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Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra
Sverige

Sesim – en del av SIM-projektet

SIM står för Ny struktur för informations- och medieförsörjningen i södra Sverige. Projektet
är ett samarbete mellan länsbiblioteken i Sydost (Blekinge och Kronoberg), Kalmar,
Jönköping, Västra Götaland, Halland, Skåne och Lånecentralen i Malmö, som sammantagna
ger service till 126 kommuners bibliotek och 3,8 miljoner invånare i södra Sverige.

Syftet med SIM-projektet är att förbättra och förenkla informations- och medieförsörjningen i
södra Sverige och göra det möjligt för kommun- och skolbiblioteken att få en effektivare och
snabbare service från länsbiblioteken och lånecentralen.

SIM omfattar flera delar: en gemensam sökportal, ny fjärrlånepolicy, kommunal-regionala
medieplaner, ökad samarbete mellan länsbiblioteken när det gäller fortbildning samt ämnes-
och referenstjänster.

Den 10 april 2002 äskade de samverkande länsbiblioteken projektmedel från Statens
Kulturråd, vilket beviljade 500 000 kronor till den del av ansökan som gällde en gemensam
sökportal. En ny ansökan våren 2003 har gett förnyade medel till portalprojektet.

Sökportalen Sesim är alltså ett delprojekt inom SIM med ett eget uppdrag, till vissa delar, t.ex.
när det gäller fjärrlånefunktionalitet, är projektet dock beroende av andra aktiviteter inom
SIM. En fjärrlånegrupp (som består av representanter från värdbiblioteken och de deltagande
länsbiblioteken) arbetar med riktlinjer och policyfrågor kring fjärrlån. Detta arbete ska ge
underlag till portalprojektet.

Varför en sökportal?

Låntagarens förväntningar på det lokala biblioteket växer. Det är viktigt för bibliotekarien att
kunna ge snabba svar oavsett om det man söker finns i den egna samlingen, hos ett annat
bibliotek eller i en digital nättjänst.

Bibliotekens investeringar i elektroniska resurser ger ofta inte full utdelning. Dels är det svårt
för den enskilda bibliotekarien att hinna lära sig alla olika sökgränssnitt, dels blir tiden vid
varje söktillfälle en bristvara när sökningen måste upprepas gång på gång för att täcka in alla
relevanta resurser.

En sökportal som omfattar alla tillgängliga resurser och medger samtidig sökning i ett enkelt
gränssnitt skulle därför vara en ovärderlig hjälp i det växande informationsflödet. Låntagaren
får effektivare och snabbare tillgång till kvalificerad information. De ekonomiska
investeringarna i elektroniska resurser ger bättre utdelning. Litteratur som inte finns på det
egna biblioteket kan införskaffas genom effektivare fjärrlån alernativt inköp över nätet. En
effektiv sökportal kan också utjämna skillnaderna mellan stora och små bibliotek - geografisk
belägenhet blir inte avgörande för snabb och kvalificerad informationstillgång.
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Styrgruppen för SIM har gett uppdrag åt Ronny Olsson, Malmö stadsbiblioteks IT-avdelning,
att vara projektledare  och tillsammans med en systemgrupp och en informationsgrupp
bygga upp portalen och sprida kompetensen i sydregionen.

Arbetet inleddes i början av året och målet är att den första versionen av portalen ska kunna
driftssättas i början av 2004. I detta skede vänder sig portalen till bibliotekspersonal – inte
direkt till låntagarna. Sökportalen kommer att få adressen www.sesim.nu

De elektroniska resurserna omfattar värdbibliotekens kataloger (med bibliotekssystem från
Libra, Bookit, Innopac Millenium och Pulsen):

• Länsbibliotek Sydost: Växjö stadsbiblioteks katalog, Karlskrona stadsbiblioteks
katalog

• Regionbibliotek Kalmar: Kalmar stadsbiblioteks katalog
• Länsbibliotek Jönköping: Jönköpings stadsbiblioteks katalog
• Länsbibliotek Halland: Halmstad stadsbiblioteks katalog
• Länsbibliotek Skåne: Malmö stadsbiblioteks katalog, Kristianstad stadsbiblioteks

katalog
• Regionbibliotek Västra Götaland: Göteborg stadsbiblioteks katalog, Borås

stadsbiblioteks katalog, Skara stift- och landsbiblioteks katalog

Utöver dessa kommer en lång rad andra databaser och elektroniska källor att vara sökbara,
t.ex. Ebsco Masterfile Elite, Articlefirst, Highwire Press, Pubmed, Amazon, Bokus,
sökmotorer på Internet m.fl.

Portalens uppbyggnad

Samsökningsmöjligheter står på agendan för många av de stora internationella leverantörerna
av biblioteks- och informationssystem. I Sesim-projektet föll valet på två produkter från
företaget Ex Libris: Metalib (www.exlibris.co.il/metalib/) och SFX (www.sfxit.com).
Ex Libris ligger långt framme, deras system har börjat användas i reella kundtillämpningar
och det finns etablerade internationella användargrupper (www.smugnet.org). Samma system
har nyligen valts av British Library och FinELib - det finska nationella biblioteksprojektet.

Då tekniken trots allt är ny och relativt oprövad är det svårt att göra en detaljerad långsiktig
plan för sökportalens framväxt. Därför har arbetet indelats i korta överblickbara steg som
utvärderas inför varje fortsättning. Detta är ett test- och experimentprojekt där värdet inte bara
ligger i det färdiga resultatet i form av en användbar sökportal, utan även i de kunskaper och
erfarenheter som växer fram under processen. Kunskapsöverföring och nya
samverkansformer har hög prioritet.

