemen kan 
atgardas snabbt och effektivt. UB har en anstalld systemadministrator som ska se till att 
datasystemet fungerar och halls igang. Han ar den forsta man kallar pa nar problem 
uppstar. Vid mindre fel kan han ofta atgarda problemet. Vanligtvis beror problemen pa 
enkla missar av personalen som latt kan atgardas. Vid storre tekniska fel far biblioteket 
soka hjalp utifran. Om felet ar i URIC A maste man ringa upp eller sanda ett fax till UIS 
kontor i Johannesburg. Dessa gar sedan in i bibliotekssystemet via ett modem och 
forsoker atgarda felet. Vid lattare problem ar servicen gratis, men vid storre fel ar det en 
avgift beroende pa felets storiek. UIS service har vissa brister. Ofta drojer <let innan 
biblioteket far svar och problemet atgardas. Ibland dyker sarnma problem upp igen efter 
nagra dagar. Problemen med servicen av URI CA har funnits genom aren och fororsakar 
stomingar i bibliotekets verksamheter.284 

Biblioteket har problem med att ha.Ila kvar kompetenta systemadministratorer. Efter 
datoriseringen 1990 har det funnits fyra olika personer pa den posten. Tva har slutat for 
art de blivit erbjudna battre jobb pa annat hall. Datorkunning personal ar attraktiva pa 
arbetsmarknaden i regionen. Det har inneburit att biblioteket saknat systemadministrator 
under vissa perioder, vilket har forsvarat skotseln av datorema och datasystemet. Den 
"vanliga" personalen har :fatt rycka in nar fel uppstatt, med varierande resultat. Under 
dessa perioder tvingades biblioteket oftare utnyttja UIS service. 

Nar biblioteket flyttade till den nya byggnaden, liimnades alla gamla datorer kvar i den 
gamla byggnaden. De tillfoll Polytechnic library som tagit over det gamla biblioteket. 
Vilket innebar att de ocksa har URICA. De kommer i en framtiden overga till ITS. 
Nyinstalleringen av URIC A var problematisk och det blev problem med att de olika 
modulema ej kom igang eller an de kranglade. Det var dagliga stomingar som medforde 
nedsatt fonnaga utav bibliotekets olika avdelningar. De fick viss hjalp av personal fran 
UIS som besokte biblioteket i Juni 1995 for att ordna upp situationen, men problemen 
fortsatter att dyka upp aven om det har forbattrats nagot.285 
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Ett annat problem ar att energiforsorjningen. De aterkommande elavbrotten drabbar 
verksamheten. Universitetet har en elmotor som gor att det fortfarande finns strom nar 
elen stangs av. Det finns problem med att alla hub bar ej kan utnyttja det systemet. De 
viktigaste terminalerna far da prioriteras, som t.ex. de vid lanedisken. Sjalva systemet 
hotas aldrig vid ett stromavbrott.286 

Lankar utanfor UNAM 

UB ar for narvarande lankat till Polyteclmic och SABINET. Polyteclmic library och UB 
har ett nara samarbete eftersom de fore tlytten var ett gemensamt bibliotek. Fram till i ar 
hart.ex. budgeten varit gemensam. Polyteclmic biblioteket kommer i fortsattningen vara 
helt sjalvstandigt och endast lyda under Polytechnic of Namibia. Lanken mellan de bada 
biblioteken kommer att finnas kvar vilket ses som positivt for resursdelningen mellan 
institutionerna.287 

Uinken tillhandahalls av Telecom, som tar hand om eventuella fel pa telenatverket. 
Sadana fel ar ovanliga. De problem som funnits med Hinken har berott pa 
datorutrustningen och modemen. Yid allvarliga problem har Uricakontoret hjalpt till.288 

4.2.2.1 Datacentralen pa U niversitetet 

Pa UNAM finns det en datacentral som hjalper universitets olika avdelningar i fragor 
som ror informationsteknik. Deras huvuduppgifter ar att 

- installera ett datanatverk pa universitetet. 
- lanka samman universitetet med platser runt om Namibia och t.ex. Internet. 
- integrera de nuvarande datasystemen. 
- bista universitetets personal med utbildning pa datorer. 
- skapa en gemensam mjukvarupolicy for universitetet. 
- folja utvecklingen inom IT for att kunna inforskaffa konkurrenskraftig hard- och 
mjukvara. 
- tillhandahalla datorutrustning, hjalpa till med underhall och konsultering. Det for 
personal, administrationsavdelningarna och fakulteterna och universitetspopulation i 
stort. 
- hjalpa till med studentregistreringen, examinationsscheman, finanssystem och 
lonesystem. 289 

Datacentralen har ingen egen utbildning av studenter utan det skots utav de olika 
institutionerna som t.ex. Department for Computerscience eller Department for . 
Information Studies. Datacentralen har aven en teknisk kommitte som satter standards 
for inkop av datorutrustning. 

Detar datacentralen som arbetar med uppkopplingen av UB till universitetets natverk 
och till de olika filialerna och Internet. De har en viktig roll i COMLIB-projektet och 
IIRC.290 (se Kapitel 4.6.2) 
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4.2.3 Erfarenheter av datorisering pa andra bibliotek 

NBs och UBs val att anvanda CDS/ISIS ar inte nagot ovanligt. CDS/ISIS-systemet ar 
utbrett bland datoriserade bibliotek i Afrika.291 Orsakema till systemets framgangar ar 
flera. En av de framsta anledningama ar att UNESCO ger systemet gratis till bibliotek i 
u-lander, vilket ar betydelsefullt med den radande ekonomiska situationen. Systemet 
k.raver litet harddiskutynune, viiket gor det lampligt for de aldre datorer som ofta ar i 
omlopp i Afrika. Programmet kan forhallandevis latt vidareutvecklas pa plats och pa 
sadant satt anpassas till oiika biblioteks speciella behov. Systemet mojliggor export och 
import av bibliografiska poster mellan olika databaser, via t.ex. diskett eller 
filoverforing. Det ar ocksa latt att Iara sig hur poster laggs in och andras.292, 293 

Kenya ar ett land dar CDS/ISIS dominerar pa biblioteken.294 Har finns det ocksa viss 
kritik mot systemet. Nar Centre for African Family Studies (CAFS) med sate i Nairobi 
skulle installera ett bibliografiskt datasystem stod valet mellan CDS/ISIS och 
INMAGIC (ett kommersiellt system utvecklat i Boston, USA) Kravet pa systemet var 
att det skulle vara anvandarvanligt, Hitt att implementera och innefatta mojligheter till 
lokalt stod och utbildning. Bada systemen anvandes i landet och efter att ha inhamtat 
andras erfarenheter valdes INMAGIC. Aven om de flesta bibliotek_var nojda med 
CDS/ISIS fanns det kritik pa olika punkter. Manga fann brister i anvandarvanligheten 
och de instruktionsbocker som fanns var otillrackliga for en nyborjare pa datorer. 
UNESCO gav inte heller nagot direkt anvandarstod pa en regelbunden basis. CDS/ISIS 
kravde ocksa ytterligare programmering for att kunna producera en tryckt 
bibliotekskatalog av den model] man var ute efter.295 

I boken "Information and libraries in the developing world: Sub-Saharan Africa" tar 
Jacinta Were upp sina erfarenheter fran datorisering av bibliotek i Kenya. Forfattaren 
betonar vikten av att det gors en ordentlig systemanalys infor datoriseringen av ett 
bibliotek. Detar viktigt att personalen involveras, sa kan vara med och paverka 
automatiseringen. Oft.a saknas ett sadant arbetssatt, vilket kan innebara att systemet blir 
irrelevant for personalens och anvandarnas behov och harigenom oanvant. Det for med 
sig en ovilja mot datorer och framtida forsok. Pengar maste finnas till den fortsatta 
driften av systemet, aven om en eventuell bistandsgivare skulle skara ner pa budgeten 
eller helt dra sig ur. Forfattaren forordar lokala datorfirmor, vilka kan bidra med 
reparation vid driftstomingar och ny mjukvara om det skulle behovas. Det av 
kostnadskal och for art slippa langa vantetider pa ny mjukvara.296 

Samarbetet mellan bibliotek i Kenya har varit otillfredstallande betraffande 
datoriseringar. Biblioteken valjer ofta ett eget system utan att ta hansyn till varandras 
val. Det okande bruket av CDS/ISIS har inneburit en forbattring. Det finns ocksa 
CDS/ISIS ansvariga som ska ge hjalp och rad till anvandama av systemet, vilket 
underlattar spridandet.297 Systemet med CDS/ISIS kontaktpersoner finns aven i 
Namibia. Har ar det chefen pa Nationalarkivet som harden uppgiften.298 

Aven i Nigeria har det funnits problem med samordningen och samarbetet pa omradet. 
Varje bibliotek automatiserar pa sitt satt och drar inte nytta av varandras erfarenheter.299 
Erfarenheter av datoriseringsprojekt visar pa behovet av en kontinuerlig traning och 

· utbildning av bibliotekspersonalen for en lyckad lT-implementering. Den kan ske pa 
biblioteket, nagon lokal datafirma eller pa ett universitets datacentral. Personalen maste 
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karma att de beharskar datorema och systemen. Harmed tappar de eventuell angslan for 
datorema och kan battre marknadsfdra den nya tjansten till anvandama.300 Ett nytt 
problem kommer in nar personalen val fatt nodvandig datorkunskap. De blir 
eftertraktade pa arbetsmarknaden och manga valjer att ta ett mera valbetalt jobb utanfor 
bibliotekssektom.301 

Nationalbiblioteket i Namibias problem med att olika hard- och mjukvaror installeras av 
flera firmor, ar ett vanligt fenomen aven pa andra bibliotek. Nar t.ex. en mjukvara sedan 
ska uppdateras kan det bli problem med att nagot fattas i systemet, vilket omojliggor 
uppdatering. Den nya datorfirman saknar ofta kunskap om det gamla systemet. Det har 
kan orsaka problem betraffande servicen och missnoje bland personal och anvandama 
nar datorema inte fungerar som de ska. 302 

Ytterligare asikter i amnet har Professor Craig Calhoune och Pamela F. DeLargy som i 
boken "Microcomputers in African Development: critical perspectives" i kapitel 2 kallat 
"Computerization, aiddependency, and administrative capacity: a sudanese case study" 
tar upp sina erfarenheter fran datoriseringsprojekt i Sudan under USAIDs regi. De 
skedde ej pa bibliotek men erfarenhetema kan tillampas pa alla fdrsok med datoriserade 
informationssystem i Afrika. 

Deras radar fdljande: 

- Palitlighet ar viktigare an modemiteten pa hardvaran. 
- Detar battre att satsa pa system som ar flexibla och latta att underhalla, an mera 
komplexa aven om dessa kan vara mera anvandarvanliga. 
- Detar effektivare att trana upp manga personer till en lagre kunskapsniva an att satsa 
hogt pa ett fatal. Detta for att undvika kunskapsflykt och avundsjuka, med pafoljande 
fientlighet till det nya systemet. 
- Datortraning maste inkludera beslutsfattare och personalen som ska arbeta med 
systemet. Debor Iara sig grundema i systemet, for att underlatta deras beslutsfattande pa 
omradet. 
- En fdrdel ar att implementera datorsystemet steg for steg sa erfarenhetema i borjan kan 
influera den fortsatta utbyggnaden. Det underlattar ocksa datortraningen hos personalen. 
- Infdrandet av datasystem ska ske med atanke pa behovet av att skapa en nationell 
grund for fortsatt datorisering. Det kan t.ex. ske genom att man koper av lokala 
datorsaljare, lar ut en datorkunskap som kan spridas vidare och att system infors som 
Hitt kan byggas vidare pa.303 
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4.3 Biblioteksdatabaserna 

4.3.1 Nationalbiblioteket 

4.3.1.INAMLIT 

NAMLIT ar en databas innehallande 40 000 bibliografiska poster om dokument som har 
nagon ank.nytning till Namibia. Den skots nu utav NB och ar tankt att bli en 
samlingskatalog for bibliotek i Namibia.304Den finns ej i tryckt form.305 

Bakgrund 

De dokument som far en bibliografisk post i NAMLIT ska antingen vara publicerade i 
Namibia eller handla om Namibia. Med det menas att de ska uppfylla nagot av foljande 
krav: 

- publicerad, tryckt eller pa annat satt producerad i Namibia. 
- publicerad utomlands av nagon namibisk organisation. 
- skriven av nagon fran Namibia. 
- det ska helt eller huvudsakligen handla om Namibia, eller amnen relevanta for 
Namibia. 
- skriven pa eller om ett namibiskt sprfik.306 

De poster som finns och laggs in i NAMLIT referererar alltsa till dokument vars 
innehall kan berora de mest skilda omraden inom t.ex. naturvetenskap, 
samhallsvetenskap, teknologi och humanistiska amnen. Det finns alla typer av media 
som t.ex. monografier, broschyrer, konferenstryck, artiklar, periodika, avhandlingar, 
videofilmer och skivor. Med de aldsta fran 1778. Dokumenten ar pa en mangd olika 
sprak. 1990 var det 38 st., med en stor overvikt for tyska och engelsksprakiga 
dokument. 307 

NAMLIT startades som ett gemensamt projekt (Namibian Bibliographical Data Project) 
av Centre for African Studies/Namibia Project (CAS) i Bremen och Centre for Applied 
Social Sciences (CASS) i Windhoek. Basen for NAMLIT ar den samling av 
bibliografiska data pa namibiska funnen som har ihopsamlats sen 1978. Projektet har 
sponsrats av UNIN via ett anslag fran UNESCO. Projektet resulterade i en kortkatalog 
med ca. 25 000 titlar angaende Namibia. Kortkatalogen skapades genom art man reste 
runt och samlade in Namibiana, fran ungefar 90 offentliga eller privata bibliotek, 
huvudsakligen belagna i Vasttyskland, men aven i t.ex. Namibia, Storbrittanien, 
Schweiz, Norge och Finland. De anvande sig ocksa utav bibliografier och 
bibliotekskataloger fran t.ex. Sverige, Nederlandema, Vatikanstaten, USA och 
Sydafrika. Av materialet skapades sedan en databas pa CAS i Bremen.3°8 

Till Namibia kom databasen forst 1990, nar den ansvarige for NAMLIT flyttade ner till 
Windhoek. Han tog med sig databasen till Centre for Applied Social Sciences dar han 
fortsatte att utveckla NAMLIT, genom att katalogisera dokument pa bibliotek i 
Namibia.309 1991 fick Nationalbiblioteket NAMLIT och de lade in bibliotekets egen 
Narnibialitteratur, som kom att utgora ca. 50% av den totala databasen. Efter att 
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Nationalarkivet ett tag haft ansvaret for NAMLIT, tar i Mars 1995 Nationalbiblioteket 
over uppgiften. 31 O 1994 tillsattes NAMLIT Advisory group, som ska motas manatligen. 
De fattar beslut om standards, innehall, underhall och distribution av NAMLIT.311 
Gruppen bestar for narvarande av sex personer. Fem foin Directorate of Library and 
Archives services och en fran universitetet. 3 I 2 

Anvandarsynpunkter 

NAMLIT distribueras gratis till institutioner i Namibia. De far skriva pa ett kontrakt dar 
de maste lova att bidra till NAMLIT genom att katalogisera deras egen Namibiana. De 
maste aven folja de katalogiseringsregler som ar uppsatta av NAMLIT Advisory group. 
Biblioteken ska uppdatera NAMLIT minst tva ganger per ar och ge dem till NB, som 
overfdr dem till huvudfilen. NB ska a sin sida tillhandahalla uppdateringar av NAMLIT 
via disketter till de registrerade institutionerna.313 Det ska ske fyra ganger per ar. Under 
1996 skedde det bara tva ganger p.g.a. personalbrist. 31 4 For utlandska institutioner 
tecknas enskilda avtal med vart och ett. Avtalen kan se olika ut. Utav t.ex. Kolns 
universitet far NB en summa pa 2000 D-mark for att kopa vetenskaplig litteratur, i 
utbyte mot NAMLIT. 315 I Mars 1996 fanns det tolv registrerade anvandare av NAMLIT 
i Namibia och tre utomlands. 316 (se Bilaga 8.) 

NB har ej nagon regelratt kurs i CDS/ISIS for nya anvandare, utan de far en 
introduktion nar NAMLIT-kopian overlamnas och sedan kan de ringa om de far 
problem. Allt detta ar kostnadsfritt. NB har hallit kurser i CDS/ISIS ( ej speciellt for 
NAMLIT) for personal pa andra bibliotek. 

Den uppdatering till NAMLIT som de institutioner ska gora som fatt databasen har 
hittills ej fungerat. Det ar for narvarande endast Library of Parliament och Bank of 
Namibia som har gett NB nagon uppdatering.317 De flesta institutioner har ej kommit sa 
langt nar det galler sin egen katalogisering och saknar forutsattningar for 
uppdateringar. 3 I 8 UB och Nationalarkivet bar mojlighet att utfdra denna uppgift, men 
det finns en oenighet om vilka bibliografiska krav som ska stallas pa posterna som Higgs 
in. De som harden uppgiften pa UB och Nationalarkivet ar arkivister och de anser att 
deras material ar for omfattande for att det ska vara moj ligt att ge referenser till varje 
enskilt dokument. Istallet vill man lagga in hela serier av t.ex. rapporter eller 
konferenspapper. Det orsakar problem da den ansvarige pa NB vill ha en utforligare 
bibliografisk beskrivning. Asiktskillnaderna har medfort att uppdateringen ej 
genomforts som den horde. 319, 320 

Det innebar att det endast ar Nationalbiblioteket som gor regelbundna uppdateringar. 
1995 reviderades 4 155 gamla poster for att de skulle anpassas till gallande 
katalogiseringsregler. 321 Det finns en efterslapning av poster som skrevs in utan nagra 
enhetliga katalogiseringsregler. Ett arbete sker nu med att korrigera dessa.322 

Betraffande den praktiska anvandningen av NAMLIT vid dataskarmen ar det i huvudsak 
personalen som utfdr sokningarna. Vid begaran later de anvandarna gora sina egna 
sokningar. Det sker sallan. Orsaker till det ar huvudsakligen den datorovana som finns 
hos de flesta besokande och att de ej har kunskap om databaser. Vissa studenter och 
forskare som regelbundet aterkommer har Hirt sig systemet och gor sina sokningar 
sjalva.323 
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Utvecklingen 

I langden ar det tankt att NAMLIT ska utvecklas till en gemensam samlingskatalog for 
Namibia betraffande Namibiana. Det ska astadkommas genom att samlingarna host.ex. 
Nationalarkivet. myndighetsbibliotek och Namibianasamlingen pa UB, Iaggs in i 
databasen. 324 

Personer med anknytning till Nationalarkivet har arbetat fram ett program som ska 
underlatta sammanslaendet av olika databaser pa CDS/ISIS. Det ar programmet som 
anvandes for skapandet av GOV database och forslag finns att programmet ska 
anvandas vid uppbyggandet av en samlingskatalog. Hittills ar det inte bestarnt hur 
sammanslaendet ska ga tiil.325 For narvarande infdrs endast helt nya poster till 
NAMLIT. Planer finns att samla in tryckta listor pa bestandet fran olika bibliotek och 
sedan fora in referenserna manuellt. Ett problem ar personalbrist. Den ende som arbetar 
med uppdatering av NAMLIT pa NB ar for narvarande sysselsatt med att ratta till de fel 
i databasen. som kom sig av overgangen fran LIDOS till CDS/ISIS. Han har hittills inte 
prioriterat arbetet med att lagga in nya poster fran andra bibliotek. Efter 
Internetuppkoppling finns det aven planer pa att lagga ut NAMLIT on-line.326 

4.3.l.2Namibias Nationalbibliografi (NNB) 

Efter sjalvstandigheten finns det ett behov av att lyfta fram landets historia och 
kunskapsresurser. En de! ar skapandet av en nationalbibliografi som ska reflektera 
landets historia och dokumentera nuvarande publikationer. Tva tidigare forsok har 
utforts pa omradet. The NNB: Namibische national-bibliographie - Namibian national 
bibliograhy ar sammanstalld utav Erkhard Strohmeyer och publicerad av Basler Afrika 
Bibliographien under aren 1978, 1979 och 1981. Den bestar av tre volymer innehallande 
referenser till dokument publicerade i Namibia eller om Namibia, mestadels fran 1970-
talet. Den andra bibliografiska kallan ar NAMLIT. 

Erkhard Strohmeyers nationalbibliografi lider nu av inaktualitet och har manga luckor 
betraffande aldre material. Ett behov har lange funnits att skapa ett nytt och fortlopande 
verk.327 En av NBs uppgifter ar att framstalla en Nationalbibliografi. 

E.fter art forsokt fa sig tilldelad personal for andamalet under ett antal ar kunde man i 
Januari 1994 slutligen satta igang med arbetet. Ett projekt startades pa NB i samarbete 
med American Library Association library fellows. Projektets syftade till att fa igang 
arbetet med Namibias Nationalbibliografi. Det innefattade utbildning i skapandet av en 
nationalbibliografi efter internationella standarder. Projektet bested av att en dokurnent
och referensbibliotekarie fran Wooster College in Wooster, Ohio vid namn Barbara Bell 
tillbringade nio manaders tid pa Nationalbiblioteket, fran Januari till Oktober 1994. 
Barbara Bell har forskat i amnet nationalbibliografier och var en ledamot av IFLA:s 
Standing committee on National Bibliography. Hon ansags besitta de ratta 
kvalifikationerna for att dra igang arbetet med NNB :n. Hennes Ion och resekostnad 
sponsrades av den amerikanska staten, medan Department for Education and Culture 
stod for bostad i Windhoek. 328 
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Under de nio manader som Barbara Bell var pa biblioteket startades arbetet med att 
skapa den forsta volymen utav NNB. Den ska innefatta aren 1990 till 1992. P .g.a. det 
omfattande materialet och NBs begransade resurser tvingas de rikta in sig pa ett 
begransat antal ar i borjan. Nasta volym blir 1993-95 och 1996 ska bli den forsta arliga. 
De ska sedan ga bakat och samla in referenser fran tiden innan 1990.329 

For arbetet med uppsatsen har det skapats en speciell databas kallad for NNB. Den ar nu 
endast en arbetsdatabas och kommer att anvandas for att skriva ut den tryckta versionen 
av Nationalbibliografin. Det finns planer pa att gora den tillganglig som databas och 
lagga ut den on-line. For narvarande finns det ej resurser for detta. Mjukvaran som 
anvands ar CDS/ISIS. 330 

Sjalva arbetet gar bl.a. ut pa an bibliotekarien som jobbar med projektet tar de poster 
fran NAMLIT som finns for de gallande aren 1990-1992 och Jagger over i databasen 
NNB. Hon tagger har till Deweynummer och Library of Congress Subject Headings. 
(finns ej i NAMLIT) Hon gor sedan nodvandiga andringar av poster om dessa ar oklara 
it.ex. katalogiseringen. For att gora korrekta bedomningar maste hon leta upp det 
aktuella dokumentet i bibliotekets samlingar. Hon har aven besokt andra bibliotek t.ex. 
UB och hamtat information om dokument. Till hjalp med katalogiseringen anvander 
hon aven SABINET och soker da framst i databaserna SACO och Library of Congress. 
C.a. 50% av dokumenten hittar hon pa SABINET och resten finns i NAMLIT eller pa 
andra bibliotek. 331 

Nationalbibliografin ar nu tryckt och beraknas vara ute i omlopp den 19 Mars 1997.332 
De dokument som tas med art.ex. monografier, periodika, officiella publikationer, 
avhandlingar, konferenstryck, kartor och audiovisuellt-material. Materialet maste 
antingen vara publicerat i Namibia, dokument om Namibia publicerat i andra lander (ca. 
l/3 av innehallet ska vara Namibia-relaterat) eller dokument skrivet av namibianska 
medborgare boende utomlands. 333 Den ska sedan skickas till olika institutioner i 
Namibia och utlandet. Bibliografin ar gratis, ges mot byten eller saljes, beroende pa 
vilken som ar den mottagande institutionen. Forsaljning kommer framst ske till utlandet, 
som hjalp till tryckk.ostnader. 334 

Hela projektet blev uppbromsat i och med inbrottet som NB drabbades av den natten till 
den 9 Juni 1994. Forlusten av datorerna forsvarade arbeta med NNB:n da de 
kvarvarande datorerna hade daligt med minnesutrymme och inte var sammanlankade. E
mailmoj ligheten som biblioteket :fatt via NNB-projektet gick ocksa forlorad.335 Nar 
biblioteket sedan fick nya datorer och e-mail funktionen kom igang igen, anvandes den 
bl.a. for korrespondens om NNB med Barbara Belli USA. 

Bristema i pliktleveransen gor art det finns stora luckor betraffande aldre litteratur. 
Aven om man letat pa andra bibliotek finns det en medvetenhet om, att mycket som 
borde vara med saknas. De har ocksa personalbrist pa ornradet. Efter att Barbara Bell 
akt tillbaka till USA har arbetet utforts av endast en bibliotekarie, som dessutom nu 
arbetar halvtid. En annan bibliotekarie hjalper till med utskrifter och lay-out. Arbetet har 
harigenom dragit ut pa tiden. Det fanns i borjan forhoppningar om att den forsta 
volymen skulle vara fardig hasten 1994.336 
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4.3.l.3PlN 

Periodicals in Namibia (PIN) ar en databas som ska innehalla bestanden av periodika pa 
olika bibliotek i Namibia. Uppgiften att sammanstalla katalogen ligger pa NB. 

1986 startade Central services section of the library and information services under det 
davarande Department for National Education en samlingskatalog for periodika pa 
bibliotek i Namibia. Orsaken var bl.a. att de flesta bibliotek ej regelbundet bidrog till 
Periodicals in Southern Africa (PISAL), som innehaller periodika pa bibliotek i sodra 
Afrika. Det ansags nodvandigt att skapa en samlingskatalog for hara Namibia och 
harigenom undvika onodiga duplikationer i inkop och langvaga fjarrlansbestallningar. 
Bibliotek uppmanades att skicka in listor pa sina periodikabestand och personal akte 
aven runt till bibliotek och gjorde listor over tillganglig periodika. Insamlingen skedde 
under en trearsperiod och <let skapades samtidigt en kortkatalog over periodikan. 1989 
sandes kortkatalogen innehallande 2 000 poster frfm 23 olika bibliotek till State library 
in Pretoria som lade in den pa PISAL i SABINET. 

PIN som katalogen kallas gjordes tillganglig i fyra olika format: en databaskatalog i 
SABINET, i form av en kortkatalog, via michrofiche versionen av _PISAL och som en 
tryckt lista oversant till alla bibliotek som bidrog till katalogen. De tryckta listoma som 
bestalldes via SABINET skickades ut till biblioteken som lokaliseringshjalp och for 
uppdatering av nya titlar. De skulle regelbundet skickas in till Estorff reference library 
for tillagg till SABINET.337 

Uppdateringen har inte fungerat. Ett fatal bibliotek skickade in regelbundna listor och 
PIN blev snabbt forlegad. Personalbrist har inneburit att arbetet med PIN 
nedprioriterats. De olika versionema finns kvar, (den finns bl.a. pa SABINET i PISAL 
och som kortkatalog pa NB) men franvaron av uppdateringen har medfort att katalogen 
ej fatt den stora betydelse som det var tankt fran borjan. 338 Det finns planer pa att gora 
en CDS/ISIS databas av PIN och visst arbete har gjorts pa NB, men det ar annu bara pa 
forsoksstadiet. 339 

4.3.2 U niversitetsbiblioteket 

4.3.2.lUllIC:J\ 

Bakgruod 

Arbetet med att bygga upp databasen i URICA startadel 991 med de 15 000 
bibliografiska postema fran SABINET. De poster som ej kunde erhallas via SABINET 
lades in manuellt. Biblioteket stangdes under tre veckor och all personal fick hjalpa till 
med an lagga in resten av bestandet. Det gjordes en grundlaggande katalogisering med 
titel, forfattare, publiceringsort och artal, forlag, upplaga, ISBN och Dewey nummer. 
Efter den insatsen var i stort sett hela bestandet inlagt. Den 27 /6 1996 fanns det 72 664 
poster i URICA. (egen observation) (Har ingar aven biblioteket pa Polytechnics bestand. 
Min anmarkning) 
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Modulen som anvands av biblioteksbesokarna ar Online Public Access Catalogue 
(OPAC). Nar den installerades 1991 blev URICA tillgangligt for besokarna. Det sattes 
ut terminaler i biblioteket och kortkatalogema togs bort. OPAC ar en IR-modul som ar 
speciellt utvecklad for slutanvandaren. Det var till en borjan skiftande erfarenheter av 
besokarnas anvandning av databasen. De flesta hade ingen datorerfarenhet. Vissa tick 
stora problem, medan andra larde sig fort och uppskattade det nya systemet. I borjan av 
1992 startades det kurser i URICA for anvandarna. I November 1991 installerades 
utlaningsmodulen, lantagarna registrerades och utlaning kunde sattas igang. Efterhand 
tillkom en modul for att periodika och serier.340 1993 eller 1994 (uppgiften osaker) 
gjordes en pappersutskrift av databasen, som gavs till filialerna. I dessa kunde det sedan 
sokas pa ti tel, fdrfattare och arnne. 341 

Att dela databas med Polytechnic library har varit problematiskt t.ex. betraffande vem 
som ska fylla i nya poster och hur dessa ska andras. UB ser det som positivt att de nu 
kommer fa en egen databas.342 

Anvandarsynpunkter 

Sammanlagt ar <let 32 terminaler pa biblioteket som har tillgang till URICA. For 
besokarna finns <let atta. Fem star nere pa bottenvaningen och sedan finns det tre 
utstallda pa vaning tva, tre och sju. Vid lanedisken finns fyra terminaler, som aven 
anvands till att hjalpa besokama med lattare sokningar. Resten av terminalerna star inne 
pa kontoren. 343 

Biblioteket arbetar med fem olika moduler: inkop, utlaning, katalogisering, periodika 
och OP AC. 344 Jag tanker i foljande beskri vning huvudsakligen inrikta mig pa OPAC
modulen. De andra modulerna huvudsakligen anvands till bibliotekets drivrutiner och ej 
till informationssokningar. 

Det har skett en viss stegring utav sokningar i URICA fran besokarna sida. Datatekniken 
ar annars ett nytt fenomen for de flesta av anvandama och manga har statt undrande 
infdr terminalema. UB bar da en omfattande anvandarutbildning. I borjan av varje nytt 
lasar finns det formaliserade kurser for nytillkomna studenter och de fortsatter sedan 
med kortare lektionstillfallen under aret. 345 Den forsta biblioteksorienteringskursen ar 
pa 90 minuter, i vilket 45 minuter ar inriktade pa grundlaggande bibliotekskunskap.346 I 
grupper om Atta guidas de sedan runt i biblioteket och lar sig bl.a. att soka i 
data baser. 34 7 

Lektionstillfallena ar ofta for korta och <let finns ett begransat antal terminaler for 
studenterna att sitta vid. For art minska det dilemmat finns det ett samarbete med larare 
pa de olika institutionerna om att lagga undervisning for sma grupper som laser samma 
amnen. Det gar da att specialdesigna lektioner i sokningar i just deras amnesomraden. 
De kurserna brukar ofta ske i samarbete med Department for Information Studies, vilkas 
larare ibland deltar i undervisningen. Det mesta av undervisningen som studenterna far i 
URICA sker anda pa individuell basis, d.v.s. de ber nagon i personalen om hjalp i att 
komma igang med en sokning. 

Det finns aven en intern utbildning for personalen. All personal far Iara sig att anvanda 
IR-modulen, medan de andra modulema lars ut till de som ska arbeta med dom. Den 
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grundlaggande utbildningen har getts utav personal fran Urica. Darefter skots 
utbildningen av den personal som har bast kunskap i de olika modulema. Betraffande 
OP AC-traning forsoker de halla regelbundna traningstillfallen, sa att alla kan kanna att 
de beharskar sokningar i bibliotekets egen katalog. Nar sedan Internet blir tillgangligt pa 
biblioteket kommer undervisning ges av nagon utifran, troligtvis blir det personal fran 
datacentralen som hjalper dem att komma igang.348 

Trots de kurser som ges pa URICA har manga nyborjare svart att gora korrekta 
sokningar. Mycket av det som star i URICA t.ex. i hjalpfun.ktionema ar riktade till 
informationsvana personer och bestar av langa och krangliga texter som manga inte 
orkar lasa. A ven sadana termer som kan tyckas elementara orsakar problem for en 
person med brister i engelska sprak:et och ovana i bibliotekstermer. Exempelvis Co
operate author, editor, periodicals, bibliographic citations, browse och serials ar ord som 
ej behover vara sjalvklara for en debutant i informationssammanhang. Systemet utgar 
fran att anvandaren forstar sadana termer, vilket kan forsvara utnyttjandet av URICA. 
Soksystemet ar ocksa komplicerat for en novis och bestar av olika funktioner och 
finesser som kan vara svara att begripa.349 Manga studenter vill inte visa sin okunnighet 
och drar sig for att be om hjalp. De fdredrar att fraga varandra istallet for personalen. 

De flesta studenter som soker i URICA vet titel och forfattare. Ofta soker de en speciell 
bok som de hort talas om via en larare pa en av kursema. Det ar ovanligare att de gor 
amnessokningar under forsta aret. Nar de gar in pa andra aret tillkommer det oftare 
sjalvstandiga studier med arbeten som kraver mer avancerade sok.ningar inom olika 
amnen. 350 Det behovet forsoker biblioteket f'anga upp via de riktade fortsattningskurser 
som ges till studenter via samarbete med institutionema. Ett fdrsvarande faktum ar att 
det inte finns nagra instruktioner om hur man anvander URICA vid terminalerna. Det 
finns det dock planer pa i framtiden. Fran bibliotekets sida betonas istallet den 
individuella hjalpen som ges utav personalen.351 I April 1996 gjordes en anvandarguide 
till OPAC-systemet, som skickades till alla institutioner med en uppmaning att dessa 
skulle kopieras och ges till studentema. 

Datorerna ar en ny teknologi som befinner sig i en startfas. Det finns ett valdigt intresse 
for datorer och <less anvandning bland personal och studenter pa universitetet. Det ges 
aven datakurser pa andra delar av universitetet. Fler personer f'ar en datorvana och lar 
sig soka i databaser, vilket gynnar biblioteket.352 

4.3.2.2Special collection och arkivsamlingarna 

UB arbetar aven med att gora arkivsamlingama i kallaren sokbara via databaser. (se 
Bilaga 9.) Har anvands ett sjalvstandigt CDS/ISIS informationssystem som ej ar kopplat 
till URICA. Valet av CDS/ISIS bygger pa deras samarbete med Nationalarkivet, som 
har sina databaser pa CDS/ISIS. 

Arkivsamlingama ar fysiskt belagna nere i ett magasin, och det ar ha.mere som det gar 
att soka i CDS/ISIS databasema. Sammanlagt ar det fyra personer som arbetar i arkivet. 
En (I) dator ar uppstalld for besokare. Soksystemet ar likartart for all a databaserna. 
Samlingarna besoks framst av forskare och studenter som gor olika undersokningar. 
Besoksfrekvensen ar lag och det kan ga flera dagar utan en besokare. 

55 



Special Collection database finns aven pa Nationalarkivet (inte pa NB) och uppdateras 
via disketter.353 

4.3.3 Erfarenheter av arbetet med databaser pa andra bibliotek 

Det finns tre olika sorters databaser: intema bibliotekssystem, samlingskataloger som 
forsoker tacka in nationella biblioteksbestand och amnesdatabaser som behandlar ett 
visst omrade.354 Flera Uinder skapar nationalbibliogratier och andra liknande databaser. 
Framgangen med databasema har vanligtvis uteblivet. Orsaker ar ofullstandigheten 
betraffande tackningen och brister i uppdateringama. 

Introduceringen av MARC i Afrika har underlattat standardiseringen av tekniska tjanster 
och utbytet av bibliogratisk information.355 MARC star for Machine Readable 
catalogue och MARC-formatet ar en standard i struktur och innehall hos bibliogratiska 
poster. Den gemensamma standarden gor det mojligt till utbyte av nationell och 
internationell bibliografisk information oberoende av programvara. Det tinns ett antal 
olika nationella variationer pa MARC-formatet, men stommen i formatet ar likartad.356 
Afrikanska lander som t.ex. Nigeria (och Namibia. Min anmarkning.) har sallan 
utvecklat nagon egen MARC variant, utan anvander sig av en extern version som t.ex. 
Library of Congress MARC och UK MARC. 357 

Thesaurusen kan vara ett viktigt hjalpmedel for sokningar i databasen. POPIN-Africa 
(Population Information Network-Africa) med sate i Etiopien arbetar med att sprida 
information om befolkningsfragor. De bidrar bl.a. med information till amnesdatabasen 
POPLINE. For indexering och sokningar anvands Population Multilingual Thesaurus. 
De brister man funnit med thesaurusen ar den oregelbundna uppdateringen. Det leder till 
att nya aktuella termer kan saknas, medan gamla oanvanda ar kvar och tar plats. Som 
mycket annat som ar skapat i vastvarlden och behandlar Afrika, lider den av en viss 
nonchalans nar det galler att beskriva afrikanska forhallanden.358 

Nedan kommer ett exempel pa forberedelsen infor skapandet av en samlingskatalog. 
Zimbabwe ar ett land som pa manga satt delar Namibias informationssituation. 
Nedskamingar pa biblioteksomradet, brist pa utlandsk valuta och otillrackliga resurser 
har medfort ett krav pa okad nationell resursdelning. Tva bibliotekarier pa 
universitetsbiblioteket tick till uppgift att forbereda skapandet av en databas over 
bestandet av periodika pa bibliotek i Zimbabwe. En orsak ar att en undersokning visat 
att det fanns ett relativt stort periodikabestand pa biblioteken, men det utnyttjades dfiligt 
p.g.a. brister i sarnordningen. l databasprojektet ingick fyra delmal: Inhamtning av 
bestandsinformation pa bibliotek i landet. Skapandet av en databas innehallande 
infom1ation om bibliotekens bestand av periodika. Databasen ska goras tillganglig for 
institutioner och individer via disketter eller utskrifter. Projektet ska framja 
resursdelningen i Sodra Afrika regionen, genom att bl.a. vara en forebild for andra 
lander och vara tillganglig for bibliotek utanfor Zimbabwe. 

Tankbara anvandargrupper art.ex. politiker, forskare, chefer, finansman, tekniker och 
jurister. Mjukvaran for databasen ar CDS/ISIS som bestalldes gratis fran UNESCO. 
Frageformular skickades ut till olika bibliotek i landet. De tick dar ta stallning till 
medlemskap i projektet och aven svara pa fragor om sitt periodikabestand.359 
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Infor pmjektet anordnades 1989 en kurs i biblioketsautomatisering utav University of 
Zimbabwe och [DRC (International Development Research Centre) med 24 deltagare 
fran olika deiar av Afrika. Kursens huvudmal var att Iara dehagama det praktiska arbetet 
med att skapa en databas. Deltagama fick aven Iara sig betydelsen av klara riktlinjer och 
mal for databasskapandet och att hela personalen involveras. En viktig faktor ar att 
anvandamas sokningar ska underlaittas genom instaUerandet av databasen. 
Betydelsefulla omstandigheter kan t.,ex. vara en mera detaljerad indexering for att oka 
mojliga sokingangar och mojligheten till utforligare abstracts. Deltagamas respons pa 
kursen var positiv, men man betonade vikten av t.ex. uppfcHjningskurser, mer traning pa 
olika nivaer och att bygga upp CDS/ISIS anvandargrupper for utbyte av erfarenheter.360 

[ Zimbabwe bar mycket arbete lagts ner pa att etablera ett valutvecklat 
informationssystern pa halsoomradet. En viktig dd i systemet ar the Medical library 
som ar en filial tiU Universitetsbibhoteket. Biblioteket har en personal pa 16 personer 
varav 7 bibliotekarier, 22 000 backer, prenumererar pa 650 periodikatitlar och tjanar 
som ett nationellt ,centrum fdr information pa halsoomradet. I bibliotekets service ingar 
t.ex. utskrifter av ny och ~elevant information fran MEDLINEs databas som skickas ut 
till halsoarbetare runt om i landet. Det finns aven tre CD-ROM-arbetsstationer med 
MED LINE. Bibllioteket tar emot sokfragor via telefax och e-mail och telefaxen anvands 
aven till att oversanda begarda artiklar. 

Efter att ha planerat databasen redan 1985 startades i Januari 1992 ett tva-arsprojekt med 
finansiering fran IDRC. Projektet gick ut pa att skapa en nationell databas for 
lokalproducerad halsolitteratur eftersom sadan lineratur ofta asidosatts i de stora 
intemationella kalloma. Till proj,ektet inkoptes tva IBM datorer, faxmaskin, kopiator, en 
e.Jektrisk skrivare och en michroficheapparat. Mjukvaran som anvands ar CDS/ISIS. 
Databasen kallas for UTANO/IMPILO - ZIMBABWE och bestar av material foin 1980 
och framat. Postema innehaller bl.a. nyckelord och abstracts. Databasen anvands nu 
t.ex. for producera en bibliografi pa omradet som sands ut till hasoarbetare. Den avlastar 
aven CD-ROM datorerna i och med att sokningar pa Zimbabwe-relaterade fragor 
hanvisas till den nya databasen. Databasen ska aven anvandas i ett projekt dar 
medicinska bibliotek i Ghana, Zambia, Kenya, Malawi, Nigeria och Zimbabwe ska 
samarbeta om att bygga upp en databas. Projektet kailat African Index Medicus syftar 
till att kombinera databaser hos de enskilda lander till ett storre och overgripande 
informationssystem. 361 
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4.4 SABINET 

SABINET (South African Bibliographic and Information Network) bestar av flera 
databaser som innehaller bibliografisk information fran bl.a. Library of Congress, the 
British Library och bibliotek i sodra Afrika i lander som Sydafrika, Zimbabwe, 
Botswana, Malawi och Namibia.362 Den skots av en icke-vinstdrivande organisation 
som ags av medlemmama, dvs de bibliotek och institutioner som har tecknat ett 
anslutningskontrakt till SABINET. Organisationen ar baserad i Centurion i provinsen 
Gauteng i Sydafrika. 363 

Den grundades 1983 genom att ett antal bibliotek i Sydafrika blev medlemmar och har 
nu vuxit till att innefatta 66 institutioner med fullt medlemskap, 83 associerade 
medlemmar och 117 som far sin anslutning via andra institutioner.364 SABINET ar nu 
den storsta informationsforsorjaren av bibliografiskt material on-line i Sydafrika och har 
tillsammans over 200 miljoner poster beliigna pa lokala eller intemationella databaser. 

SABINET star till tjanst med flera olika funktioner for sina medlemmar. Kravet pa de 
anslutna institutionema ar att de ska ha en PC och modem. SABINET star sedan for 
mjukvaran till de olika tjansterna. De tillhandahaller aven traning for medlemmama, 
besoker dessa och liir ut eventuella nya funktioner som har tillkommit.365 

SABINET har bade de stora intemationella databasema som t.ex. Library of Congress 
och U.K Database, och de lokala databasema som medlemmama sjiilva bidrar till 
genom att lagga in sina samlingar. Framst ar SACD, (South African Co-operative 
Database) ( i tryckt fonnat och pa michrofiche kallas den Joint Catalogue of 
Monographs) som fungerar som en samlingskatalog for bibliotek i Sodra Afrika 
betraffande monografier och PISAL.(Periodicals in Southern African Libraries)366 Alla 
databaser ingar ej i grunderbjudandet och man maste betala extra for vissa som t.ex. 
MEDLINE och ERJC.367 Grundsortimentet bestar for niirvarande av tio olika databaser 
fort.ex monografier, periodika, avhandlingar och musik, och sex st. for artiklar. (se 
Bilaga 10.) Alla ar inte tillgangliga for tillfallet pa NB och UB. Det giiller nagra utav 
artikeldatabasema. Soksystemet ar sarnma i de olika databasema, utom for 
iirnnessokningama, da de skiljer sig at betraffande vilka thesaurustenner som man kan 
anvanda. 

SABINET har en fjarrlansmodul som anvands for fjarrlan mellan de deltagande 
biblioteken. Den utnyttjas for narvarande av 117 institutioner, med en manatligen 
anvandning pa 13 000 transaktioner. I Sydafrika anvandes deras modul for 80% av 
fjarrlanen. 368 

Andra tjanster ar att bibliotek kan fa sin databaskatalog pa kort, microfiche eller i 
bokform.369 SABIMAIL ar ett elektroniskt meddelandesystem, som ger medlemmama 
en mojlighet att sanda dokument, brev och begaran om fjarrlan.370 

Det sker en standig utveckling utav SABINET och <less tjanster. Utbudet av databaser 
utokas, som t.ex. nyligen med OCLC Firstsearch (ges mot extra betalning). Satsningar 
sker aven pa niitverksutveckling for fler, snabbare och stabilare dataoverforingar, bl.a. 
har uppringningsmojligheten expanderats. Alla tjanster kan nu erhallas via TCP/IP 
protokoll natverk (lntemet).371 

58 



Det finns tre olika betalningsalternativ for SABINET anvandare. 

1. Sk. "silence licence", vilket betyder att man betalar en engangskostnad per ar och 
sedan ytterligare avgift for uppkopplade tenninaler darutover. Sokningama ar gratis. 
2. En fast arlig kostnad och avgifter for tenninaler darutover och extra kostnad for varje 
sokning. 
3. Betalar for ett forbestamt antal sokningar.372 

En anslutning kan aven ges via en annan institution och da utgar den arliga 
medlemsavgiften. Betalning sker per uppkopplad tenninal och for sokningar enligt 
alternativ 2 eller 3 (ovan). UB har en sadan anslutning via NB.373 

4.4.1 Nationalbiblioteket 

Davarande Departementet for Education, Culture, Youth and Sports, med 
underavdelningen Library and infonnation services i vilket Estorff reference library 
ingick, blev SABINET medlemmar i mars 1990.374 For narvarande finns en (1) tenninal 
pa NB med SABINET anslutning. Den finns inne pa kontoret och anvands bara utav 
personalen. Besokande kan be om att fa utnyttja tenninalen, men det ar personalen som 
utfor sokningarna.375 

SABINET anvands framst for fem olika funktioner : bibliotekskatalog, katalogisering, 
verifiering, Nationalbibliografin och fjarrlan.· Jag kommer har kort ga igenom hur de 
anvander sig av de olika tjansterna. Da fjarrlan har en sa pass stor betydelse for NBs 
infonnationsfonnedling tar jag upp det i ett eget underkapitel och gar forst igenom de 
andra funktionerna. 

Den framsta uppgiften som SABINET har pa NB ar att den fungerar som en 
bibliotekskatalog for den allmanna samlingen, medan Namibiana finns pa NAMLIT. De 
kan ej soka separat i sin egen samling, men i varje post i SACD visas vilka bibliotek 
som har ett sokt dokument. De tittar da bara efter sin bibliotekskod.376 Den nya TCP/IP 
forbindelsen till SABINET ger mojlighet att elektroniskt overfora SABINET poster till 
en separat databas pa biblioteket. Det ses som en fordel da de slipper soka on-line efter 
sin egen samling.377 Det har funnits mojlighet att fa samma infonnation fran SABINET 
via disketter, men de har valt att vanta pa den nya Internetlanken, p.g.a. problem med 
fonnateringen.378 Nar NB fdrst lade in sitt bestand pa SABIN ET skickades tryckta 
bestandslistor till State library ( ett av Sydafrikas tva Nationalbibliotek) och de lade 
sedan in det pa SABINET. Den regelbundna katalogiseringen av backer borjade forst 
1990. Innan anvandes bara Deweynummer for hylluppsattning. Nar biblioteket fick en 
ny ledning efter sjalvstandigheten, paborjades arbetet med att katalogisera gamla hocker 
fran aren 1984 och 1990. Allt i den allmanna samlingen fran 1984 och framat finns med 
i SABINET.379 

Yid katalogisering gors forst en sokning for att se om dokumentet redan finns i SACD. 
Om sa ar fallet lagger man bara till sin bibliotekskod i posten. Finns den ej dar sa soker · 
man i Library of Congress eller i Books in Print. Om den finns har kopieras posten och 
den fors over till SACD, dar man lagger till sin bibliotekskod. De flesta av de nya 
bockerna som kops in pa NB har redan katalogiserats pa SABINET (ca. 90% ). Ett 
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problem betraffande katalogiseringen ar att det ej gar att andra i en post nar den val ar 
utlagd. Vissa institutioner slarvar med katalogiseringen t.ex. utelamnar vissa falt i 
posterna. Katalogisatoren tvingas lagga till sin bibliotekskod till en ofullstandig post, 
och databaserna fylls av ofullstandiga poster.380 

Personen som arbetar med Nationalbibliografin utnyttjar ocksa Sabilist (via e-mail), 
som ar en usergroup angaende SABINET och katalogisering.381 Hittills hare-mail 
endast anvants for korrespondens mellan olika institutioner och ej for 
informationservice till anvandama.382 

4.4.1.lFjarrlan/Dokumentleverans 

Fjarrlan ar en del av den anvandarservice som NB ger och kontakter finns med andra 
bibliotek i Namibia, sodra Afrika och resten av varlden. 

SABINETs roll som en samlingskatalog for bibliotek i hela sodra Afrika gor den till ett 
lampligt redskap for fjarrlan. NB har propagerat for SABINET bland andra bibliotek, da 
den aven kan fungera som en sarnlingskatalog for bibliotek i Namibia. NB har gett 
andra bibliotek mojlighet att utnyttja deras SABINET-tenninal till att lagga in delar av 
sina samlingar pa SABINET. Manga myndighetsbibliotek och andra bibliotek bidrar till 
databasen, dock i en for liten utstrackning for att man kan tala om en egentlig 
samlingskatalog for Namibia. Sarnmanlagt ar det 25 bibliotek som bidrar antingen till 
SABINET direkt eller till The Joint Catalogue of Monographs in Southern African 
libraries eller PISAL. Uppdateringen sker mycket sporadiskt och det ar inget bibliotek 
som har hela sitt bestand inlagt. Detar anda den utvecklingen man forsoker strava efter 
med SABINET.383 (se Bilaga 11.) 

Det ar Sydafrikas State Library som organiserar fjarrlanssystemet lnterlendingscheme 
for Southern Africa (ILL) och de tryckta sarnlingskatalogerna Joint Catalogue of 
Monographs in Southern African Libraries och PISAL. Detar dock SABINET som har 
lagt ut katalogerna pa datanatet och ordnat med den datoriserade fjarrlansmodulen. De 
bibliotek som ej har tillgang till SABINET far anvanda sig av de tryckta versionerna.384 
ILL startades som Sydafrikas eget nationella fjarrlansnatverk, men i manga ar har andra 
lander i regionen deltagit. Den stora majoriteten av medlemmar ar institutioner i 
Sydafrika. lnstitutioner fran andra deltagande lander i regionen raknas som "nationella" 
och deltar pa samma villkor som de i Sydafrika. State library har satt upp en 
fjarrlansmanual for ILL, som ger procedurer, regler och formular for hur utbytena av 
dokument ska ga till. Fler och fler transaktioner mellan medlemmama gors nu 
elektroniskt, vilket underlattar och snabbar upp forfarandet. 

Bibliotek i sodra Afrika ar ofta villiga att tillhandahalla dokument eftersom de sjalva ar i 
stort behov av andras sarnlingar. Ett problem ar att det ofta ar vissa bibliotek som 
utnyttjas mer an andra och de blir da finansiellt och resursmassigt lidande. 1991 stod tio 
bibliotek for 57.7% av mottagna fjarrlansbegaran. En majoritet av dessa ar 
universitetsbibliotek i Sydafrika. Det ar ocksa de som star for det mesta av begaran om 
fjarrlan, ofta riktade till varandra. 
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NB fungerar som ett center for fjarrlan nar det galler de flesta bibliotek i landet. Det ar 
endast UB, nagra myndighetsbibliotek och biblioteket pa Polytechnics, som har avtal 
med State library och kan gora egna fjarrlan. Deandra biblioteken maste ga via NB.385 I 
och med att de flesta bibliotek i Namibia ej har SABINET ar det vanligt att de ringer 
upp till NB och ber dem lokalisera dokument pa SABINET. Det kommer troligtvis 
minska i framtiden eftersom flera bibliotek planerar att skaffa sig SABINET via 
kommande Intemetanslutningar, t.ex. Library of Parliament.386 

NB har ett avtal med State Library och med South African Library (Sydafrikas tva 
Nationalbibliotek) som gar ut pa att de inte tar betalt utav varandra for fjarrlan av 
monografier.387 For kopior av artiklar betalas en expeditionsavgift pa 17 Rand. (1 Rand 
ca. 1. 70 s. kr.) lnom Namibia och med andra lander i Sodra Afrika t.ex Botswana och 
Swaziland ar det ocksa gratis fjarrlan gallande monografier. For kopior av artiklar tar 
man hara betalt for kopieringskostnaden. Betraffande bibliotek utanfor Afrika finns ej 
nagra avtal om fria fjarrlan. Detar inte ofta de behaver ga utanfor Afrika (se Bilaga 11.) 
eftersom det mesta finns i Sydafrika. Det beror aven pa att har :far anvandama sjalva sta 
for kostnaden, som ofta kan bli valdigt hog. (fjarrlan fran t.ex. the British Library ligger 
runt 90 N$ for en bok och nagot mindre for fotokopior) 

Leveranstiden blir ocksa ofta mycket langre och det ar osak:ert om de far tag i 
dokumentet. Det medfor att anvandama ofta drar sig for sadana bestallningar.388 Om 
det ar ett Namibia relaterat dokument, som man vill ha till sin samling kan biblioteket 
ibland sta for kostnaden .. De ganger som man gar utanfor Afrika, sa galler det ofta 
sadana dokument och de brukar bli nedskickade utan att det utlandska biblioteket tar 
nagot betaJt.389 

Fjarrlanemodulen anvands for sokning efter dokument i de databaser som visar 
bestandsinformation, huvudsakligen SACD for monografier och tidningar och lSAP390 
for artiklar. De ser forst om UB eller nagot annat bibliotek i Namibia har dokumentet, 
utav kostnads- och leveranstidsskal. Om dokumentet ej finns pa nagot bibliotek dar 
avtal finns, kostar det 17 Rand for en begaran. Det betalas via ett kupongsystem (State 
Library Coupons) dar en kupong ar vard 8.50 Rand. En transaktion kostar tva kuponger 
och man betalar aven for den sokning som det bibliotek maste gora som far begaran. Det 
kostar en ( 1) kupong aven om dokumentet ej finns inne. Det kan intraffa eftersom 
fjarrlansmodulen ej visar om en bok ar utlanad. Vid dokumentleverans kostar det tva 
kuponger for upp till tio sidor, 11-20 sidor tva kuponger till, 21-30 sex kuponger etc. 
For dubbel kostnad kan dokumentet skickas via faxmaskin. 

Utanfor Namibia anvander de sig oftast av de stora biblioteken i Sydafrika som t.ex. 
State library och universitetsbiblioteken. For snabbhetens skull sprids fjarrlanen mellan 
dessa, for att ej overbelasta enskilda bibliotek. Sjalva bestallningen av dokumentet sker 
elektroniskt via datanatet. Det ar tidsatgangen som ar det stora problemet nar det galler 
fjarrlan utanfor Namibia. Lanetiden ar vanligtvis pa en manad, men det tar ca. tva till tre 
veckor for ett dokument att komma fram. Bara postgangen brukar ligga pa tva veckor. 
Begaran om utokad lanetid ar standard. Ett annat problem ar den standigt okande 
kostnaden for fjarrlanen. Speciellt NB drabbas da de maste fjarrlana mer an vad de far 
bestallningar39 I Harav gar de oftast med forlust pa omradet. Det har inneburit 
fjarrlanservicen begransats och andra bibliotek uppmanas till att gora sina egna 
fjarrlan. 392 
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4.4.2 Universitetsbiblioteket 

1993 fick biblioteket en lank till SABINET. 393 De utnyttjade att NB redan ar 
medlemmar och gar under deras medlemsskap. Det minskar kostnadema drastiskt och 
UB betalar endast for den terminalen som har anslutningen och sokkostnader. De har en 
uppringd forbindelse till SABINET. Den nya Internetanslutning kommer sedan 
anvandas for SABINET.394 

UB anvander SABINET for fjarrlan, bibliografisk verifiering och till viss del 
katalogisering.395 Den har liven anvants som hjalp till att bygga upp URI CA. En annan 
tjanst som biblioteket anvant sig av ar elektronisk overforing av poster. I Maj 1994 
overforde katalogiseringsavdelningen poster fran SABINET till URICA·systemet for att 
komma tillratta med efterslapet betraffande katalogisering som avdelningen dragits 
med.396 Elektronisk overforing av poster gors ej regelbundet p.g.a. att forbindelsen ofta 
ar dalig, vilket gor det hela osakert, liksom att det finns personalbrist pa den har 
avdelningen. Personalbristen pa ornradet gor aven att uppdateringen ej sker regelbundet 
(allt i biblioteket finns ej pa SABINET), utan man prioriterar istallet URICA.397 Det 
finns ocksa en viss ovilja att anvanda SABINET som hjalp vid katalogisering, dels 
p.g.a. den daliga linjen och sa vill personalen gora sin egen katalogisering. Det finns 
vissa forhoppningar om att i en framtid kunna utfora all katalogisering via databaser on
line for att spara tid. 398 

SABINET anvands framst for fjarrlan och bibliografisk verifiering. Till bibliografisk 
verifiering anvands den om de sokta dokumenten ej finns i URICA. Har anvands sedan 
CD·ROM-skivorna eller SABlNET, beroende pa var mojligheten ar storst att finna 
svaret. Ar fragaren ute efter fjarrlan eller dokumentleverans anvands SABINET. Den 
databas som anvands mest ar SACD, i och med fjarrlansmojligheten.399 

4.4.2.lFjarrlan/dokumentleverans 

UB ar med i ILL, vilket for universitetsbibliotek innebar att fjarrlan av monografier ar 
kostnadsfritt mellan medlemsbiblioteken. For leverans av artiklar betalas 1 kupong per 
tio sidor. Inom Namibia ar aven fotokopior gratis. Biblioteket betalar en arlig avgift for 
medlemskapet i ILL. Det finns ett krav pa att fjarrlanet huvudsakligen ska tillatas for 
akademisk personal och larare pa institutionerna. Begransningen hanger ihop med 
bristande resurser. UB tillater aven fjarrlan for studenter. De maste ga till sina 
institutioner och fa tillatelse for fjarrlan i form av ett intyg som visas upp pa biblioteket. 
Det ar sedan institutionerna som betalar for studentema ifall de bestaller fotokopior. 
Personer utanfor Universitetet far inte fjarrlana harifran. Detar mest la.rare och post
graduates som utnyttjar fjarrlansmojligheten . All fjarrlaning sker nu on·line. Innan 
anvandes SACDs motsvarighet i tryckt-form the Joint catalogue of Southern African 
libraries pa Microfiche. 

De bibliotek som utnyttjas mest ar foljande universitetsbibliotek: 1. University of Cape 
Town, 2. Rhodes University, 3. Western Cape, 4. University of Natal. De valjs pa 
grundval av tidigare erfarenheter betraffande snabbhet och palitlighet. Yid flera 
bestallningar samtidigt foredrar man att anvands samma bibliotek och da gama ett 
invant. Det ar vanligtvis sydafrikanska bibliotek som anvands, fjarrlan fran andra 
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afrikanska Hinder sker siillan. (t.ex. ca. 5/ar fran Botswana och Zimbabwe liar) I 
hiindelse av begaran om fjarrlan till bibliotek utanfor Afrika hanvisar man till NB.400 
UB har inte nagra egna avtal med bibliotek eller dokumentleveranstjanster utanfor 
kontinenten. Det ar en mojlighet som de sager sig vara villiga att utforska i 
framtiden.401 

Betraffande begaran om fjarrlan fran andra bibliotek till UB, ar det mest fran namibiska 
bibliotek som Nationalbiblioteket och myndighetsbibliotek t.ex Marine resource centre 
eller Agriculture resource centre. Utlandska bibliotek som ibland fragar efter dokurnent i 
bibliotekets samlingar iir Stellenbosch universitylibrary och Western cape 
university library. Alla bibliotekets dokurnent ar oppna for fjarrlan, utom the Special 
collection och referensmaterial. 

UB har mindre fjarrlan an Nationalbiblioteket. (se Bilaga 12.) Det kan bero pa att de 
riktar sig till en smalare publik, och att manga av larama och forskama pa universitetet 
prenumererar pa egna tidskrifter och far backer direkt till sina institutioner. Pa UB 
liksom pa NB anses tidsfaktom vara det stora problemet betraffande fjarrlan och 
dokumentleveranser. Det mesta av lanetiden gar at for leveransen och fomyelse av Ian 
ar vanligt.402 

4.4.3 Erfarenheter av fjarrlan/dokumentleverans pa andra bibliotek 

Botswana ar en land som delar manga av Namibias erfarenheter pa biblioteks- och 
informationsomradet. Med afrikanska matt iir biblioteksviisendet relativt utvecklat och 
liksom i Namibia spelar Sydafrika en viktig roll for bibliotekens 
informationsforsorjning. Det faktumet ar sarskilt framtradande betraffande fjarrlanet. 

Som de fiesta afrikanska lander saknas ett nationellt fjarrlanesystem. Det finns inga 
regler pa omradet, utan transaktionema sker frivilligt mellan olika bibliotek. En 
undersokning som gjorts pa ornradet visar att endast 33 % av biblioteken anvande sig av 
fjarrlan. Universitetsbiblioteket och Nationalbiblioteket i Botswana iir de i sarklass 
viktigaste aktorema och de star for en majoritet av transaktionerna. Den laga efterfragan 
bland biblioteken pa den hiir tjansten beror pa flera olika faktorer: 

- svag efterfragan fran lantagama gor an bibliotekens egna lokala resurser racker till for 
att tillfredstalla behoven. 
- det mesta av all forskningsaktivitet ar centrerad till huvudstaden Gabarone och 
biblioteken ligger har ofta inom gangavstand fran varandra. 
- den svaga efterfragan kan hanga sarnman med dalig marknadsforing av 
fjarrlanemojligheten fran bibliotekens sida. 
- franvaron av en fungerande samlingskatalog leder till okunskap om vad som finns pa 
de olika biblioteken. 
- otillforlitligt post- och telekommunikation gor fjarrutlaningen osiiker och langsam. 

Betriiffande regionalt fjarrlan ar Universitetsbiblioteket och Nationalbiblioteket med i 
ILL. Sydafrika dominerar bibliotekens fjarrutlaningen, bade betraffande mottagna och 
begaran av Ian. Fran Sydafrika bestiiller de oftast fotokopior av artiklar medan 
sydafrikanska bibliotek huvudsakligen efterfragar hocker. Botswanas svagare valuta och 
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systemet med kuponger gor att speciellt universitetsbiblioteket gar med en ekonomisk 
forlust pa omradet (kostnaden blir hogre for det som lanas och vinsten mindre for det 
som lanas ut). De ifragasatter har varfor stora och valforsedda bibliotek i Sydafrika i sa 
stor utstrackning anlitar ett resursmassigt samre bibliotek i Botswana.403 Sydafrikas 
sarstallning i regionen hanger samman med bristen pa samlingskataloger och 
uppdateringar till ILL i andra medlemslander. Harav blir alla de tusentals dokument som 
finns pa biblioteken utanfor Sydafrika "osynliga".404 

Zimbabwe delar Botswanas och Narnibias erfarenheter, utav grannskapet med 
Sydafrika. Zimbabwe har ocksa haft problem med att saknaden av en fungerande 
samlingskatalog forsvarat resursdelningen i landet. Biblioteken har istallet anvant sig av 
sydafrikanska bibliografiska databaser som the South African Joint Union Catalogue of 
monographs och PISAL. Det har visat sig vara otillrackligt da endast de stora 
biblioteken i Zimbabwe deltar med information till dessa databaser. De deltagande 
biblioteken brister ofta i tackningen och uppdateringen av sitt best.ind. Ett annat 
problem har varit att telekommunikationerna mellan biblioteken i de bada liinderna ej 
fungerat.405 

Det finns aven andra alternativ an ILL. Olika internationella institutioner har 
specialiserat sig pa dokumentleveranser till bibliotek runt om i varlden. De storsta 
tjansterna for afrikanska bibliotek ar: 

- Agricultural Libraries Information Network.Detar ett varldsomspannande natverk 
utav bibliotek i bade u- och i-lander, som sponsras av FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nation). 
- British Medical Association. Fotokopietjanst som stods av British Council. 
- British Library Document Supply Centre. 

- French Medical Schools. Biblioteken i Bordeauxs universitet och National School of 
Public Health i Rennes tillhandahaller har gratis fotokopior for lander i tredje varlden. 
- National Institute for Scientific and Technical Information. Tillhandahaller bade 
bibliografiska sokningar och dokumentleveranser, med en tyngdpunkt pa fransksprakiga 
publikationer. 
- National Library of Medecine. Gratistjanst for utvecklingslander genom ett 
arrangemang utav WHO (World Health Organization of United Nation). 

De fiesta av de olika tjansterna tar betalt for att sanda over dokumenten/kopioma, vilket 
gor att manga bibliotek i Afrika drar sig for att utnyttja deras tjanster. Vissa bibliotek i 
den medicinska sektom har det ofta battre an andra bibliotek. De kan efter lite vantan fa 
dokument tillsanda sig gratis utav t.ex. US National Library of Medicine. Ett annat satt 
att oka tillgangen pa dokument ar att instifta ett samarbetsavtal mellan olika bibliotek. 
A vtalen kan t.ex ga ut pa att stora utlandska bibliotek lovar att bista sin avtalspartner 
med gratis fotokopior vid behov. Ett sadant avtal hart.ex. University of Zimbabwe 
Medical Library med Center for Health Information in Mozambique.406 
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4.5 CD-ROM 

De fiesta bibliotek i Afrika lider av dalig tillgang till den infonnation som finns i den 
industrialiserade varlden. Nar CD-ROM-tekniken utvecklades under mitten av 1980-
talet oppnades nya mojligheter for biblioteken. De kunde hanned slippa de problem med 
hoga kostnader och daliga kommunikationer, som on-linesokningar innebar och istallet 
anvanda sig av CD-ROM-databaser.407 

4.5.1 Nationalbiblioteket 

Bakgrund 

Som forsta biblioteket i Namibia installerade NB 1992 en CD-ROM-lasare.408 Den 
fanns i fungerande skick fram till i Juni 1994, da den forsvann efter inbrottet. Den 
ersattes senare under 1995 med tre nya CD-ROM-lasare. Det har funnits problem med 
nyinstalleringen och de har statt oanvanda under en langre tid. (vid tiden for min 
undersokning, Juni 1996, hade de annu inte tagits ibruk. Min anmarkning) Innan stolden 
anvandes olika CD-ROM-databaser regelbundet. (se Bilaga 13.) 

Nar CD-ROM-lasama ater kommit igang ska nya CD-ROM-skivor bestallas. (de som 
finns pa biblioteket ar nu inaktuella) De ska i fortsattningen rikta in sig pa fulltext
databaser med ett brett tackningsornrade. Elektroniska uppslagsverk anses anvandbara 
och de har fatt tillgang till t.ex. Science Encyclopedia Navigator. Databaser med hela 
artiklar ses ocksa som lampligt och SIRS kommer bestallas igen. For 
katalogiseringsandamal kommer LCSH och Electronic Dewey ater inforskaffas. De 
kommer undvika databaser som bara ger referenser. Fort.ex. verifiering kommer istallet 
databaserna pa SABIN ET anvandas. 409 

Erfarenheter 

Den databas som var mest anvandbar till att besvara anvandamas fragor var fulltext
databasen SIRS. Till dess popularitet bidrog att den gjorde ett sokt dokument direkt 
tillgangligt pa skarmen och att biblioteket erbjod gratis utskrift av artiklar. Personalen 
anvande den som hjalpmedel vid allmanna referensfragor. De gjorde en sokning pa 
frageamnet och gav sedan besokaren en utskrift. De anser sig ej ha stor nytta av stora 
utlandska bibliografiska referensdatabaser, eftersom anvandama inte ar intresserade av 
att betala stora summor for ett dokument som kanske dyker upp efter en manad. Den 
kun~krets som biblioteket har brukar noja sig med det de kan fa fram i t.ex. SIRS. Som 
ett utslag av det forhallandet anvandes Boston Spa Serials sallan. ISAP utnyttjades 
oftare da den gav mojligheter till fjarrlansbestallningar fo\n andra bibliotek i Namibia 
eller Sydafrika. 

Ett problem ar att det troligtvis bara kommer att fitmas en (1) CD-ROM-lasare 
tillganglig for besokama. Den kan bara anvandas av en person at gangen. Om det finns 
full-textdatabaser och uppslagsverk inlagda ar det risk att en person blir sittande dar och 
alla far inte en chans att soka. Med ett tryckt band uppdelat i olika volymer minskar den 
risken. Oftast har det varit personalen som utfort sokningama, men vid forfragan far 
besokama garna soka sjalva i databasema. Detar sallan som det sker i och med den 
bristande datorkunskapen. 
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Ett kanske storre problem ar att aven delar av personalen drar sig for att soka i databaser 
p.g.a. otillrackliga datorkunskaper. Nar CD-ROM-lasaren var igang fanns det personal i 
referensdisken som undvek den, aven om de hade kunnat fa ett snabbt och utforligt svar 
i SIRS. Osakerheten hos personal och besokande angaende CD-ROM-databasema kan 
mojligtvis avlasas med, att man beraknar att de anvandes som referenskalla 
uppskattningsvis en gang varannan dag. Datorer overhuvudtaget ar en ny teknologi pa 
de fiesta bibliotek i Namibia. Detar bara Nationalbiblioteket, Universitetsbiblioteket 
och vissa myndighets- och specialbibliotek som haft dom nagon langre tid. Inom skol
och folkbiblioteks sektorema bar de i stort saknats. Det gor att personal som kommer till 
Nationalbiblioteket fnin andra bibliotek ofta saknar nagon som helst erfarenheter av 
datorer. 

Detar ett problem som bor minska med tiden nar folk blivit vana vid datorer. Den 
kommande utrustningen med en CD-ROM-lasare vid varje dator (sammanlagt sex st.) 
hopkopplade till deras LAN kommer ocksa battra pa datortraningen.410 

4.5.2 U niversitetsbiblioteket 

Bakgrund 

Ar 1992411 installerades en CD-ROM-lasare pa UB och ett antal CD-ROM-skivor 
koptes in. Biblioteket har sedan utokat denna samling och har for narvarande tio olika 
databaser. (alla bibliografiska)412 (se Bilaga 14.) Utokningen av CD-ROM-skivoma 
kommer sig av det okade trycket pa bibliotekets resurser, speciellt betraffande aktuell 
forskningslitteratur. Den okande efterfragan beror pa ett stigande studentantal och att 
allt fler blir involverade i forskningssarnmanhang. Nya kurser tillkommer hela tiden, 
vilket skapar ett behov av tillgang till aktuella litteraturguider for olika 
arnnesornraden. 4 I 3 

Fran borjan var det problem med CD-ROM-lasaren och den byttes ut. 199341 4 var den 
ater tillganglig och for narvarande har biblioteket tva CD-ROM-lasare kopplade till 
terminaler som star ute i biblioteket. Dear fritt tillgangliga for bibliotekets besokare. 
CD-ROM-skivoma tas ut pa kort-lan (2 timmar) vid lanedisken. Det gar att fa en utskrift 
pa sokresultat for en mindre avgift.415 Personalen har en CD-ROM-lasare (CD-vaxlare 
for sex skivor) sorn star inne pa ett kontor. Den anvands bl.a. for att ta ner bibliografiska 
poster fran Library of Congress bibliographic database till URlCA systemet.4 I 6 

Valet av CD-ROM-databaser att prenumerera pa gors av biblioteksledningen i samrad 
med amnesspecialisten pa ornradet. Detar ett start finansiellt atagande att starta en 
prenurneration och kostnadsaspekten ar en viktig fak:tor nar de valjer vad sorn ska kopas 
in. Det undersoks om det inte gar att fa samrna eller liknande information via 
SABINET. Den komrnande Intemetanslutningen kornmer ocksa paverka vilka CD
ROM-skivor kops in, eftersom det gar att na nya databaser via Internet. Flera databaser 
har biblioteket fatt gratis via UNESCO som t.ex. UNESCO-Database och POPLINE. 
Uppdateringen av CD-ROM-skivorna varierar. Vanligtvis tva ganger per ar eller mera 
sallan.417 

66 



Erfarenheter 

CD-ROM-databasema anvands sallan. En uppskattning ar runt hundra 
anvandningstillfallen per manad.418 Det har dock noterats en okande anvandning utav 
CD-ROM-databasema, om an en liten sadan. De huvudsakliga anvandama ar forskare, 
la.rare och ett fatal studenter. Larama anvander dem for att fa information till sina kurser 
och forbereda forelasningar, medan forskama behover information till sina 
forskningsprojekt. Det ar en forhallandevis liten grupp av aterkommande personer som 
anvander sig av CD-ROM-mojligheten. Den databas som utnyttjas mest ar ERIC, 
eftersom Faculty of Education ar en av de storre fakultetema. Hittills har det ej utforts 
nagon anvandarundersokning pa biblioteket. En i personalen haller pa och genomfor en 
sadan, vilket kan ge battre statistik overt.ex. CD-ROM-anvandningen.419 

Skalen till det sparsamma anvandandet kan beskrivas i tre faktorer: l .Bristande 
datorkunskap 2.Det ar en ny teknologi som folk ej ar medvetna om. 3. Svarigheten att 
fa fram de eftersokta dokumenten. 420 

Det ingar en visning av CD-ROM i den biblioteksorientation som alla studenter far och 
i den uppfoljning som ges till mindre grupper. Problemen ar desamma som med 
URJCA-visningama. Det finns endast ett litet antal datorer och personalens tid ar 
begransad for andamalet. Det gor att biblioteket hittills inte haft nagon ordentlig 
utbildning pa CD-ROM for anvandarna. Marknadsforingen spelar ocksa in. Nar nya 
databaser inforskaffats skyltas det i biblioteket och det satts in meddelande i NIWA
Info. Precis som vid URJCA-terminalerna saknas det nagon form av anvandarguide vid 
CD-ROM-lasarna,421 utan besokarna hanvisas till den personliga vagledningen.422 

Personalen ser gama att besokarna sjalva soker i databaserna. Det finns tva grupper 
bland anvandama. Deis de som ofta anvander sig av CD-ROM-lasama och soker sjalva. 
Sedan ar det gruppen som ej har nagon erfarenheter av datorer och vill an personalen 
hjalper dom med nagon enstaka sokning. Personalen forsoker Iara besokarna soka 
sjalva. De anser att det endast ar slutanvandaren som vet sitt sokbehov och det kan bli 
fel om nagon ur personalen utfor sokningen. 

Det kanske storsta problemet med CD-ROM-anvandningen pa UB ar art fa fram det 
dokument som slutanvandaren ar intresserat av. Databaserna som finns visar endast 
bibliografiska referenser. Vissa av databaserna har abstracts i sina poster, men det ar 
sallan som anvandaren nojer sig med den. Det hander att vissa tycker det racker, men de 
skulle heist vilja lasa dokumentet. Nar en sokning har gjorts och anvandaren vill ha tag 
pa ett dokument, ser man forst om det finns inom det egna biblioteket. Om det ej finns i 
bestandet anvands SABINET. De har forsokt med att fa tag i dokument fran de som 
tillhandahaller databasen, vilket hittills inte lyckats. 

Det ar ofta dokumenten ej finns i SABINET och aven om de gor det kan det ta Jang tid 
innan fragaren far det i handen via fjarrlan eller dokumentleverans. Svarigheterna med 
fjarrlan avskracker ofta anvandare fran att utnyttja CD-ROM-mojligheten. Bibliotekets 
bestand ar forhallandevis litet och det ar inte ofta som monografin eller tidskriften finns 
i samlingama. UB forsoker anpassa sin bestandsutveckling efter anvandarnas behov, 
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men CD-ROM-lasama anvands inte tillrackligt for att kunna vara en vagledning infor 
nyinkop. 

Biblioteket har ej nagon lopande informationstjanst for t.ex. forskare eller larare. De 
sander ut inkopslistor till institutionema, men dear generella och ej arnnesindelade. 
Systemet med amnesbibliotekarier gor det speciellt lampligt att sanda ut inkopslistor 
over specifika amnesomraden till passande institutioner. Hindrande faktorer ar 
personalbrist och kostnaden for att trycka upp de olika listoma. 

Nar det galler anvandamas egen syn pa CD-ROM-servicen, brukar missnojet ligga i 
svarigheten att fa fram ett sokt dokument. Den grupp som har asikter ar ofta den som 
anvander servicen mest. De brukar tycka att det ar forhallandevis enkelt att soka i 
databasema. De anser anda liksom de mera datorovana, att det borde finnas fler 
uppfoljningkurser under aret. Den obligatoriska biblioteksorienteringskursen i borjan av 
terminen kommer under en tid da studentema far manga nya intryck och CD-ROM
traningen forsvinner i allt annat. Vissa har forslag om andra databaser som biblioteket 
borde kopa in, men de fiesta verkar vara nojda med det utbud som finns.423 

4.5.3 Erfarenheter utav CD-ROM pa andra bibliotek 

CD-ROM-tekniken innebar manga fordelar for biblioteken i Afrika. Den sparar 
utrymme pa biblioteken, vilket kan vara viktigt da biblioteken ofta ar hoptrangda pa 
sma ytor. Istallet for att ha olika band i tryckt form kan de rymmas pa CD-ROM-skivor. 
En annan fordel ar att den kan oka intresset och utnyttjandet av biblioteket. Den nya 
tekniken vacker intresse och ger nya mojligheter att fa tag pa relevant information for 
anvandama. CD-ROM kan ocksa anvandas till att underlatta informationssokningar i 
resurssvaga bibliotek som ej har rad att datorisera. De kan da skicka sokfragor till ett 
storre bibliotek i narhet som har tillgang till CD-ROM och harigenom fa del av deras 
moj ligheter ti 11 informationssokningar. 424 

Manga bibliotek i Afrika fruktar att den nya tekniken kommer att fora med sig 
forhoppningar som ej kan uppfyllas p.g.a. bristande resurser gallande pengar och 
bestand. De har ofta tillgang till endast en CD-ROM-lasare, vilket gor att antalet 
anvandare maste begransas gallande antal och soktid. Vilket kan fororsaka frustration 
hos personal och anvandare.425 

Marc Keylard arbetade 1993 och framat som samordnare for POPLINE CD-ROM med 
inriktning pa tredje varlden. Hans erfarenheter av CD-ROM pa bibliotek i bl.a. Afrika 
tar ban upp i artikeln "CD-ROM implementation in developing countries: impacts and 
pitfalls". 426 

Framgangen for CD-ROM hanger intimt samman med hur biblioteken fdrstar att 
utnyttja det nya redskapet och har erfar han manga problem. Ofta overskattas den nya 
tjansten och anvandama tror t.ex. det gar att skriva in en fraga och sager datorn ett svar. 
Detar viktigt att betona att bibliografiska databaser bara ger referenser och fulltext
databaser ar ett annat satt att publicera dokument. Missuppfattningar leder till missnoje 
och att tjansten ej utnyttjas i fortsattningen. 
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Den omtalade anvandarvanligheten leder till bristande utbildning. CD-ROM
databasema marknadsfcirs ofta som ett mera anvandarvanligt altemativ till on
linesokningar. Den saIU1ingen det pastaendet kan ha galler lite i informationsfattiga 
miljoer, dar sokningar i bibliografiska databaser ar frammande for en majoritet av 
anvandama. 

Bristande kunskaper bland personal om datortek.nik iIU1ebar att manga CD-ROM-datorer 
star oanvanda pa olika bibliotek p.g.a. olika tekniska systemfel. Utan datakuIU1ig 
personal eller kontrakt med servicefirmor kan olika tekniska fel bli ooverstigliga hinder. 
Det fiIU1s aven luckor i personalens kunskap om vad CD-ROM-databasema kan 
iIU1ebara for verksamheten. 

CD-ROM-tekniken oppnar mojligheter for nya tjanster som t.ex. lopande 
informationstjanst. Nya anvandargrupper kan fangas upp genom marknadsforing och 
anvandarutbildning. 

Det fiIU1s ofta en franvaro av CD-ROM omkostnader i den langsiktiga budgeten. Yid 
inforskaffandet av CD-ROM tar biblioteken pa sig en mangd olika lopande kostnader, 
som t.ex. prenumerationsavgifter pa databaser, tillbehor till datorema t.ex. disketter, 
utskrifter och servicekostnader. Om inte de fiIU1s med i berakningama kan finansiella 
problem minska potentialen for CD-ROM-utnyttjandet pa biblioteket. 

Tillaggas bor hans asikt att de ovanstaende problernen kan undvikas, om personalen 
innan CD-ROM-inforandet arbetar frarn en plan for implementeringen och den fortsatta 
anvandningen. 

Det fiIU1s andra viktiga faktorer han menar att biblioteken bor tank.a pa. 
Bibliotekspersonalen maste tidigt tranas pa CD-ROM-datorema, sa att de kan bekanta 
sig med systemen och bli av med eventuell angslan infor dem. Om mojligt bor det aven 
tillsattas en eller flera personer bland personalen som CD-ROM-administratorer. De bor 
fa extra traning pa sokningar i databasema, utbildning i enk.lare service och fungera som 
kontaktpersoner med lokala datorfirmor altemativt den bistandsorganisation som 
inforskaffade utrustningen. De bar ocksa ha huvudansvaret med att bista 
biblioteksbesokarna med traning. 

Om biblioteksbesokama sjalva far utfura sokningar ar det viktigt art de far en ordentlig 
introduktion forsta gangen de ska soka. Personalen bor vid behov aktivt ta del i 
sokningarna och se till att besokarnas informationsbehov tillfredsstalls i mojligaste grad. 
Ett viktigt hjalpmedel ar instruktionsguider. Ofta medfoljer manualer tillsamrnans med 
databasema. Biblioteken bor aven arbeta frarn egna skraddarsydda sokmanualer 
anpassade efter besokarnas krav. 

Marknadsforingen av CD-ROM-tekniken ar viktig for dess fulla utnyttjande pa 
biblioteket. Den bor omfatta bade biblioteksbesokama och personalen. En lyckad 
marknadsforing hanger ihop med kunskapen om anvandargruppemas olika behov. Det 
galler att pa ett lattfattligt satt visa hur CD-ROM-databasema kan losa den enskilda 
besokarens informationskrav. Ett resultat av infurandet utav bibliografiska databaser pa 
biblioteket ar aven okade krav pa fjarrlan och dokumentleverans. Biblioteket maste ha 
tillgang till lampliga kanaler sa art anvandama fortast mojligt kan fa tillgang till det 
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dokument som eftersoks. Har finns olika mojligheter t.ex. anpassning av bibliotekets 
eget bestand, lokala eller regionala fjarrlan/dokumentleverans eller via internationella 
institutioner som specialiserat sig pa dokumentleverans.427 

Manga forskningsbibliotek i Afrika har tillgang till CD-ROM-utrustning och 
prenumererar pa databaser. For att fa en liten inblick i utbredningen av denna teknik 
tankte jag referera till den tidigare namnda undersokning (se Kapitel 3.1.3) som utfordes 
av AAAS. De 31 biblioteken fick aven fragor om CD-ROM. Utav dessa hade 19 st. 
tillgang till sadan utrustning och tva till skulle fa <let installerat samrna ar. Tva andra 
bade CD-ROM pa universitetet men dessa fanns pa enskilda institutioner och var ej 
tillgangliga for utomstaende. Flera av biblioteken berattar om olika tekniska problem 
som uppstatt, vilket fart maskinerna att Sta oanvanda under langa tider. 

De vanligaste databaserna som man prenumererar pa ar MEDLINE, CAB Abstracts 
Uordbruksfragor), AGRICOLA och TROPAG & RURAL. Flera bibliotek hade aven 
POPLINE som utan kostnad ar tillganglig for utvecklingslander fran JohnsHopkins 
University Center for Communication Programs. Att <let finns en overvikt utav 
databaser som handlar om medicin och jordbruk tros hanga samrnan med att <let i dessa 
amnen finns ett starkt intresse fran de organisationer som bidragit med pengar till 
inforskaffandet av databaserna. 

Ungefar 2/3 av biblioteken later anvandarna gora sina egna sokningar. En majoritet 
rapporterade att lararna och forskarna ar de som saker mest. Endast i tva st. ar <let 
studenterna som star for mer an 40% av sokningarna. Bara ett bibliotek tar betalt utav 
anvandarna for sokningar.428 
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4.6 Kommande IT-satsningar 

4.6.1 N ationalbiblioteket 

Biblioteket har helt nyligen ratt tillgang till Internet via ett projekt som huvudsakligen ar 
sponsrat av UNESCO (102 000 s. kr). Internetanslutningen innefattar bade NB och 
Nationalarkivet. Liinken gar via en server pa Ministry of Education and Culture, som i 
sin tur har en lank till NAMIDEF.429, 430 Den nya forbindelsen kommer att kunna 
transportera mer information snabbare och ger full tillgang till Internet. SABINET
forbindelsen kommer ocksa bli battre. Det fiIIDs en osakerhet om hur Internet ska 
utnynjas i det dagliga biblioteksarbetet. De har planer pa att lagga ut NAMLIT och 
NNB on-line, men <let saknas resurser for en sadan atgard. Hur biblioteket ska anvanda 
sig av Internet far vaxa fram efterhand som man lar sig vilka mojligheter som finns. 

1998 ar det planerat att en ny byggnad ska vara tillganglig for NB. De ska dela 
byggnaden med Nationalarkivet. Den kommer ocksa ligga i centrala Windhoek och 
innebar att de far ett storre utrymme att rora sig i. Fran nuvarande 900 m2 till ca. 3700 
m2. Studieplatser kommer utokas fran nuvarande 25 st. till 150. Byggnaden kommer 
ocksa betyda att det behovs mer personal pa biblioteket. En berakning finns att det blir 
17 personer som ska arbeta dar mot dagens tolv. Byggnaden kommer att vara pa fem 
vaningar, varav tva kommer delas med Nationalarkivet. Nationalbiblioteket far tre och 
Nationalarkivet far fyra.431 

Den nya byggnaden innebar att de tva institutionerna kommer dela datasystem, vilket 
gor att de kan soka i varandras databaser. Det ses som en stor fordel eftersom det kan 
underlatta skapandet av en samlingskatalog.432 

Pengarna till byggnaden kommer att komma fran regeringen och projektet beraknas 
kosta 51 miljoner s. kr.433 

4.6.2 Universitetsbiblioteket 

Information Instructional Resource Centre 

Som jag beskrivit i kapitel 4.1.2 sker det just nu en k.raftig tillvaxt av UNAM. Det 
staller okade krav pa UB, bade betraffande <let fysiska utrymmet och storleken pa 
bestandet. Flytten till den nya byggnaden forbattrade situationen, men aven har finns det 
en utrymmesbrist som kommer att forvarras de narmaste aren. For att fa ett bibliotek 
som battre kan leva upp till sin roll pa universitetet har man satt upp ma.I for hur 
biblioteket ska oka sin kapacitet under en femarsperiod ( 1995-1999). Det nuvarande 
bokbestandet bor arligen oka med ca. 20 000 volymer fran nuvarande ca. 40 000 till 140 
000 1999. Periodikatitlar fran 600 st. till 1500. Personal fran 28 st. till 58. Lasplatser 
fran nuvarande 204 st. till 450. Det i ett forsok till att uppna en niva som ligger i 
samklang med den regionala standard som finns i Sodra Afrika (beraknat bl.a. pa den 
forvantade studentpopulationen pa over 5000). For att na det malet kravs pengar och en 
ny byggnad.434 

71 



Pa grund av den radande ekonomiska situationen i landet soktes ekonomiskt stod 
utanfor Namibia. African Development Bank (ADB) stallde sig positivt ocb 1994 
beviljades UNAM ett bistand pa 53 944 400 s. kr.435 for ett projekt kallat Human 
resources development project. ADB bar som krav att projekten ska stodja utbildning pa 
en grundlaggande niva ocb ge mojligbet till mansklig resursutveckling eller skapajobb 
ocb forbattra forballandena for de underprivilegierade ocb fattiga. 436 

For art tillgodose dessa krav kommer IIRC placeras i den nya byggnaden. Dar ska det 
laras ut kunskap om informationsinhamtning ocb -utveckling, dels till 
universitetspopulationen, men liven till folk utanfor universitetet. Det innefattar 
utbildning utav personer som sjalva jobbar med utbildning inom olika yrkessektorer 
runt om i Namibia. De ska Iara sig bur man bast soker ocb forstar information ocb i sin 
tur Iara ut det till andra. En stor vikt kommer att laggas vid kunskap om IT. Datorer 
kommer ocksa art anvandas till att lanka samman biblioteket med olika skolor runt om 
landet.437 De kommer harigenom fa tillgang till t.ex . IIRC-material, bibliotekets 
best.ind ocb Internet. 438 

Genom art ga utanfor universitetet ocb aktivt soka upp folk runtom i Namibia hoppas 
IIRC komma i kontakt med personer som kommer fran informationsfartiga miljoer och 
harigenom haft svart med sin personliga utbildning. UB bar redan en roll som ett 
nationellt referensbibliotek. De boppas att IIRC-projektet ska forstarka den rollen, 
(liksom COMLIB-projektet, min anmarkning), nar man nu lankas samman med olika 
platser och saker upp nya anvandargrupper.439 

Det nya Universitetsbiblioteket med de tva byggnaderna kommer tillsammans troligtvis 
att kunna ge plats for 200 000 volymer och ca. 800 lasplatser. Projektet beraknas ta 
uppskattningsvis 3 1/2 ar, fran 1994/95 till 97/98.440 

COMLIB-projektet 

COMLIB-projektet ar ett avtal mellan den Belgiska staten och Republiken Namibia, 
med Belgian Administration for Development Cooperation (BADC) och the University 
of Namibia som projektansvariga (COMLIB star for Computer och Library).44 1 Det 
innefattar en del i form av bistand till biblioteket for inkop av hocker och teknisk 
utrustning som t.ex. audiovisuell material , CD-ROM-lasare, kassettbandspelare och 
videospelare. Den andra delen av projektet bestar av art satta upp en Internetforbindelse 
pa universitetet och genom datorkommunikation lanka samman UNAM centres och 
bibliotekets filialer. Den belgiska staten ger pengar for inkop av datautrustning, 
upprattandet av kommunikationsvagar och mjukvaran. COMLIB star ej for hela 
kostnaden for lnternetanslutningen utan bidrar till en del av den.442 

lnternetanslutningen som nyligen har upprattats pa universitetet gor det mojligt att logga 
in sig pa Internet fran alla terminaler pa UNAM som ar anslutna till natverket, aven fran 
biblioteket. Detar en obegransad anvandarlicens. Till en borjan kommer hara 50 
personer samtidigt kunna koppla upp sig pa Internet och fa full tillgang till alla dess 
tjanster. Detar bara i initialfasen och i en framtid kan man utoka den mojligheten till 
t.ex. I 00 eller 200. E-mailadresser ska efterhand ges till sa manga som mojligt. 
Proceduren att skriva och lasa e-mailpost tar ej sa lang tid ocb belastar inte systemet i 
samma utstrackning som nar personer anvander t.ex . World Wide Web. Det gor det 
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mojligt att fran borjan ge e-mailadresser till ett stort antal utav den akademiska och 
administrativa personalen pa universitetet. Det finns aven planer pa att ge studenter 
chans att anvanda sig av e-mail bl.a. pa biblioteket. 443 

En del av personalen pa biblioteket komrner fa mojlighet att fullt utnyttja 
lntemettjanster, medan andra bara kommer fa tillgang till en e-mailadress. Den fulla 
anslutningen kommer att ges till de utav personalen som aktivt arbetar med 
informationssokningar t.ex. arnnesspecialisterna. Tre terrninaler kommer att sta 
tillgangliga for bibliotekets besokare och en terminal for de av universitetets- och 
bibliotekets personal som ej har egen anslutning. 

Biblioteket hoppas aven kunna lagga in CD-ROM-databaserna i sitt LAN, sa man i 
framtiden slipper byta CD-skivor nar det ska sokas i en ny databas. Forhoppningar ar att 
biblioteket kommer fa tillgang till en CD-vaxlare, som kan innehalla upp till 20 skivor. 
Den ska kopplas till datornatverket och goras tillganglig fran alla inkopplade 
tern1inaler. 444 

COMLIB-projektet innefattar aven planerna pa att till UNAM lanka samman de nio 
olika centrema, som finns runt om i landet. UBs andra filialbibliotek bl.a. Nursing 
Branch library i Windhoek planeras ocksa att lankas upp genom COMLIB-projektet. De 
kommer fa pengar till datorutrustning, hard- och mjukvara och modem. Den fysiska 
infrastukturen blir telenatet och dar det ar tillgangligt, fiberoptiska kablar. Efter 
anslutningen kommer centrema runt om i landet fa tillgang till universitetets datomat, 
URICA och lnternet.445 

Den nya Intemetanslutningen komrner aven underlatta mojligheterna for resursdelning i 
Namibia. De stora biblioteks- och arkivinstitutionerna sasom UB, NB och 
Nationalarkivet far nu tillgang till Internet och i en framtid ar det tankt att man ska 
kunna soka i varandras databaser on-line. Det blir aven mojligt att fa tillgang till andra 
viktiga biblioteks- och informationsinstitutioners databaser inom Namibia och 
utomlands. 446 

4.6.3 Kommande IT-satsningar pa andra bibliotek 

Intemetanslutningar blir nu allt vanligare pa biblioteken i Afrika. Pa University of 
Malawi har ett omfattande biblioteksautomatiseringsprojekt satts igang. Projektet 
finansieras av Rockefeller Foundation, American Association for the Advancement of 
Science och Universitetsbibliotekets egen budget. Inom fem ar ska alla manuella system 
vara automatiserade. 21 nya desktop-datorer ar inkopta lokalt och internationellt. 
Bibliotekets bestand ska laggas in i en databas (45 000 poster inlagda hittills). Andra 
delar i projektet ar skapandet av ett multi-mediacenter med full tillgang till Internet och 
CD-ROM-utrustning. Nu i startfasen av projektet ar utrustningen endast for personalen, 
men i en framtid ska de olika tjanstema erbjudas alla bibliotekets anvandare.447 
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4. 7 Bibliotekspersonalen 

Forutsiittningen for en lyckad biblioteks- och informationsverksamhet ar personalen. 
Har inte de kapaciteten och intresset for att utveckla sin verksamhet ar den domd att 
misslyckas. Jag kommer hiir ta upp bibliotekens personalsituation och vissa 
forhallanden som paverkar bibliotekens mojligheter att fa tag i lamplig personal. 

Den vanligtvis otacksamma arbetsmiljon i Afrika skapar en situation diir biblioteken 
ofta har problem med att kompetent och utbildad personal slutar och skaffar sig ett annat 
jobb.448 En padrivande omstandighet iir informationsyrkets laga status. Det paverkar 
vilka manniskor som soker sig till yrket och aven personalens syn pa sig sjalva. Ofta 
aberopar bibliotekarierna den oforstaende omgivningen som orsak till bibliotekens 
problem, istallet for att sjalva battre anpassa sig till den miljo de verkar i.449 En allman 
kansla av pessimism och demoralisering finns pa manga bibliotek i Namibia. 
Bibliotekariens uppgift iir att forsoka ge anvandaren tillgang till den basta och senaste 
informationen. Budgetnedskarningar gor den uppgiften allt svarare, samtidigt som de 
laga lonerna okar pa en kansla av att vara ouppskattad .450 

En faktor som bidrar till bibliotekens marginalisering ar de brister som finns i 
ledningsfunktionen pa manga bibliotek. Manga bibliotek ar strikt hierarkiskt uppbyggda 
och lamnar lite utrymme for personliga initiativ fran personalens sida. En dylik miljo 
skrammer bort manga utav de kreativa krafter som biblioteken ar i sadant behov av. Det 
finns ocksa en franvaro av ordentliga MIS-system (Management Information System), 
som skulle ge ledningen tillgang till den information som behovs for att driva 
biblioteket med utgangspunkt fran anvandarnas behov och kostnadseffektivitet.451 

Pa NB arbetar for narvarande en bibliotekschef, tre bibliotekarier, (en deltid) fem 
bibliotekskanslister, (en deltid) tva kontorsbitraden och ett kanslistbitrade. En 
bibliotekarietjanst ar vakant. De tre bibliotekarietjansterna iir uppdelade: en person 
ansvarar for bl.a. datasystemet och NAMLIT, en arbetar med Nationalbibliografin och 
deltidstjansten galler for katalogisering pa SABINET. Bibliotekarierna kan aven hjalpa 
till vid referensdisken. Den vakanta tjansten innefattar arbetet med en nationell 
samlingskatalog som forsvarats av personalbristen. Sammanlagt iir det tolv personer (tre 
med bibliotekarieutbildning) som har nagon form av bibliotekstjanst.452 

NB anses vara underbemannat och de har svart att fa tag pa utbildade bibliotekarier. De 
har aven haft problem med att personal lamnat <lorn for mer valbetalda jobb pa andra 
bibliotek eller institutioner. Det hanger ihop med de laga lonema inom den statliga 
bibliotekssektorn. 

A ven UB har till viss del haft svart att fa tag pa utbildad personal. En omstandighet ar 
att det innan ej fanns nagon bibliotekarieutbildning i landet. De flesta som arbetar iir 
icke-namibier och har fatt sin utbildning utomlands, friimst Sydafrika men aven t.ex. 
Kenya och Zambia.453 Sydafrikas battre arbetsforhallanden har ocksa minskat 
biblioteken i Namibias mojligheter att locka till sig kompetent personal. 
Underbemanningen och svarigheten att attrahera utbildad personal anses vara ett av de 
stora hindren i att ge Nationalbiblioteket en vagledande roll for biblioteksvasendet i 
Namibia.454 
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Bristen pa kompetent personal hanger ocksa samman med biblioteksskolomas ofta 
otillrackliga och gammalmodiga utbildningsprogram. Manga biblioteksskolor har svart 
art anpassa sig till den afrikanska miljon och har ofta 15 ar gamla kursplaner som ar 
kopierade fran nordamerikanska och europeiska skolor. Andra faktorer som paverkar 
personalens kompetens ar otillrackliga arbetsplatsutbildningar och en svag 
biblioteksorganisation.455 

Pa UB ar det anda inte samma brist pa arbetskraft. Med en personal pa 35 personer (11 
med bibliotekarieutbildning) har det satsats pa en specialisering bland de anstallda. I 
Juni 1994 inrattades tre tjanster for speciella amnesbibliotekarier. Maj/Juni 1996 
utvecklades systemet med amnesbibliotekarier och det finns nu en tjanst for varje 
huvudavdelning som t.ex. Naturvetenskap, Samhallsvetenskap, Humaniora. De ansvarar 
for sitt ornrade gallande bestandsutveckling, katalogisering och referenstjanst. De 
samarbetar aven med de institutioner pa universitetet som faller inom amnet och hjalper 
till med anvandarutbildningen. Systemet med amnesbibliotekarier hoppas kunna ge en 
battre service gentemot anvandarna och underlana katalogiseringen, dar det for 
narvarande finns ett efterslap. UB vill aven ta bort "vi och dom" kanslan mellan 
katalogisatorer och de vid referensdisken. Man syftade ocksa till att vitalisera 
organisationen genom att fler personer fick ett okat kunskaps- och ansvarsornrade. Det 
har funnits vissa inkomingsproblem med det nya systemet, da delar av personalen har 
velat ha.Ila kvar vid sina gamla uppgifter.456, 457 

4.7.1 Personalens asikter om IT pa bibliotek 

Personalens asikter om datorisering och biblioteken har en stor betydelse for hur den 
lyckas. Nedan kommer ett axplock med nagra av de asikter som jag stotte pa. 

Argumentet att Afrika har sa manga andra problem hors sallan458 och man anser inte att 
det finns nagot storre motstand mot datoriseringen varken pa biblioteket eller nationellt. 
Datorer finns overallt i landet och har blivit valdigt populara.459 Vissa ar lite mer 
betanksamma och menar att det finns ingen enhetlig opposition mot datorer, utan 
snarare an angslan over vad utvecklingen for med sig. Har betonas en radsla for ett okat 
beroende av utlandet, da det mesta maste importeras utifran.460 

Vissa betonar den mojlighet IT kan ge Nan1ibias eftersatta grupper. Den 
natverksutbyggnad som sker t.ex. via COMLIB kan ge landsbygdsbefolkningen tillgang 
till information och utbildning, vilket kan forbattra deras mojligheter i livet. Detar dock 
viktigt att tekniken inte blir ett sjalvandamal utan fylls med relevant innehall. 461 

Biblioteken anses ha en lag status. Datorisering och anslutning mot t.ex Internet hoppas 
man ska forbattra situationen.462 I Namibia liksom i vast finns det tankar om att 
bibliotekariema maste anpassa sig till det nya IT-samhallet eller do ut. De maste 
framhava sin roll som informationsspecialister och inte den klassiska "gamla dammiga 
bibliotekarier". Det betonas an det ar information som ska formedlas pa olika satt och 
inte bara bocker.463 Detar fler som ar inne pa den positiva linjen betraffande 
datoriseringen pa biblioteken och anser att den bade forenklat arbetsbordan och hojt 
statusen for biblioteket. I langden ar datoriseringen aven en ekonomisk vinst p.g.a. den 
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effektivisering av arbetet som den innebar. Statushojningen innebar att biblioteket 
lattare far finansiellt stod fran sitt departement.464 

De fiesta pa UB ar entusiastiska over moj ligheterna som IT skapar for biblioteken. Vissa 
av de aldre ar mer konservativa och har svart med datorer, men de fiesta vill att 
satsningarna pa IT ska fortsatta. 465 

Egen observation: Under alla mina samtal med personer inom biblioteks- och 
informationssektorn (uppskattningsvis 30-40 personer), traffade jag inte pa nagon som 
var uttalat motstandare mot datoriseringen. Manga sade sig ha en okunskap och angslan 
for den nya teknologin, men uppskattade de mojligheter den gav. 
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5. Sammanfattande Diskussion 

Faktorer som paverkar IT-satsningarna 

1. Personalen 

Personalens storlek, utbildning, kompetens och asikter ar en grundforutsattning for all 
biblioteksverksamhet. Personalen ar ocksa en av de viktigaste faktorema for en lyckad 
IT-implementering. 

Bada biblioteken anser sig underbemannade. En "tillracklig" personalstyrka ar 
nodvandig for att UB och NB ska kunna utfora sina uppgifter som de tva viktigaste 
biblioteken i Jandet och bilda grundstornmen i ett nationellt biblioteksvasende. 
Betraffande personalstorlek ligger bada pa en lag niva jamfort med intemationella 
standards. Speciellt pa NB har arbetet med databasema forsvarats, beroende pa bristande 
personalresurser. 

De fiesta av personalen hade ej erfarenheter av datorer innan de kom till biblioteken. 
Vissa har innan jobbat pa mindre folk- och skolbibliotek dar datorer saknats. Pa NB ar 
det endast tva personer som har nagon egentlig datortraning bakom sig innan de kom till 
biblioteket. Medelaldem ar ocksa hog (speciellt pa NB), vilket har inneburit att de fiesta 
tick sin utbildning innan datoriseringen natt biblioteksskoloma i t.ex. Sydafrika. Pa UB 
har personalen en storre erfarenhet av datorer. Flera av den yngre personalen har nyligen 
avslutat sin utbildning och har harigenom fatt datortraning. Otillrackliga 
datorerfarenheter kan fora med sig en viss angslan for att arbeta med datorer vilket gor 
att de underutnyttjas. Pa NB har delar av personalen undvikit att anvanda sig av t.ex. 
CD-ROM-databaser till att besvara besokamas fragor och foredragit tryckta kallor. 

Intemutbildning blir harmed ett viktigt medel for datortraning. Har finns ocksa en stor 
samstarnmighet bland den litteratur jag last. En regelbunden utbildning av personalen 
ses som en forutsattning for en lyckad IT-implementering. UB har i kraft av storre 
resurser kunnat satsa mer pa personalens utbildning pa datorer och har kunnat arbeta 
forhallandevis regelbundet och systematiskt med intemutbildning. Det finns t.ex. kurser 
pa de olika URICA-modulema. Hela personalen far Iara sig soka i IR-modulen, da den 
ses som viktigast for bibliotekets huvuduppgift; att ge besokama tillgang till 
information. UBs mera omfattande intemutbildning torde bero pa storre resurser, en mer 
omfattande personalstyrka och harigenom stor personalomsattning. URI CA har ocksa en 
viktigare roll pa biblioteket i och med att de fiesta funktioner pa UB ar automatiserade. 
NB behover resurser bade till nyanstallning och intemutbildning. NB har inga regelratta 
kurser utan de som ar datorkunniga lar ut till medarbetama pa en mera informell basis. 
De ar medvetna om behovet av utbildning, men nodvandiga medel saknas. 

Asiktema om datorema paverkar IT-satsningama. Uppfattningama om IT pa biblioteken 
ar overvagande positiva. Tekniken anses kunna forbattra bibliotekets mojligheter att 
uppfylla sina malsattningar. Den hojer bibliotekets status och effektiviserar de dagliga 
arbetsuppgiftema. Mojligtvis kan man marka en storre entusiasm pa UB, vilket kan hora 
ihop med de storre resursema och intemutbildningen. 
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Lonen, arbetsforhallandena och statusen for bibliotekarieyrket behover forbattras for att 
locka till sig och halla kvar valutbildad personal. Bada biblioteken har haft problem med 
att datorkunnig personal har lamnat dem for battre betalda jobb utanfor bibliotekssfaren. 
De har ocksa vakanta bibliotekarietjanster som ej kan tillsattas p.g.a. brist pa sokande 
med lamplig utbildning. Vilket har inneburit tillfalliga bakslag i bibliotekens 
verksamheter och att nodvandiga arbetsuppgifter ligger nere. De fiesta har utbildats i en 
miljo som skiljer sig fran den de arbetar i. Fore 1995 fanns det inte nagon inhemsk 
bibliotekarieutbildning (forutom for skolbibliotek), varfor alla bibliotekarier fatt sin 
utbildning utomlands, framst i Sydafrika. Den overvagande majoriteten har ocksa sitt 
ursprung utanfor Namibia. Utbildningen har ofta erhallits i ett mera industrialiserat land, 
vilket kan leda till ett visst framlingskap infor den namibiska informationsmiljon. Det 
kan forsvara arbetet med att anpassa bibliotekets tjanster till anvandamas behov 

De nya bibliotekarier som utbildas i Namibia kommer ha battre mojligheter att anpassa 
sig till datoriseringen pa biblioteken. Framtidens bibliotekarier pa UB och NB utbildas 
nu pa Department for Information Studies och om tva ar gar forsta arsgruppen ut. 
Arbete med datorer ingar i manga utav de kurser som ges och de har tillgang till en 
valutrustad datasal. De bibliotekarier som kommer ut harifran kommer att besitta en 
kunskap om datorer vilket kan framja IT-utvecklingen pa biblioteken i landet. 

2. Stodet fran uppdragsgivare och utHindska organisationer 

Pengar och resurser behovs for alla IT-satsningar. Regeringen och utlandska 
bistandsgivare ar de viktigaste aktorema. 

Regeringen och beslutsfattande politiker uttalar sig ofta om betydelsen av bibliotek for 
landets utveckling. Efter sjalvstandigheten fanns det en okad vilja till satsningar pa 
omradet. Betraffande de konkreta atgarderna ar situationen tvetydig. Bade UB och NB 
har sluppit att gora nagra drastisk nedskamingar de senaste aren, utan har istallet fatten 
okad budget. Resursmassigt ar de redan eftersatta, i synnerhet NB och stora finansiella 
resurser skulle behova tillskjutas om de ska kunna leva upp till sina aligganden. En 
viktig orsak till t.ex. samlingskatalogemas efterslapning ar tidsbrist hos personalen. NB 
har fatt ett relativt bra stod i fraga om IT-satsningar och den nya byggnaden kommer att 
leda till okade resurser. En orsak kan vara att IT ses som en nodvandighet for en nation 
som vill hanga med i utvecklingen och darav okar viljan att ge biblioteken resurser pa 
omradet. Att tillhandahalla redskapen ar inte nog i sig, utan biblioteken maste aven fa de 
resurser och forutsattningar som mojliggor ett fullgott utnyttjande av instrumenten. Har 
har engagemanget varit sarnre. En faktor kan vara den oforstaelse for bibliotekens arbete 
som manga anser finns bland politikema. Den ekonomiska situationen spelar 
naturligtvis ocksa en viktig roll. Namibia ar en ny nation med svag ekonomi och har 
manga eftersatta omraden som behaver rustas upp. 

De faktorema kan ocksa vara en forklaring till avsaknaden av en overgripande nationell 
plan for biblioteks- och informationsomradet. En sadan fattas i de fiesta afrikanska 
lander och dar de finns anvands de oftast inte. Orsaker hartill kan ocksa vara den 
bristande utbildningen inom yrket och de problem med samarbete som funnits inom 
biblioteksvasendet. Ett steg pa vagen ar arbetet med en ny lagstiftning pa 
biblioteksomradet. Det har tagit tid, men en ny lag innehallande bl.a. regler om 
pliktleverans ar pa vag. Regeringen har lyssnat pa NI W As asikter och visat en lyhordhet 
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som kan underlana fortsan samarbete. Namibias demokratiska styre fdrbattrar aven 
forutsattningarna for biblioteken. Yttrandefriheten ger mojligheter till kritik av felaktiga 
politiska beslut och underlanar tillgangen pa information. 

Biblioteksvasendet ar svagt utvecklat (speciellt folk- och skolbibliotek) och ar i desperat 
behov av resurser. Inom Directorate of Library and Archives service prioriteras ofta just 
folk- och skolbiblioteken, eftersom de ses som extra viktiga for landets 
utbildningssatsningar. 

Det mesta som gors for tillvaxten kom.mer andock via utlandskt bistand. Regeringen 
har arum inte ansen sig ha resurser for nagra storre satsningar pa omradet. Har spelar 
aterigen ekonomin en roll, men det ar ocksa en prioriteringsfraga. Utbildningen av 
Jandets invanare ar ett av regeringens viktigaste mal. Stora satsningar pa framst folk
och skolbibliotek skulle kunna vara en viktig del i uppfyllandet av malet. En ond cirkel 
kan finnas i rorelse; de svaga biblioteken anses inte ha formaga att stodja utbildningen 
och tar danned inte nya resurser. 

Regeringens prioritering av utbildningen har medfurt kraftigt okade resurser till 
Universitetet. UB far ocksa de! i denna okning. Universitetets ledning satsar aktivt pa 
UB och anser att det har en viktig roll for universitetet. Universitetsledningen arbetar 
ocksa med an involvera biblioteket i olika IT-projekt som t.ex. COMLIB och IIRC. 
Bibliotekets allmanna resursutveckling ar ocksa prioriterad. Den speciella inriktning 
som sker just pa IT, visar pa en onskan fran universitetet att modernisera och rusta upp 
UB, vilket ger det mojligheter att oka sin informationsforsorjande kapacitet i framtiden. 

Utliindskt stod ar en viktig del i de bada bibliotekens utveckling. UB far mer resurser an 
NB, speciellt pa datoromradet via t.ex. COMLIB. A ven bistandet till 
bestandsutvecklingen ar storre pa UB. NB har haft svarare att erhalla utlandskt stod for 
datorisering. UNESCO har bidragit med pengar till den nya Hinken och skankt 
CDSnSIS. Det ror sig emellertid om betydligt lagre summor ant.ex. COMLIB
projektet. Orsaker kan var art UB har en tydligare roll i utbildningen av arbetskraften i 
Jandet och har harigenom lattare att attrahera stod fran bistandsorganisationer och 
regenngen. 

3. Anvandarna 

Det monagande IT-satsningama far av anvandarna iir naturligtvis en av de viktigaste 
faktorerna for en lyckad datorisering. Om dessa inte utnyttjar de nya tjansterna mister de 
sin poang. 

Namibias utbildningsvasen ar kraftigt eftersatt efter aren av Sydafrikas styre. 
Analfabetismen ar hog och manga har problem med engelskan, som nu ar det officiella . 
spraket. Grundlaggande kunskaper saknas betraffande hocker och 
informationsanvandning. Stora utbildningssatsningar gors, men har inte annu slagit 
genom bland biblioteksbesokama. Biblioteksvasendets svaga utbredning for med sig att 
de fiesta inte varit pa ett bibliotek, annu mindre suttit vid en dator. En datoriserat 
bibliotek blir harigenom en frammande landskap for NBs och UBs forstagangsbesokare . 
Det gor an de ofta undviker datorema. Om de vagar soka i databaserna, ger bristen pa 
elementara dator- och informationskunskaper problem. 
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Pa NB saker anvandarna sallan sjalva, utan ber personalen om hjalp. En bidragande 
orsak ar att terminalerna finns bakom referensdisken eller pa kontoren. Besokama maste 
fraga om de kan fa soka i databasen eller be om anvisningar. Om de ej har suttit vid en 
dator innan eller inte vet vad en databas gar ut pa, ar det osannolikt att de ber om sadan 
hjalp. For enklare fragor anvander besokama oftast kortkatalogen. Personalen fciredrar 
vanligtvis att utfora sokningama at anvandama, eftersom det ar ganska komplicerat att 
soka i t.ex. NAMLIT. De menar ocksa att besokama inte har sa avancerade sokfragor, 
utan det gar snabbast om personalen saker upp svaret. Informationsbehov ar ofta ar 
svara att formedla. Om fragaren vet vilken hjalp databaserna kan ge skulle kanske 
fragan formuleras annorlunda. En tydligare marknadsforing av de olika databaserna 
riktad mot bibliotekets besokare, skulle kunna bidra till en okad popularitet och battre 
formulerade sokfragor. 

UBs CD-ROM anvands sallan. OPAC:erna armer populara (orsak kan vara att man vet 
att de dokument man saker efter finns pa biblioteket). Manga drar sig for att be 
personalen om hjalp och fragar istallet kompisar. Det kan hero pa en ovilja att visa sin 
kunskapsbrist. En bidragande orsak till okunskapen om datorer ar att universitetet 
endast har tre datasalar. Vilket gar att fa studenter ges mojlighet till datortraning. 

Varken UB eller NB har nagon anvandarguide vid terminalerna. De hjalpmedel som 
finns ar inriktade pa personalen. Speciellt pa UB vore det onskvart, eftersom besokama 
oftast utfor sina sokningar sjalva. Lattfattliga guider till bade OPACs och CD-ROM 
skulle underlatta sokningarna och aka populariteten for databasema. Pa bada biblioteken 
hanvisar man till den personliga vagledningen. Den kan ha sina brister eftersom manga 
drar sig for att be om hjalp. 

Anvandarutbildning blir viktig nar datorerfarenhet saknas. UB har en omfattande sadan. 
Problemet ar resursbrist betraffande tid for lektioner och terminaler. Ofta gar man runt 
med stora grupper i biblioteket. Alla kan da inte prova pa att sitta vid terminalema, utan 
far endast en muntlig introduktion. For en person utan datorerfarenhet torde en sadan 
redogorelse ha begransat varde. A ven mera specialanpassade kurser ges under aret till 
vissa studentgrupper. De kurserna ar mera uppskattade, da de ges i mindre grupper och i 
samband med t.ex. uppsatsskrivningar. Studentema far kunskap om hur databasema kan 
tillfredsstalla just deras informationsbehov. Vilket okar forstaelsen for databassokningar 
och viljan att Iara sig utfora sadana. Att introducera personligt vid forstagangssokningar 
ar ofta det basta sattet for inlaming, men kan vara svart p.g.a. tidsbrist. UB skulle 
behova en datasal for anvandarutbildning pa URICA och CD-ROM (i en framtid aven 
Internet). UB har tio terminaler som star ute i biblioteket, vilket gor att anvandarna 
lattare kan Iara sig soka sja.lva. Det oppna laget ar aven en nackdel eftersom det 
forsvarar undervisning. 

NB har hara datorutbildning for personal pa andra bibliotek och inte for besokarna. Det 
ar svarare art organisera formaliserade datorkurser, eftersom det finns fa regelbundna 
besokare och ej san1ma specifika anvandargrupper som pa UB. Besokamas egna 
forkunskaper blir viktigare. Den snabba okningen av datorer i Namibia kommer 
troligtvis innebara att manga besokare kommer fa datorerfarenhet pa sina arbetsplatser. 
UNAMs ambitiosa satsningar pa IT innebar ocksa att fler studenter far datortraning. 
Resursbristen betraffande bestandet paverkar ocksa bibliotekens mojligheter att dra till 
sig anvandama. UB har problem med att t.ex. forskare och larare ej utnyttjar biblioteket. 
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Den litteratur som de behover skaffar de fram via andra kanaler an biblioteket. 
Biblioteken far ett rykte om sig att ej ha tillgang till lamplig litteratur, vilket minskar 
<less roll pa universitetet. 

4. Samarbete med andra bibliotek och institutioner 

IT bygger i stora delar pa samarbete, speciellt rorande den datorkommunikativa 
aspekten. Det ar aven en ny och sparsamt anvand teknik, som skapar ett behov att dela 
varandras kunskaper pa omradet. 

Det finns en ofta uttalad onskan om resursdelning i Namibia. Tva viktiga 
samarbetsformer ar fjarrlan och skapandet av samlingskataloger. Fjarrlan ar den form av 
samarbete som fungerar bast. Arbetet med samlingskataloger har varit mer problemfyllt. 

NB ska vara en tongivare i biblioteksamarbetet. En viktig uppgift har varit forsaken av 
NB och Subdivision Government libraries att sprida CDS/ISIS och 
katalogiseringsformatet UNIMARC bland biblioteken. Det har bl.a. innefattat utbildning 
i CDS/ISIS och marknadsforing. Franvaro av resurser har medfort att man inte kunnat 
halla regelbundna kurser. Standardiseringen ar tankt att oka mojlighetema till en 
samlingskatalog. Forsvarande omstandigheter ar att de utlandska bistandsgivama har 
installerat olika mjuk- och hardvara och att de tva storsta biblioteken har olika system. I 
en framtid hoppas man aven kunna soka i UBs URICA fran de andra biblioteken. Den 
nya byggnaden kan starka samarbetet mellan Nationalarkivet oc.h NB. Mojlighetema att 
integrera varandras databaser komrner underlatta skapandet av en samlingskatalog. 

Det finns brister i samarbetet. Manga institutioner vill inte att andra ska inkrakta pa 
deras uppgifter och det finns oenigheter om hur vissa arbeten ska utforas. Samarbetet 
anses anda ha forbattrats sen sjalvstandigheten. NIWA spelar har en viktig roll. Personer 
inom omradet ges mojligheter att traffas, diskutera problem oc.h utbyta erfarenheter. 
NIWA verkar ocksa som en patryc.kningsgrupp mot regeringen t.ex. i arbetet for en 
lagstiftning. Det ar en fattig organisation som ar beroende av ideellt arbete och 
utlandska pengar. Den saknar ocksa en officiell status som talesgrupp for biblioteks- och 
informationspersonal, aven om regeringen lyssnar pa deras forslag. NIWA har gett 
kurser i bl.a. CDS/ISIS och bidrar aktivt till IT-implementeringen pa bibliotek. Mer 
skulle behova goras, men resurser saknas. Starka biblioteksorganisationer ses som en 
forutsattning for ett valfungerande informationsnatverk i afrikanska lander. De kan fora 
bibliotekens talan infor regeringen och underlatta bildandet av samarbetsnatverk mellan 
biblioteken i ett land. 

Department of Information Studies kan spela en viktig roll for biblioteksutvecklingen. 
Harges mojlighet for forskning om bibliotekens situation i Namibia, vilket kan gynna 
biblioteken. De samarbetar for narvarande med UB om anvandarutbildning. 
Kontaktema som studentema rar med varandra under studietiden kommer underlatta 
samarbetet i arbetslivet. Tongivare inom biblioteksvasendet ges mojlighet att komma hit 
och beratta om sin situation, vilket kan skapa en bredare fdrstaelse for varandras 
uppgifter. 

Samarbetet med utlandska aktorer pa IT-omradet ar sparsamt. De IT-projekt de tva 
biblioteken ar involverade i, harmer karaktar av bistand an samarbete. De deltar i 
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konferenser och seminarier dar IT behandlas. Varken UB eller NB deltar i nagra IT
natverk, forutom SABINET. Det kan bero pa den isolering som Sydafrikas ockupation 
innebar och att man annu inte byggt upp olika kontaktnatverk. Det finns inte nagra 
omedelbara planer pa att delta i nagra nya natverk. Sydafrikas resurser pa omradet kan 
ocksa minska behovet av andra infonnationskallor. 

5. Bibliotekssituationen 

Bibliotekens roll och allmanna situation har stor betydelse for IT-satsningar. Den 
paverkar manga av de andra faktorema som jag tar upp, t.ex. stodet fran 
uppdragsgivaren och biblioteksbesokarna. 

En lag anvandning av bocker och tryckt information minskar bibliotekens 
attraktionskraft. Den svaga afrikanska laskulturen marks aven i Namibia Den minskar 
bade bibliotekets besokare och regeringens vilja att ge okade resurser. Biblioteken 
riskerar darfor att fa en perifer roll i samhallet. NB torde marka av det mer an UB, som 
har en storre potential med anvandare. Studentema maste vanligtvis anvanda biblioteket 
till att fa tag pa litteratur till sina studier. 

IT-satsningar kan hoja statusen for biblioteken. De visar att de hanger med i 
utvecklingen och att de okar tillgangen till information. Speciellt bland politiker och 
valutbildade kan en forandrad bild fa en gynnsam effekt i resurstilldelning och okad 
besoksfrekvens. Bade UB och NB har markt fenomenet, vilket uppmuntrar till nya IT
satsningar. 

Biblioteken i Namibia delar manga erfarenheter med andra afrikanska bibliotek: t.ex. 
otillrackliga resurser, beroendet av utlandet, svagt utnyttjande av bibliotek och en 
geografiskt ojamn fordelning. Dessa faktorer bidrar till bibliotekens svaga stallning i 
landema. Gemensamma erfarenheter skapar aven forutsattningar att tillsammans losa 
problemen. De konferenser som de bada biblioteken deltagit i syftar till sadana 
erfarenhetsutbyten. 

Vissa faktorer sarskiljer biblioteksvasendet i Namibia. Sydafrikas styre har spelat en 
viktig roll. Biblioteken var fore sjalvstandigheten isolerade fran ovriga varlden. De 
deltog t.ex. inte i UNESCOs biblioteksprogram. Ockupationen hindrade uppbyggandet 
av ett sjalvstandigt nationellt biblioteksvasende. Apartheidpolitiken missgynnade den 
svarta majoriteten av befolkningen, som ej fick samma tillgang till bibliotek sorn de 
vita. Det har minskat populariteten for bibliotek. Sydafrikas ekonomiska styrka och 
tekniska kunnande har aven inverkat positivt pa vissa bibliotek, (framst de som 
anvandes av vita) via frikostig resurstilldelning. Det har medfort en grund att sta pa 
infor den fortsatta utvecklingen. 

Svaghetema med biblioteksvasendet i helhet paverkar NB och UB. Speciellt NB som 
ska vara huvudsamordnare for olika biblioteksverksamheter i landet. Det har medfort att 
IT-satsningar inte utnyttjas till sin fulla potential, t.ex. de datoriserade 
samlingskatalogema. 
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6. lnformationsteknik i Namibia 

En faktor som paverkar de tva bibliotekens IT-satsningar lir datoremas allmanna 
utbredning i samhallet och den infrastruktur som finns, med avseende pa 
telekommunikationer och handel och service av datorer. 

Namibia ligger forhallandevis langt fram i datorisering jamfort med manga andra 
afrikanska lander. A ven om datorema fortfarande huvudsak.ligen finns i storstadema. 
Det skapar gynnsamma forutsattningar for NB och UB. Den okar bade regeringens vilja 
att satsa pa datorer och mojlighetema for anvandarna att fa nodvandig datortraning. NB 
och UB har inte i nagon storre utstrackning markt av okade kunskaper hos anvandama. 
Det kan hero pa att deras huvudsakliga anvandningsgrupper t.ex. skolelever och 
studenter annu inte kommit i kontakt med de datorer som finns ute i samhallet. 
Sydafrikas dominans och tekniska utveckling har spelat en stor roll for Namibias 
datorisering. Den geografiska narheten har medfort att man kunnat utnyttja deras 
datanatverk for att komma ut pa natet och den hart.ex. gett biblioteken mojligheter att 
ansluta sig till SABINET. Den tekniska utvecklingen i Sydafrika har mojliggjort 
etablering av manga lokala datorfirmor i Windhoek, vilka bada biblioteken utnyttjat. 
Den har ocksa underlattat servicen och installeringen, aven om det har funnits problem 
pa omradet. SADCs arbete med att skapa nya datanatverk for medlemslandema, innebar 
ocksa okade mojligheter for de tva biblioteken att fa tillgang till nya informationskallor. 
Det galler att aktivt soka upp de natverk som man tror bibliotekets anvandare kan ha 
behov utav. 

Landet har ett forhallandevis bra telenat som aven ar under en ambitios utbyggnad. De 
fiberoptiska kablar som Telecom har satsar pa skapar goda forutsattningar for det 
lntemetnatverk som biblioteken ska delta i. Det har aven underlattat de lankar som 
hittills funnits, t.ex. UBs till Polytechnic. 

Erfarenheter utav lnformationstekniken 

1. Datorutrustningen 

Bakgrunden till datoriseringen ar likartad pa bada biblioteken. Samlingama var 
oordnade och det farms svarigheter med informationsatervinningen. Det forvarrades av 
en personalbrist, vilket skapade efterslapningar i katalogiseringen. Samtidigt fanns det 
efter sjalvstandigheten en vilja fran regeringens sida att satsa resurser pa biblioteken. 
Biblioteksautomatisering sags som ett hjalpmedel ur problemen. 

Bada biblioteken ar i ston sett nojda med sin mjukvara. CDS/ISIS bar klagomal pa sig 
att den ar anvandarovanlig med svarbegripliga instruktionsbocker. Fordelama torde 
overvaga. Man betonar t.ex. <less flexibilitet, palitlighet och att den ar latt att underhalla. 
Den stora fordelen ar gratisprincipen. Den gor det mojligt for sma resurssvaga bibliotek 
att datorisera och bidrar till standardisering av mjukvaran pa landets olika bibliotek. Den 
hoga utbredningsgraden runt om i Afrika okar aven mojlighetema till 
informationsutbyte over nationsgransema. URJCA ar ett helautomatiserat 
bibliotekssystem och sarskiljer sig fran ·CDS/ISIS. Detar ocksa ett kommersiellt system 
som UB maste betala en arlig avgift for. Nagot som NB med sin lagre budget troligtvis 
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ej skulle ha rad med. CDS/ISIS ar i huvudsak ett IR-system aven om det kan utvecklas 
till andra funktioner. Det finns en viss press fran universitetsledningens sida att URICA 
ska bytas ut mot ett nytt ITS-system. Kostnaden skulle bli lagre och det ar battre 
anpassat till universitets natverk. Fran UBs hall ser man inte vitsen med att byta ut ett 
system som fungerar bra och ar inkort, mot ett nytt ovisst system. Med tanke pa de 
nyinstalleringsproblem som kom sig av flytten till den nya byggnaden, kan det finnas en 
risk att ett helt nytt system skulle orsaka nya stomingar i verksamheten. Det skulle 
kunna forsamra bibliotekets status och datoremas okande popularitet. Det ar faktorer 
som bor vagas mot fordelama med ITS .. 

NB har kopt det mesta av sin utrustning av lokala datorfirmor. Det ar nagot som 
rekommenderas i litteraturen pa omradet p.g.a. narheten till servicetjanster och att det 
gynnar den lokala industrin. I deras fall ar det langt fran problemfritt. Sevicen ar ofta 
otillfredstallande. Det kan delvis hero pa att det ar olika firmor som installerat de olika 
delarna i systemet och man skyller pa varandra nar fel uppstar. Datorpersonal pa 
ministeriet kan ocksa hjalpa till vid installering och service. Det blir ytterligare en aktor 
som arbetar med systemet. En samordning av servicen vore onskvard, men ar svar att 
genomfora under gallande regelsystem. De regler som finns vid upphandling gor att det 
ofta ar den billigaste firman som far kontraktet, vilket inte behover vara den mest 
palitliga eller den som installerat ovriga delar i systemet. Byrakratin kring 
inkopsproceduren innebar ocksa att upphandlingar tar tid. Efter inbrottet fick de vanta 
over ett ar innan den stulna utrustningen ersattes. Opalitlig service och langsam 
byrakrati ar vanliga problem for afrikanska bibliotek. Uppluckring av regelsystemet och 
kompetenshojande atgarder for de lokala datorfirmoma skulle kunna forbattra 
forutsattningama for IT-satsningar. UB har ocksa ett regelverk som maste foljas vid 
inkop av ny utrustning. Har ar det datacentralen som bedomer inkopsforslagen. 
Byrakratin ar inte lika langsam som for NB, men i vissa fall kan det ta tid att fa fram ratt 
utrustning. Den fulla Intemetforbindelsen ar nastan ett ar fdrsenad bl.a. till foljd av att 
nodvandig utrustning drojer. 

A ven UB har problem med servicen av utrustningen. De har en fordel gentemot NB i 
och med tillgangen till en utbildad systemadministrator, som kan hjalpa till vid enklare 
fel. De slipper ringa efter service i onodan vilket ibland kan drabba NB. Bristerna i 
servicen och de fel i systemet som kom i samband med nyinstalleringen, medforde att 
man under en lang period hade aterkommande storningar i biblioteksverksamheten. 
Problemen till trots ar det de positiva asikterna om URICA som verkar dominera bland 
personalen. En bidragande orsak kan vara att UB aktivt arbetade med att involvera 
personalen infor datoriseringen. De fick vara med och valja system och nar det val 
implementerades skedde det steg for steg (modul for modul) och personalen fick Iara sig 
etappvis hur systemet fungerade. Det kan ha minskat den angslan som kan komma sig 
av biblioteksautomatiseringar och fort med sig en storre uppskattning av systemet. Har 
bidrar nog ocksa f6rhallandet att URI CA ar ett komplett bibliotekssystem som anvands i 
dagligen utav majoriteten av personalen (CDS/ISIS ar i huvudsak ett IR-system). 

UB har liven hjalp av datacentralen, som hjalper bl.a. till med natverksuppkoppling, tips 
om lamplig utrustning och vid fel pa hardvaran. En nackdel ar att UBs och universitetets 
natverk fortfarande inte ar hopkopplade. Det medfor att datacentralen riktar huvuddelen 
av sina resurser mot universitetets datorisering och biblioteket har hittills hamnat lite vid 
sidan av. Situationen kan bli battre nar de tva naten kopplas ihop. URICA blir da 
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sokbart fran alla UNAMs terminaler, vilket troligtvis kommer leda till att biblioteket far 
en storre roll pa universitetet. 

Bibliotekens lankar anses huvudsakligen ha fungerat tillfredsstallande. SABINET 
Hinken har ibland varit osaker och langsam, speciellt pa UB som har en uppringd 
forbindelse medan NB har en fast X-28 linje. UBs daliga forbindelse har bidragit till att 
den inte utnyttjats till fullo. Efter installationen av Intemetuppkopplingen hoppas man 
problemen ska forsvinna och harmed de stomingar som orsakats i arbetet. Lankamas 
uppgradering kommer troligtvis leda till art de extema informationskalloma kommer 
spela en allt storre roll pa bada biblioteken. 

2. Biblioteksdatabaserna 

NB har som en uppgift att skapa datoriserade samlingskataloger. NAMLIT ar till viss 
del bade en amnesdatabas, bibliotekskatalog och en samlingskatalog. Arbetet har hittills 
varit problematiskt. Skalet har varit den bristande uppdateringen fran de deltagande 
biblioteken. De undanlater att skicka in information om sitt bestand, och katalogema far 
brister i tackningen. De fiesta av biblioteken (sma myndighetsbibliotek) saknar utbildad 
personal och bar svarigheter med att katalogisera sitt bestand. Ett annat dilemma ar att 
de institutioner som verkligen katalogiserar, (framst UB och Nationalarkivet) ej bidrar 
till uppdateringen p.g.a. olika syn pa katalogisering. A ven NB brister i uppdateringen 
till deltagande bibliotek i och med personalbrist. De har faktorema skapar problem, da 
en samlingskatalog barn uppfyller sin funktion om den verkligen visar det aktuella 
bestandet hos de bibliotek som ar delaktiga. Annars tappar den snabbt sin giltighet, som 
exemplet PIN visar pa. En losning ar det program som finns for sammanslaende av 
CDS/ISIS databaser. Det anvandes till GOV database och gar att anvanda for skapandet 
av en samlingskatalog. An sa lange har det funnits en oenighet om hur sammanslaendet 
ska ga till. lnnan NAMLlT, PIN och SABINET kan fa sin fulla funktion kravs det att 
meningsskiljaktighetema reds ut och att de enas om en losning lamplig for alla parter. 
Att det finns olika tankbara samlingskataloger skapar en forvirrad situation, speciellt 
eftersom ingen riktigt fungerar. Ett faktum som troligtvis minskar populariteten for 
database ma. 

NAMLIT ar inte speciellt anvandarvanligt for nyborjare pa databaser. Det skapar ett 
utbildningsbehov for personalen pa de bibliotek som far tillgang till databasen. 
Thesaurusen ar specialanpassad for amnesomradet och fdljer inte nagra vanliga 
standarder. Termema kan vara svara for en nyborjare och forsarnra sokresultatet. NB 
har inte kurser for nya NAMLIT anvandare. En introduktion ges och man bar haft 
CDS/ISIS kurser forut, men inte specifikt for NAMLIT. Biblioteken kan ringa om de f'ar 
problem. Ett faktum som underlattar ar att de fiesta myndighetsbibliotek bar ett eget 
CDS/ISIS system och darmed grundlaggande sokkunskaper. De kurser som hallits om 
CDS/ISIS ar populara och ett behov finns av regelbundna kurser vid nyanstallningar, 
men resurser saknas pa omradet. 

Franvaron av en fungerande pliktleverans forsvarar arbetet med NNB och NAMLIT. 
Den nya lag som ar pa vag kommer att (om den efterlevs) mojliggora okad tillgang pa . 
NB till lokal information och underlattar skapandet av en mera fullstandig 
samlingskatalog. Satsningar pa lokala kallor ses som en viktig uppgift for afrikanska 
bibliotek. Det kan vara svart i praktiken p.g.a. exempelvis obefintligt 
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pliktleveranssystem och att myndigheter ej vill lamna fran sig sina dokument. 
Biblioteken kan skapa kontaktnat dar lokala institutioner levererar de dokument som de 
framstaller. 

URI CA ar en bibliotekskatalog och inte en samlingskatalog. Detar hara UB som lagger 
in poster i databasen. Biblioteket pa Polytechnic bidrar ocksa, menses formellt som en 
del av UB. Meningsskiljaktigheter har funnits betraffande vem som ska lagga in vad, 
och den delning mellan de tva biblioteken som ar pa vag ses som positivt fran UBs sida. 
URICA har ett forhallandevis avancerat soksystem. Troligtvis underutnyttjas det p.g.a. 
anvandarnas bristande kunskaper om soksystemet. 

3. Externa on-line databaser 

Tillgangen till SABINET har gett de tva biblioteken nya mojligheter att fdrbattra 
informationsservicen och fdrenkla dagliga arbetsuppgifter. Det ar det enda datanatverk 
som man deltar i. UB och NB ar en del av en storre trend dar de stora biblioteken i 
regionen huvudsakligen anvander sig av Sydafrika for fjarrlan och dokumentleverans 

Bade UB och NB har ett begransat lokalt bestand och tillgangen till kallor utanfor 
biblioteket ar en viktig del i informationsservicen. SABINET ar de tva bibliotekens 
viktigaste redskap for fjarrlan. Den ger mojlighet till att skynda pa fjarrlansprocessen. 
Det gar snabbt att lokalisera ett dokument och sedan bestalla det direkt over natet. 
Problemen ar den Janga leveranstiden, overbelastning av vissa bibliotek som :far storre 
kostnader (speciellt de utanfor Sydafrika p.g.a. vaxelkursen), daliga samlingskataloger 
och bristande uppdatering till SABINET. 

Inget av biblioteken anvander sig av andra utlandska dokumentleveranstjanster. De har 
fatt tillsant sig enstaka dokument fran europeiska bibliotek. SABINET anses tillrackligt. 
Utomafrikanska tjanster anses bli for dyrt och vantetiden ar for lang. De sager sig vara 
beredda att undersoka mojligheten, om biblioteken kan :fa ett fordelaktigt kontrakt. De 
anser att de fiesta dokument finns i Sydafrika och det beroendet skulle bara ersattas av 
ett annat, om man anvande sig av t.ex. en europeisk dokumentleveranstjanst. Andra 
afrikanska lander har for sma resurser och outvecklade samlingskataloger for att vara ett 
altemativ. Den historiska bindningen till Sydafrika minskade mojlighetema att delta i de 
olika afrikanska inforrnationsnatverken. De har ocksa haft olika problem eller speciella 
inriktningar som kan ha minskat attraktionskraften pa NB och UB. Speciellt for UB kan 
deltagande i olika natverk oka tillgangen till relevant forskningslitteratur. UNAM har 
t.ex. en star andel medicinstuderande och nagra av UBs filialer ar pa vardhogskolor. Ett 
samarbete med HealthNet och/eller African Index Medicus skulle innebara en battre 
informationsservice till de anvandargruppema. 

Det finns inget nationellt fjarrlanenatverk. NB har som uppgift att vara 
huvudsamordnare for fjarrlan och har dragit upp vissa regler pa ornradet. Tack vare det 
svaga biblioteksvasendet i landet utnyttjar :fa bibliotek fjarrlansmojligheten. Det ar 
huvudsakligen myndighetsbibliotek, Polytechnics bibliotek, UB och NB som har en 
sadan tjanst. En omstandighet ar att flesta bibliotek ligger i Windhoek och befinner sig 
fysiskt nara varandra. 
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NBs arbete med att gora SABINET till en nationell samlingskatalog lider av samma 
problem som NAMLIT, d.v.s. brist pa uppdatering. De bibliotek som deltar har hara 
delar av sitt bestand inlagt. UB uppdaterar ej till SABINET. De prioriterar arbetet med 
URICA och har personalbrist pa omradet. Skal som talar mot SABINET och for en 
CDS/ISIS katalog ar att CDS/ISIS ar mera spritt an SABINET, vilken innebar ett storre 
finansiellt atagande. Troligtvis kan det finnas battre mojligheter i framtiden, da fler 
bibliotek kommer fa Internet och mojlighet till SABINET-anslutning. Katalogiseringen 
ar trots det fortfarande ett problem som maste losas. 

SABINET anvands aven till annat an fjarrlan. Pa NB tjanstgor den som en 
bibliotekskatalog for den generella samlingen. Nar de far Intemetforbindelsen ska de 
elektroniskt fora over dessa poster till en separat bibliotekskatalog. En atgard som 
kommer forenkla sokningama i det egna bestandet. 

Pa NB anvands den flitigt for katalogisering till bade NAMLIT, NNB och den generella 
samlingen. Pa UB anvands SABINET i huvudsak for fjarrlan. Vid installeringen av 
URICA forde de aven over poster fran SABINET. Den anvands sallan for katalogisering 
eftersom linjen ofta ar dalig och katalogisatorema foredrar att gora arbetet sjalva. 
Katalogisering via natet sparar tid och NB med sarnre resurser utnyttjar det faktumet. De 
har ocksa tillgang till en battre linje vilket okar populariteten. I en framtid torde aven 
UB utnyttja SABINET for katalogisering i storre utstrackning. 

SABINET ar under standig utveckling och tillhandahaller allt fler nya tjanster for sina 
medlemmar. En omstandighet som kan ge den en annu storre roll pa de tva biblioteken i 
framtiden. 

4.CD-ROM 

Bada biblioteken har haft problem med att fa CD-ROM-datorema att fungera och de har 
statt oanvanda under langre tider. Den bristande servicen av datorutrustning spelar bar 
in. En faktor som ocksa kan inverka ar den Jaga anvandningen av CD-ROM
databaserna. Biblioteken har istallet prioriterat andra problem. 

Anvandarvanligheten ifragasatts pa bada biblioteken. Besokare och ibland aven personal 
undviker att soka i databaserna. Den allmanna bristen pa datorerfarenhet spelar troligtvis 
in. Pa NB kommer CD-ROM-lasama att kopplas upp till deras LAN. Det kommer oka 
mojlighetema for personalen alt soka i databasema och ge dem en traning pa omradet, 
som gor att de banre kan hjalpa anvandama med sokningar. Ett faktum som torde leda 
till okad anvandning av CD-ROM pa biblioteket. 

SABINET-forbindelsen paverkar aven ink.open av CD-ROM-skivor. Bade NB och UB 
valjer CD-ROM-databaser beroende pa hur de kompletterar databaserna i SABINET. 
Det galler da att biblioteksbesokama ges mojlighet an soka i SABINET, vilket hittills 
varit svart eftersom terminalema star inne pa kontor. Efter Intemetanslutningen kommer 
det sattas ut terminaler i biblioteket, dar besokarna kan soka i Internet och SABINET. 

CD-ROM-apparaterna anvands sallan pa UB. De utnyttjas mest av larare, forskare och 
vissa studenter och det ar vanligtvis samma personer som aterkommer. Det kan hero pa 
brister i datorkunskapen. Det ar aven en ny teknologi som folk inte ar medvetna om och 
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det ar ofta svarigheter med att fa fram det aktuella dokumentet. Anvandarna uppmuntras 
att soka sjalva, aven om personalen aktivt hjalper till vid behov. Ofta ar det samma 
personer som anvander CD-ROM-databasema. De har fatten sokvana och behover inte 
hjalp utav personalen. 

Saknaden av en anvandarguide vid terminalerna forsvarar sokningar och minskar 
attraktionen. En ordentlig plan for att marknadsfora CD-ROM och en effektiv 
utbildning for anvandama saknas. Nya tjanster som ar anknutna till CD-ROM
databaserna kan oka attraktionen. V arken NB eller UB har nag on form av lopande 
informationstjanst. UBs system med amnesbibliotekarier gor <let speciellt lampligt. 
Hittills anses att personalbrist och den hoga kostnaden att trycka upp listor hindrat en 
sadan tjanst. Den laga anvandningsgraden kan ocksa spela en roll. CD-ROM
databaserna verkar ha kommit lite i periferin pa biblioteket och utnyttjas inte till sin 
fulla potential. Orsaker kan vara att man inte vill skapa forhoppningar som biblioteket ej 
kan leva upp till p.g.a. for litet bestand och problemen med fjarrlan. Ett storre och mer 
relevant bestand och battre fjarrlansmojligheter kan vara forutsattningar for att CD
ROM-tekniken ska oka i popularitet pa biblioteket. 

En av NBs erfarenheter ar att de i framtiden ska satsa pa fulltext-databaser, som SIRS 
och elektroniska uppslagsverk. Databaser som hara gav bibliografiska referenser 
anvandes sallan. Framsta orsaken var missnojet med att dokumentet ej gick att direkt fa 
i handen. Den kundkrets som besoker NB nojer sig ofta med SIRS mer 
popularvetenskapliga artiklar. For bibliografiska referenser kommer istallet SABINET 
att utnyttjas. 

Bada biblioteken later anvandama gora utskrifter utav sokresultat. Pa NB ar <let gratis 
och UB tar ut en mindre avgift. Att NB kan ha en sadan gratistjanst beror troligtvis pa 
att det inte ar manga som utnyttjar den p.g.a. okunskap om mojligheten. Detar annars 
en tjanst som bidrar till att oka populariteten for CD-ROM-datorerna och horde 
marknadsforas pa ett lampligt satt. 

I takt med att UNAM vaxer och UB far nya resurser kommer fler databaser inhandlas. 
Anvandarna bar sma mojligheter att paverka valet av databaser. Prenumerationer ar dyra 
och urvalet gors efter <let behov som biblioteksledningen ser utav relevanta databaser for 
de utbildningar som finns pa universitetet. Eftersom det ar fa som soker ar <let svart att 
ta den nuvarande anvandningen som riktmarke for vilka databaser <let kan finnas ett 
behov av. Anvandama sags vara nojda med urvalet av databaser, vilket kan hero pa att 
fa vet vilka CD-ROM-databaser <let finns att fa tag pa utanfdr biblioteket. 

5. Kommande satsningar 

Internet borjar nu dyka upp pa bibliotek i Afrika, ofta genom projekt med utlandskt 
bistand. A.ven UB och NB kommer att fa tillgang till Internet, med stod fran 
organisationer utomlands. Hur det kommer paverka bibliotekens verksamhet ar de 
osakra pa. NB kommer battre kunna utnyttja SABINET. Det blir ocksa mojligt att lagga 
ut NNB och NAMLIT on-line och gora <lorn sokbara for uppkopplade bibliotek i 
Namibia. UB kommer gora URICA sokbar bade for sina olika filialer runt om i landet, 
vilket ar det primara malet och for andra bibliotek som t.ex. NB. Mojligheten att soka i 
varandras databaser ses som en viktig faktor for resursdelningen i landet. Aven pa UB 
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kommer kontakten med SABINET forbiittras. Det kommer troligtvis innebiira att 
SABINET kommer fa en viktigare roll, eftersom forbindelsen innan varit dalig. 

NB:s och Nationalarkivets nya byggnad ses som en positiv utveckling. Den skapar 
forutsiittningar for akat samarbete mellan de tva institutionema, vilket torde exempelvis 
underliitta skapandet av en stor sarnlingskatalog. Tillsammans blir de en stark 
informationsinstitution, som kan fa en padrivande roll for hela biblioteksviisendet. NB 
kommer liven att fa tillgang till betydligt storre utrymme och fler datorer. Det 
underlattar mojligheten att ge anvandama direkt tillgang till terminaler, vilket bor oka 
anviindningen av de olika databasema. 

COMLIB-projektet och IIRC innebiir att UB konuner fa en viktigare roll som ett 
nationellt informationscentra. Det otillriickliga bestandet maste utokas betydligt for att 
biblioteket ska kunna leva upp till de nya forviintningar som kommer skapas med de 
olika uppkopplingarna. UB har en ambitias utvecklingsplan med 20 000 backer per ar, 
vilken man hittills haft svart att leva upp till. Betydelsen av bestandsutveckling visar 
liven COMLIB-projektets stora satsningar pa inkop av periodika och backer. 

De ambitiasa IT-satsningama som nu sker pa UB, skapar ett behov av datortraning bade 
bland personal och anviindare. I IIRC-projektet ingar <let en utbildningsdel, i vilken 
kunskap om datorer ses som ett viktigt moment. Dar ingar liven datorer och tekniska 
hjalpmedel for undervisning, vilket det hittills har varit brist pa. Forutsattningarna for 
effektiva anvandar- och intemutbildningar kommer harmed forbattras. 
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6. Sammanfattning 

Undersokningens syfte har varit att ta reda pa hur Nationalbiblioteket (NB) och 
Universitetsbiblioteket (UB) i Namibia anvander sig av informationsteknik for att 
samla, bevara och sprida information och stalla det i relation till olika faktorer som 
paverkar l T-satsningarna. 

Huvuddelen av mitt undersokningsmaterial inforskaffades under en studieresa till 
Windhoek, Namibia, 7 /6-3/7 1996. Under min vistelse pa de bada biblioteken 
intervjuade jag personal och samlade skriftliga uppgifter bestaende av bl.a. intemt 
material och artiklar i de lokala bibliotekstidskriftema. Den andra delen av mitt material 
bestar av litteratur om bibliotek och IT i Afrika. Det underlaget syftar till att beskriva de 
faktorer som paverkar IT-satsningama och belyser viktiga delar av de tva bibliotekens 
erfarenheter med andra biblioteks. 

Kapitel 3 beskriver olika faktorer i informationsmiljon som biblioteken verkar i. Jag tar 
upp bade sadant som ingar i ett storre afrikanskt sammanhang och det som ar specifikt 
for Namibia. Jag redogor for orsaker till bibliotekens svaga roll i Afrika. 
Omstandigheter som behandlas ar bl.a. franvaron av en laskultur, bibliotekens historia 
och deras svarigheter att anpassa sig till afrikanska forhallanden. Kapitel 3.1.3 ger 
exempel pa lT:ns utbredning pa kontinenten. En snabb utveckling har skett under de 
senaste aren, bl.a. har en mangd datanatverk dragits igang. De syftar till att ge 
deltagama tillgang till information fran i-landema och andra afrikanska lander. Har 
behandlas aven de problem som IT kan drabbas av som t.ex. svaga telenat, bristande 
resurser och dalig utbildning pa datorer. Jag tar ocksa upp argument fran debatten om IT 
och <less roll i Afrika. De IT-skeptiska argumenten ror sig runt <let beroende av 
vastvarlden som tekniken okar pa och att den bara gynnar ett fatal av befolkningen. IT
positivismen tar sin grund i de mojligheter den ger till okad kommunikation och 
kunskapsoverforing. 

Kapitel 3.2 behandlar den nationella situationen och inleds med en beskrivning av 
Namibia i ett historiskt och ekonomiskt perspektiv. Sydafrikas tidigare ockupation 
behandlas, med dess betydelse for landets laga utbildningsniva. Sydafrikas dominerande 
position i landet har aven fordelar, da <less finansiella styrka aven forbattrar Namibias 
ekonomi. Situationen for Namibias olika biblioteksformer tas upp. De aterkommande 
problemen ar bl.a. otillrackliga bestand, personalbrist, lag besoksfrekvens, otillrackliga 
tekniska hjalpmedel och finansiella problem. Jag avslutar med att beskriva hur IT
anpassningen pa Universitetets nya Informationsutbildningen okar mojlighetema for 
bibliotekens framtida IT-satsningar. 

Kapitel 4 tar upp min undersokning av de tva biblioteken i Namibia. Jag redovisar aven 
andra biblioteks erfarenheter av arbetet med IT for art belysa viktiga aspekter pa NBs 
och UBs arbete med IT. Efter en inledande presentation av bibliotekens uppgifter och 
allmanna resurser behandlas de olika IT-redskapen. Forsta delen beskriver 
datorutrustningen. Dar finns tankama bakom datoriseringen och erfarenheterna av 
installering och service. Darefter behandlas vart och ett av IT-hjalpmedlen. De interna 
databaserna som anvands, ar pa NB NAMLIT (samlingskatalog med litteratur om 
Namibia) och Namibian National Bibliography. UB har en egen bibliotekskatalog kallad 
URI CA. Det finns aven mindre databaser nere pa deras arkivenhet. On-line anvander de 
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sig av databasema i det sydafrikanska SABINET. Den ar ocksa det viktigaste redskapet 
for fjarrlan. Inget av biblioteken utnyttjar nagon annan dokumentleveranstjanst. CD
ROM finns pa bada biblioteken och anvands for att ge tillgang till externa databaser och 
som katalogiseringshjalp for bibliotekariema. Darefter beskrivs kommande IT
satsningar som biblioteken ska fa del utav t.ex. Intemetanslutningar och 
natverksutbyggnad. Sist i kapitlet behandlas bibliotekspersonalens utbildning och 
asikter pa omradet. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion. I elva punkter diskuterar jag de 
faktorer som paverkat de tva bibliotekens IT-satsningar och de viktigaste erfarenheterna 
av IT-instrumenten. 

Faktorer som paverkar IT-satsningarna 

1. Personalen. Bada biblioteken anser sig underbemannade och Iida brist pa utbildad 
personal. De flesta bar ingen erfarenbet av datorer innan de kom till biblioteken och 
internutbildning blir da viktigt. UB har en regelbunden formaliserad sadan, medan NB 
lar ut pa en informell personlig basis. Uppfattningama om IT pa bada biblioteken ar 
overvagande positiva. Lonen och statusen for bibliotekarieyrket bor forbattras for att 
attrahera valutbildad personal. Den nya Informationsutbildningen kommer pa sikt oka 
professionalismen inom yrket. Bristen pa inhemsk utbildning har inneburit att de flesta 
av bibliotekariema kommer fran andra lander. 

2. Stodet fran uppdragsgivare och utlandska organisationer. Politikema uttalar sig 
ofta om betydelsen av landets bibliotek. Efter sjalvstandigheten har de setts som ett 
viktigt medel for att utbilda befolkningen. Speciellt UB bar genom sin tydligare 
utbildningsroll fatt en okad resurstilldelning. Biblioteksvasendet overlag ar svagt och 
nodvandiga resurssatsningar gors inte. Orsaker kan vara den svaga ekonomin och en 
brist pa forstaelse bland politiker for bibliotekens roll. IT-satsningar har prioriterats pa 
bada biblioteken bl.a. genom avtal med utlandska bistandsgivare. 

3. Anvandarna. Utbildningsvasendet ar kraftigt eftersatt efter ockupationsaren. 
Biblioteksvasendets svaga utbredning gor att majoriteten inte varit pa ett bibliotek 
innan. Ett automatiserat bibliotek blir en okand miljo for de flesta av 
forstagangsbesokama. Personalen far da en viktigare roll i att hjalpa till med sokningar. 
Anvandarutbildning blir ocksa betydelsefullt. UB har en omfattande sadan, men 
tidsbristen och det lilla antalet terminaler skapar problem. NB har bara haft 
datorutbildning for personal pa andra bibliotek, da de inte har sarnma specifika 
anvandargrupper som UB. 

4. Samarbete med andra bibliotek och institutioner. Resursdelning ses som viktigt i 
Namibia. NB ska vara en tongivare i bibliotekssamarbetet. De organiserar fjarrlanet, 
arbetar med samlingskataloger och arbetar for standardisering betraffande mjukvara 
(CDS/ISIS) och katalogiseringsformat (UNIMARC). Samarbetet har forbattrats sen 
sjalvstandigheten bl.a. genom NIWA (organisation for bibliotekarier och 
informationsarbetare) Samarbetet med utlandska institutioner sker huvudsakligen 
genom intemationella organisationer som t.ex. IFLA. Det enda datanatverk man deltar i 
ar SABINET. Den langvariga isoleringen genom Sydafrikas ockupation minskade 
mojligheterna att etablera andra kontakter. 
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5. Bibliotekssituationen. UB och NB ar en del av en den afrikanska 
informationsmiljon. Den kannetecknas bl.a. av en bristande laskultur, lagt utnyttjande 
av bibliotek, otillrackliga resurser och ett beroende av utlandet for information. Vissa 
faktorer ar speciella for Namibia genom Sydafrikas inflytande. Den tidigare isolationen, 
det utbildningsmassiga underskottet och en ojamn fordelning av biblioteken ar den 
negativa sidan. Den har aven inneburit att biblioteken kunnat utnyttja det utvecklade 
informationssystem som finns i Sydafrika och :fatt del av dess ekonomiska resurser. 

6. Informationsteknik i Namibia. Jamfort med manga andra afrikanska lander har 
Namibia kommit langt betraffande lT-utveckling. Sydafrikas inflytande har spelat en 
positiv roll pa det har omradet. Telenatet ar bra och stora satsningar gors pa dess 
utbyggnad. Det skapar en gynnsam teknisk miljo for UB och NB att verka i. 

Erfarenheter av Informationsteknik 

1. Datorutrustningen. Biblioteken automatiserades i samband med sjalvstandigheten 
1990. Det fanns da en okad vilja att satsa pengar pa bibliotek. Bada biblioteken ar i stort 
nojda med sina val av bibliotekssystem. NB har CDS/ISIS som ges gratis av UNESCO 
och UB har URICA som de betalar en arlig avgi ft for. Servicen av utrustningen ar ofta 
langsam och opalitlig. Systemen har manga ganger varit obrukbara, vilket drabbat den 
verksamhet som ar automatiserad. 

2. Biblioteksdatabaserna. Bada biblioteken arbetar med att bygga upp databaser. NB 
har som uppgift att skapa samlingskataloger. NAMLIT ar tankt att bli en sadan, for 
litteratur med anknytning till Namibia. Arbetet ar problemfyllt p.g.a dalig uppdatering 
och personalbrist. UB arbetat framst med sin egen bibliotekskatalog URICA. Deras 
arkivenhet skapar ocksa databaser over olika specialsarnlingar som t.ex. UNIN-material 
fran tiden fore sjalvstandigheten. 

3. Externa on-line databaser. SABINET bestar av en samling databaser som 
tillhandahalls av en organisation med samma namn i Sydafrika. Databassamlingen ar 
bibliotekens enda redskap for informationsforsorjning on-line. Dess viktigaste uppgift ar 
att vara ett hjalpmedel for fjarrlan. NB anvander den aven som egen bibliotekskatalog 
och for katalogisering. 

4. CD-ROM. Biblioteken har sen nagra ar tillbaka haft tillgang till olika CD-ROM
databaser. Det ar en ny teknik som varit svar att introducera till besokama. Databasema 
ger oftast bara referenser. Detar problematiskt att sedan :fa fram det eftersokta 
dokumentet. Bibliotekens bestand ar otillrackliga och fjarrlan/dokumentleverans ar 
langsarnt och osakert. NB kommer i fortsattningen satsa pa fulltext-databaser, vilka ar 
mer populara. 

5. Kommande satsningar. Bade NB och UB kommer :fa Jnternetanslutningar genom 
utlandska projekt. Det oppnar nya mojligheter for tillgangen till information. NB ska 
1998 flytta in i en storre och mer resursfylld byggnad, som kommer delas med 
Nationalarkivet. Det kommer underlatta samarbetet mellan dessa tva viktiga 
informationsinstitutioner. UB ar involverat i tva utlandska projekt. COMLIB syftar till 
en hoplankning av UB med dess filialer och att starka bibliotekets allmanna resurser. 
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IIRC omfattar en ny byggnad for UB, som ska innehal!a ett resurscenter for utbildning 
pa bl.a. IT. 
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Bilaga 1. Ordlista 

ADB {African Development Bank) ar en regional utvecklingsbank for Afrika med sate i 
Abidjan, Elfenbenskusten. Tillhandahaller Ian till afrikanska lander. 

AGRICOLA ar en amerikansk databas med referenser till den intemationella litteraturen om 
lantbruk och angransande omraden. 

ALP {Advancement of Librarianship in the third world Programme) startades 1984 som ett 
program inom IFLA. Dess syfte ar att ge finansiellt och administrativt stod till bibliotek i 
tredje varlden. 

American Library Association {ALA) ar en amerikansk biblioteksfdrening grundad 1876 
med mer an 40 000 medlemmar i ett 50-tal lander och ar varldens aldsta och storsta fdrening 
pa omradet. Foreningens huvudsyfte ar att frfunja fdrbattringar av biblioteksservice och 
bibliotekarieutbildning. 

American Telephone & Telegraph Co. {AT & T) ar ett amerikanskt foretag som tillverkar 
utrustning for telekommunikationer. Detar det dominerande driftsforetaget inom 
fjarrtelefonnatet i USA och som varldens storsta foretag i branschen ar det ocksa 
internationellt verksamt. 

Books in Print ar en databas over hocker utgivna i USA. Innehaller bade skein- och 
facklitteratur. 

British Council ar en brittisk statsunderstodd institution, stiftad 1934. Dess uppgift ar att oka 
kannedomen om Storbrittanien och det engelska spraket utomlands och att stimulera kulturellt 
utbyte mellan Storbrittanien och andra lander. 

British Library bildades 1973 och ar Storbrittaniens nationalbibliotek. Har finns Document 
Supply Centre som bar ca. 3 miljoner bocker och 200 000 tidskrifter for snabb leverans av Ian 
och kopior. 

CAB abstract ar en databas innehallande referenser till dokument inom jordbruk- och 
biologiomradet. Den tacker bl.a. 8 500 tidskrifter fran 1972 och framat . 

COMLA (Commonwealth Library Association) grundades 1972. Arbetar med att frarnja 
biblioteksutvecklingen inom Brittiska samvaldet. Deltagare ar biblioteksorganisationer i olika 
medlemslander. 

D-base ar ett mycket spritt databashanteringsprogram fran den amerikanska firman Ashton
Tate. · 

Dialog ar en av varldens storsta och mest utnyttjade databasvardar. 300 databaser inom 
fdretagsinformation, ekonomi, juridik och forvaltning, vetenskap och teknik finns tillgangliga. 



Doman ar en adress i Internet som bl.a anger till vilken dator som adressaten ar ansluten. 

Ekonomiska kommissionen for Afrika ar en av FNs fem regionala kommissioner. De ska 
verka for ekonomisk och social utveckling i sina respektive regioner. 

Eric (Educational Resources Information Center) ar ett informationssystem som galler skola, 
utbildning och utbildningsforskning, allmant tillgangligt som databas. 

Ethernet ar en metod for datorkommunikation i lokala natverk. 

Fidonet ar ett varldsomspannande datanat, framst drivet av entusiaster. 

Fileserver ar en enhet med hardvara och program, som fungerar som granssnitt mellan ett 
lokalt nat och nagon annan enhet. 

FINNIDA ar Finlands motsvarighet till SIDA. 

Ford Foundation ar en amerikansk stiftelse, etablerad 1936 genom en donation av Henry 
Ford. Syftet ar att med anslag till individer, instituioner och sarnmanslutningar bl.a. framja 
utbildning, forskning och internationellt samarbete. 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ar ett avtal mellan ett hundratal stater som 
reglerar utformningen och tillampningen av handelspolitiska atgarder. 

Hub ar en beteckning pa den enhet som dirigerar datatrafiken mellan olika 
kommunikationsdatorer i ett datanat. 

IDRC (International Development Research Centre) ar en kanadensisk statlig 
bistandorganisation som ofta finansierar projekt inriktade pa IT i tredje varlden. 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) ar en internationell 
biblioteksforening som grundades 1927 i Edinburgh. Foreningens syfte ar att framja 
internationellt bibliotekssamarbete pa bredast tankbara satt, att utgora ett forum for debatt och 
att erbjuda mojligheter till att sluta internationella overenskommelser. 

IMF (International Monetary Fund) grundades 1944. Primar uppgift ar an overvaka valutorna. 
Under 1980-talett har <less verksamhet for u-landerna expanderat kraftigt. Genom tekniskt 
bistand kan IMF lamna hjalp till att organisera olika landers ekonomiska politik. 

John Hopkins University grundades 1876 och ligger i Baltimore, Maryland, USA. 

LAN (Local Area Network) ar en benamning pa en sarnrnankoppling av flera olika terminaler 
inom ett begransat geografiskt omrade, som t.ex. inom samma eller mellan narliggande 
byggnader. 

Library of Congress (LC) ar USAs kongress och nationalbibliotek. Det ar ett av varldens 
storsta bibliotek med 23 miljoner backer. LC bar gjort en nationell och internationell insats 
genom att utveckla klassifikationssystemet LCC och katalogiseringsformatet MARC. 



Lotus ar en amerikanskt programforetag som ar mest kant for kalkylprogrammet 1-2-3 och 
postprogrammet cc:Mail. 

MED LINE ar en biomedicinsk bibliografisk databas utgiven av National Library of Medicine 
i USA, med nara 7 miljoner referenser (1993) fr.o.m. 1966 fran ca. 3 900 intemationella 
vetenskapliga tidskrifter. 

NORAD ar Norges motsvarighet till SIDA. 

Novell Netware ar en natoperativsystem som ar mycket spritt och troligen marknadens mest 
salda. Natet kan koras pa PC och Macintosh och gor art flera anvandare kan dela pa filer och 
systemresurser som harddiskar och skrivare. 

OCLC FirstSearch ar en elektronisk infonnationstjanst som ger tillgang till 26 databaser runt 
om i varlden som t.ex WorldCat (referenser till 30 miljoner hocker) och ArticleFirst 
(abstracts fran 12 500 tidskrifter) 

ODA (Overseas Development Association) ar en brittisk organisation inom British Council. 
Deras syfte ar att stodja utvecklingsprojekt i tredje varlden. 

ORBIT (On-line Retrieval of Bibliographic Infonnation Timeshared) ar en av de forsta 
kommersiella databasema. Innehaller ca. 130 databaser inom vetenskap och teknik. 

POPLINE (Population information Online) innehaller 225 000 poster med bibliografisk 
infonnation inkl. abstracts, om dokument som behandlar befolkningsfragor, familjeplanering 
och relaterade halsofnigor. Den uppdateras med 10 000 poster arligen. 

Port kallas datoms anslutningskontroll for kommunikation med omvarlden. 

Router ar en dator som dirigerar trafik i ett nat eller natverk. 

SADC (Southern African Development Community) ar ett samarbetsorgan for tolv lander i 
Sodra Afrika, daribland Namibia. Den syftar till ekonomisk integration och en gemensam 
marknad. 

TCP/IP star for Transmission Control Protocol/Internet Protocol och ar standardprotokollet i 
Internet. 

TROPAG och RURAL ar tva "syskondatabaser". TROPAG (Abstracts on Tropical 
Agriculture) ar en bibliografisk databas som sattes igang 197 5 av the Royal Tropical Institute 
i Amsterdam. lnriktar sig pajordbruksfragor i tropiska och subtropiska omraden. RURAL 
(Abstracts on Rural Development in the Tropics) startades 1986 och inriktar sig pa ekonomisk 
och social utveckling i tredje varlden. 

UNIN (United Nation Institute for Namibia) var en FN-institution belagen i Lusaka, Zambia. 
Dess syfte var att utbilda namibier infor en kommande sjalvstandighet. 



UNISA (University of South Africa) grundades 1873 som University of the Cape of Good 
Hope. Fick sitt nuvarande namn 1916 och ar nu belaget i Pretoria. Ar ett av Sydafrikas storsta 
universitet och en av varldens storsta institutioner for distansutbildning. 

Unix ar ett operativsystem som kan anvandas for flerprogramkoming, som har ett hierarkiskt 
uppbyggt filsystem och manga anvandbara hjalpfunktioner. 

USAID (United States Agency for International Development) ar en statlig oberoende 
bistandsorganisation som arbetar med ekonomisk utvecklingshjalp till eftersatta lander. 

UUCP ar e-postsystemet for operativssytemet UNIX. 

Varldsbanken ar en grupp av mellanstatliga institutioner for utvecklingshjalp till lander over 
hela varlden. Ar 1994 hade banken 177 medlemslander varav ca. 140 ocksa var lantagare. 
Omslutningen var 142 miljarder US$. 

Whitakers Books in print ar ett referensverk over nyutkommen litteratur i Storbrittanien. 

X ar ett prefix for en mangd olika standarder och granssnitt som behandlar overforing pa 
datanat. 

Kall or: 

Africa south of the Sahara, 1996, p. 121. 
FID News Bulletin, 1993, Vol. 43, No. 7/8, pp. 168-169. 
Database Catalogue, 1995. Mountain View (USA) : Knight Ridder Information Inc. 
International Development Research Centre, 1997, http://www.idrc.ca/index.html 
Library Review, 1993, Vol. 42, No. 7, pp. 20-28. 
Nationalencykopedin, (1992-). - Hoganas : Bra hocker. 
Popline, 1997, http://www.charm.net/- ccp/popwel.htm#popacc 
Scandinavian Public Library Quarterly, 1995. Vol 28, No. 3, pp. 9-1 2. 
Thorell, Jerker, (1996), IT och data. - Stockholm : Liber Utbildning. 
Unisa, 5/5 1997, http://www.unisa.ac.za/ 
US Agency for International Development, 5/5 1997, http://www.info.usaid.gov/ 
Yearbook of the United Nations, 1988. - Dodrecht: Martinus Nijhoff Publishers 
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Bilaga 3. Nationalarkivets databaser 

Har nedan foljer de databaser ( och hur manga poster som ar inlagda) som finns pa 
Nationalarkivets databassystem CDS/ISIS. 

1. Archives library - 15 726. 
2. NAMLIT bibliographical database - 41 474. 
3. Gov'database - 24 214. 
4. Newspaper Index - 2 249. 
5. Namibian theses and dissertations - 1970. 
6. Archives poster database - ? (kunde ej gain) 
7. Archives photo database- 14 704. 
8. Special Collection UNAM - 4 640. 
9. Television news archives - 11 249. 
10. Accessions database - I 728. 
11 . Nietzsche Reiter photo collection - 10. 
12. Map-collection - 5 427. 
13. Film collection - 242. 
14. Cassettes database - 9 220. 

Kalla: Databases at the Nationalarchives. (Meny over databaser pa Nationalarkivet 
Uppgiftema hamtade fran egen observation av databassystemet. 3/7 1996.) 



Bilaga 4. Progr.am ocb kurser pa O.epartment oflnformation Studies (University of 
Namibia) 

For narvarande fiIU1s det fyra st. studieprogram pa institutionen: 

- General libirariansbi,p, riktar in sig pa bibliotekariejobb pa alla sorters bibliotek som t.ex 
akademiska bibliotek, forskningsbibliotek, medicinska bibhotek och foretagsbibliotek. 
Studenten kan har viilja amnen som riktar in sig mot nagot specieHt biblioteksomrade. 

- Community librarianship., syftar till bibliotekariejobb inom fo[kbibliotekssektom. Har 
ingar kurser i bl.a bibhotekens roll i samhiillsutvecklingen, uppsokande verksamhet och 
namibiska sprak. 

- Ar,cbival science and records management, for arkivister och dokumentalister. Har ingar 
bl.a samhiillskunskap, historia och tyska for nyborjare!. 

- School librarianship. For skolbibliotekssektorn och iiven for folkbibliotek pa landsbygden. 
Har laser man skolbiblioteksvetenskap, pedagogik och va[fritt huvudiimne. 

Det kriivs fyra ars studier for att fa en bachelor's degr,ee (ung. filosofie kandidatexamen). 
School librarianship programmet ar separat fran de ovriga och riktar sig till studenter som 
laser pa Faculty of Education. De far da sin examen pa den fakulteten och laser sina 
huvudamnen dar. De andra tre programmen bestar dels av att studenterna laser kurser utanfor 
the Department of informaition studies (bade valfria och forbestiimda), <leis att de laser kurser 
inom inforrnationsiimnet. De kurser som ges pa the Department of information studies ar 
uppddade i tva program: [nformation studies och Applied information studies. 
Huvudskillnaden ar att kursema pa det andra program.met har en mera praktisk karaktar. 
Studenterna kan ocksa har valja kurser efter den inriktning de vill ha pa sin utbildning. De 
fiesta iir dock obligatoriska for programmen. 

Information studies: 

Fors ta aret: 
- Faculty core: basic information and numeracy skiUs 
- Faculty core: Africa: information media, geography and history 
- Introduction to lnformtion studies 

Andra aret: 
- Introduction to reader and user studies 
- Theory of information organization and retrieval 
- Introduction to information management 

Tredje aret: 
- Development of information media 
- Information systems and services 
- The information professional 



Fjarde aret: (uppsatser) 
- Information and the state 
- Management functions of the information service professional 
- Research methods in information studies 
- Aspects of advanced information science (research paper) 

Applied information studies: 

Forsta aret: 
- Management of information media 
- Management of information enterprises 
- Collection development 

Andra aret: 
- Services to users of information enterprises 
- Subject organization practice 
- Descriptive cataloguing practice 

Tredje aret: (tre kurser av foljande) 
- Advanced subject organization practice 
- Children's and youth readership 
- School library/resource centre studies, foundations and philosophy 
- Advanced descriptive cataloguing practice 
- Introduction to publishing and the booktrade 
- Community library and information services 
- Records management practice 
- Children's and youth literature 1 

Fjarde aret: (Tre uppsataser av foljande) 
- Specialized information services 
- Advanced readership studies (project) 
- Children's and youth literature 2 
- Database construction (project) 
- Preservation and conservation of information media 
- Community information services project 

Kalla: Department of Information Studies. Study programmes in: general librarianship, 
community librarianship, archival science and records management, school librarianship, 
(1996) (broschyr) 



Bilaga 5. Statistik over rcfcrcnsserviccn pa Nationalbibliotekct 

Sam ling: 1990 1991 1992 1993 1994 

Namibiana 490 759 939 1068 

Allmanna 701 824 1317 1154 

Sammanlagt 1191 1583 2356 2222 2672 

lcke-besvarade 413 551 

Telefonfraga 262 86 216 

Brevfraga 6 55 

Besokare 923 1496 1951 

Kall or: 
National Library ofNamibia: report on activities from January 1991 to December 1991. 
National Library of Namibia: report on activities from January 1992 to December 1992. 
National Library of Namibia: report on activities from April 1993 to March 1994. 
National library of Namibia: annual report 1994. 
National library of Namibia: annual report 1995. 

1995 

782 

873 

1655 

223 



Bilaga 6. Filialer till Universitetsbiblioteket 

Health Science Libraries: 

Oshakati Nursing 
Onandjokwe Nursing 
Katatura, Windhoek 

Agriculture and Natural Resources: 

Neudamm Agriculture College 
Onongo Agricultural College 

Centre for External Studies: 

Gobabis 
Keetmanshop 
Katima Mulilo 
Khorixas 
Run du 
Swakopmund 
Tsumeb 
Otjiwarongo 
Oshakati 

Kall or: 
1. Specific agreement between the government of the Kingdom of Belgium and the 
government of the Republic of Namibia regarding the financing of the project "COMLIB", 
appendix p. 1. (1996) (projektavtal) 
2. University of Namibia: Library and information services annual report 1995, pp 3-4. 



Bilaga 7. Fakta om Universitetsbibliotek i Sodra Afrika 

Universitet Monografier Periodika Lasplatser Antal studcntcr 

Univ. of Botswana 150 000 1 500 550 3 000 
Univ. of Bophutatswana (S.A) 100 000 I 500 500 3 500 
Univ. of Lesotho 70 000 I 200 750 I 500 
Univ. ofTranskei (S.A) 100 000 2 300 660 3 500 
Univ. of Swaziland 100 000 I 000 400 2 000 
Univ. of Zambia 370 000 2 000 1 650 4 000 
Univ. of Zimbabwe 430 000 5 500 I 500 8 500 
Univ. of Namibia 40 000 620 85 3 700 

Kalla: Avafia, Kwami, (1993), The university library: problems, prospects and coordination with other training institution libraries. // 
Coordination oflnformation systems and services in Namibia. - Bonn : Zentralstelle fur Erziehung, Wissenschaft und Dokumentation, p. 115. 
(Siffroma ar nagot gamla (1993) och visar pa situationen innan UB tick sin nya byggnad. min anmarkning) · 



Bilaga 8. Bibliotek som bar NAMLIT 

I Namibia: 

National Library 
National Archives 
CASS 
University of Namibia, Archives 
MEC Resource Centre 
UNAM, SSD of the MRC 
National Agricultural Information Centre 
Library of Parliament 
Legal Assistance Centre 
MET, Department of Forestry 
NEPRU 
Bank of Namibia 

Utanfor Namibia: 

BAB, Basel, Schweiz 
University of Cologne, Koln, Tyskland 

Kalla: Register of NAMLIT users in Namibia (27 March, 1996). (intemt material) 



Bilaga 9. Databaser pa Universitetsbibliotekets arkivenhet 

- Special Collection database. Ar den storsta egenproducerade med 4 965 poster. Tva 
arkivister arbetar dagligen med an lagga in bibliografisk infonnation om de 40 000 dokument 
som donerades utav UNIN. Dokumenten som handlar om Namibia innan 1990, skulle vara en 
hjalp i utbildningen av namibier infor den framtida sjalvstandigheten och fungera som en 
resursbas for den nya nationen. Da materialet ar sapass omfattande ges oftast inte referenser 
till varje enskilt dokument utan istallet beskrivs hela serier av t.ex rapporter och 
konferenspapper. Postema visar grundlaggande bibliografisk infonnation t.ex titel, forfattare, 
publiceringsar och nyckelord. Med finns aven ordningsnummer for hylluppstallning och 
ibland liven abstracts. Majoriteten av posterna finns inte i NAMLIT. 

- NAMLIT database. Skickas over via diskett fran Nationalbiblioteket. 

- Arcives database. Bestar av bibliografisk infonnation om en privat samling fran tiden innan 
man var ett universitet d.v.s fran the Academy perioden 1979 - 1992. De viktigaste 
amnesomradena ar utbildning, politik, filosofi och psykologi. 

- University publication database. Liten databas med 154 poster som bestar av dokument 
publicerade av the Academy/Universitetet foin 1980 och framat. 

Kall or: 
1. Archive databases. (Utskrift fran valkomstsidorna pa databasema 25/61996) 
2. Infonnant 9. 
3. University of Namibia: Library and information services annual report 1995, pp 3, 11. 



Bilaga 10. Databaser pa SABINET 

I . SACD - S.A Co-operative Database 
2. LCDB - Library of Congress 
3. SANB - S.A National Bibliography 
4. UKDB - U.K Datbase 
5. MUSI - LC Music Database 
6. UCTD - Theses and Dissertations 
7. SUBS - Research Periodicals 
8. TECH - Technikons Research Material 
9. BOOK - Book Data 
10. FICT - Fiction database 

Databaser over Periodika 

1. ISAP - Index to S.A Periodicals 
2. CIDB - Co-operative Indexing database 
3. RIEP - Research Institute for Education Planning 
4. BLII - British Library Inside Information 
5. KOVS - Kovsidex 
6. CLOY - Cloverdex 

Kalla: SABINET. Databases. (Meny over databaser i SABINET) Egen observation vid 
SABINET terminalen 12/7 1996. 



Bilaga 11. Bihliotek i Namibia som finns med i SABINET 

Bibliotek Bestand av periodika Bcstand av Monograficr lnlagt bestand i SABINET 

National Library 300 42 000 13 202 
Government Archives 48 7 000 31 l 
State Museum 408 5 000 1 763 
University of Namibia 550 40 000 16 237 
Windhoek College· of Education 250 32 000 12 039 
Windhoek Conservatorie 55 I 484 89 
Windhoek Public Library 49 82 222 66 
NAIC 172 9 563 873 
Water Affairs 53 6 156 I 093 
Ministry of Fisheries 49 856 223 
Geological Survey 43 1 850 750 
Sam Cohen Library 140 7 000 158 
NBIC 50 2 000 57 
MEC Resource Centre 107 4 027 760 
NBC Information Centre 75 3 000 1 508 
Rossing Foundation 30 12 000 0 
Information and Broadcasting 39 3 862 21 
Scientific Society 645 11 502 0 
Private Sector Foundation 38 1 068 244 

Kalla: Loubser, Johan, (1993), Bibliographic control in Namibia: the role of the National library. II Coordination ofJnformation systems and 
services in Namibia. - Bonn : Zentralstelle fur Erziehung, Wissenschaft und Dokumentation, p. 130. 



Bilaga 12. Statistik over fjarrlan 

N ationalbiblioteket: 

Regionalt fjarrlan: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Mottagit begaran 224 178 340 295 310 293 

Sant begaran 252 191 388 401 267 222 

Internationellt fjarrlan: 

Mottagit begaran 0 0 0 2 2 0 

Sant begaran 0 5 9 2 0 0 

Sammanlagt: 476 374 737 700 579 515 

Kalla: se kallhiinvisning bi1aga 10. ( Regionalt fjarrlan innefattar hela Sodra Afrika.) 

U niversitetsbiblioteket: 

1994 hade man 143 st. onskningar om fjarrlan/artikelkopior till andra bibliotek och tog emot 53 st. 
1995 sokte biblioteket 70 st. bocker och 143 st. artiklar frali andra bibliotek och tog emot fjarrlansbegiiran pa 44 st. bocker och 9 st. artiklar. 

Kalla: Informant 10. 



Bilaga 13. CD-ROM-databaser pa Nationalbiblioteket 

Boston Spa Serials - ger detaljerad information om om de olika seriella publikationer som 
the British Library Document Supply Centre tillhandahaller. Innehaller drygt 532 000 poster 
pa en cd-skiva. 

Electronic Dewey - for indexering. 

ISAP (the Index to South African Periodicals) - indexerade artiklar fran 440 sydafrikanska 
tidningar. 

Library of Congress Subject Headings (LCSH) - for indexering. 

SIRS - Combined text and index, (Social Issues Resources Series). Detta ar en databas 
innehallande fulltextartiklar fran ca. 800 tidskrifter runt om varlden. Den har en generell 
inriktning och koncentrerar sig ej pa nagot speciellt amne. Har finns bade historia, politik, 
naturvetenskap mm. Uppdaterades tva ganger arligen. Det finns har aven hitta information om 
Namibia. 

Kall or: 
Informant 2, 18/6 och 28/6. 
Boston Spa Serials, (20/10 1996), http://www.bl.uk/dsc/serials.html 
SABINET, ( 19/10 1996), http://web.sabinet.co.za/sabinet/alphalis.htm 



Bilaga 14. CD-ROM-databaser pa Universitetsbiblioteket. 

- Arts & Humanities Citation Index. 1994-1995. Artiklar tagna fran I 100 tidskrifter inom 
25 olika discipliner inom <let humanistiska amnesomradet. 

-Child Abuse & Neglect. 1965-April 1994. Referenser till dokument om fysisk- och psykisk 
misshandel av barn. 

- Distance Education Database. 1992 och 1994. Behandlar utbildningsomradet. 

- ERIC. 1976-79 och 1980-94. Behandlar utbildningsomradet. 

- Fish and Fisheries Worldwide. 1971- Dec. 1994. Olika aspekter pa fisk och fiskvasendet. 

- Index Translationum. Kumulativ sen 1979. Oversatta hocker inom olika amnesomraden. 
publicerad av UNESCO. 

- POPLINE. 1982-Juni I 995. Varldens storsta databas om befolkningsfragor som t.ex 
demografi . farniljeplanering, sjukvard relaterat till overbefolkning mm. 250 000 poster pa 
flera olika sprak. 

- Science Citation Index & Abstracts. 1994 och 1995. Artiklar fran 3 300 tidskrifter inom ca. 
100 vetenskapliga discipliner. 

- Social Science Citation Index & Abstracts. 1994 och 1995. Referenser till artiklar fran 
7000 olika tidskrifter inom <let samhallsvetenskapliga omradet. 

- UNESCO Database. 1993-1995. Referenser till dokument fran flera olika amnesomraden. 

Kalla: Jalloh, Brimah, (1 996), CD-ROM databases at the university. // NIWA-Info. - Vol. 
6:2/4, pp.18-20. 



Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar 
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omrll.dena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala BorAs. 
1977 grundades Hogskolan i BorAs, men de textila ut

bildn;ingama har sitt urspmng annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande de! 
av hi:igskolans verksamhet. Hi:igskolan samverkar har med 
foretag, stat]iga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibl i otekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshi:igskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats liven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder til l en magisterexamen 
s-om omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta tenni
ner), varav minst 80 poang inom amnet b iblioteks- och 
infonnationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Gi:iteborgs universitet. 
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Högkolan i Borås publikationsdatabas. 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006.  
 
Högskolans Bibliotek har utfört digitaliseringen på de exemplar som funnits i bibliotekets fysiska 
samlingar. De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Högskolan i Borås 
publikationsdatabas.  
  
Upphovsrätten tillhör författarna.  
Publiceringsår: 2017 
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