Metalib är i sig en databas där man katalogiserar informationsresurser. Man kan i Metalib få
information om vilka resurser som finns tillgängliga, såväl få en lista över samtliga som en
ämnesindelad presentation. Systemet medger samtidig sökning och enhetlig presentation av
sökresultatet i de källor man väljer att söka i. Det finns hela tiden möjlighet att gå direkt till



den enskilda databasens egna gränssnitt om man så föredrar. En samsökning kan förfinas, det
är också möjligt att få en sammanslagen, ”avduplicerad”, träfflista.

Från en gemensam sökresultatsida i Metalib ska användaren kunna länkas vidare direkt till
katalogpost i den aktuella bibliotekskatalogen för beställning.

Kommunikationen mellan databaserna bygger huvudsakligen på z39.50-standarden. En stor
fördel med detta är att man inte är beroende av gränssnittet hos den enskilda databasen (som
ofta kan förändras i samband med programuppdateringar). Det har dock under projektets gång
visat sig att detta är en för många folkbibliotek ny och ovan standard.  Åtskilliga problem
härrör från felaktigt uppsatta z39.50-servrar eller brandväggsrelaterade frågor. I de fall då en
z39.50-lösning inte är möjlig försöker projektet åstadkomma skräddarsydda lösningar som
innebär att sökningen i Metalib översätts till en söksyntax som fungerar mot databasen ifråga.
I en del fall kan det kräva insatser från databasleverantören för att möjliggöra kommunikation,
vilket i viss mån kan ligga utanför Sesim-projektets ramar, men förhoppningsvis kan detta
lösas med tiden - då samsökningstjänster ökar växer kravet på den enskilda leverantören att
kunna erbjuda system om fungerar i enlighet med internationella standards.

SFX är en länkningsteknik som dynamiskt skapar länkar med hjälp av metadata.  SFX, som
bygger på Open URL-standarden, är en fristående produkt som kan integreras med t.ex. en
bibliotekskatalog. Som en del av Metalib innebär det att man från en sökresultatsida eller
enskild katalogpost kan få upp en meny med länkar som skapas med hjälp av olika fält i
katalogposten. Olika villkor kan ställas upp som gör att länkarna anpassas till de aktuella
elektroniska resurserna.

Ett par exempel:

• En samsökning i Metalib ger träff på en tidskriftsartikel, om artikeln finns i en
tillgänglig fulltextdatabas skapas en SFX-länk som leder direkt till den aktuella
artikeln, i annat fall skapas en länk till en tjänst som gör det möjligt att beställa
artikeln.

• Vid träff på en bok kan SFX-länker leda till en funktion som gör det möjligt att
beställa boken som fjärrlån, eller till en Internetbokhandel för inköp, eller en sökning
på boktiteln via någon av nätets sökmotorer.

Olika delar av katalogposten kan alltså användas beroende på vilken målkällan är. För
vidarelänkning till t.ex. Google kan boktitel ge ett bättre söksvar än sökning på
författarnamnet.

Genomgående för sökning med Metalib och SFX är att användaren ska slippa att göra om
samma typ av sökning i olika källor. Istället skickas metadata med så att sökningen flyttas
från en katalogpost i en enskild bibliotekskatalog till en ny sökning i t.ex. en fulltextdatabas
med endast ett par klick utan att söktermerna behöver skrivas in på nytt. Sökportalen Sesim
ger hela tiden användaren kreativa svar på frågan ”hur går jag vidare?”.

Personliga profiler. Registrerade användare av portalen kan skräddarsy portalen efter
individuella behov och skapa personliga bevakningsprofiler. Utöver ämnesindelningen av de
källor som ingår i portalen kan användaren under ”Mina källor” lista de oftast använda
resurserna och enkelt begränsa sökningen till dessa. Under ”Mina bevakningar” kan
användaren ge portalen uppdrag att t.ex. var sjunde dag utföra en viss sökning i en rad utvalda



databaser och via e-post meddela om någonting nytt dykt upp. Det finns också en ”E-hylla”
där användaren kan spara utvalda sökningar.

Användaridentifiering. Anslutna bibliotek når endast de betaltjänster man har licenser för,
fria resurser kan nås av alla, även via en gäst-inloggning som inte kräver att man är registrerad
användare.

Exempel på sökning i Sesim

1. Startsida

Efter inloggning når användaren Sökportalens startsida. I den vänstra spalten finns olika sätt
att nå de samlade informationsresurserna, i den högra individualiserade tjänster knutna till en
viss användarprofil.



2. Mina källor, samsökning i utvalda databaser

Val av Mina källor leder till en sammanställning av elektroniska resurser knutna till den
aktuella användarprofilen. Ikonerna vid respektive källa är länkade till mer information om
källan, möjlighet att ta bort eller lägga till källan från Mina källor, samt direktlänk till källans
egna gränssnitt. Här väljer vi att söka på ”Graham Greene” i katalogerna hos stadsbiblioteken
i Göteborg, Karlskrona och Malmö. Dessutom görs sökningen i Library of Congress.



3. Samsökning

Samsökningen görs parallellt i de fyra utvalda källorna. Resultatat visas efterhand, det är
möjligt att gå direkt till resultatet för en viss katalog medan sökning fortfarande pågår i de
övriga. Det är möjligt att modifiera sökningen med fler sökord. Vid maximalt 150 träffar kan
resultaten kombineras till en lista. Vi väljer att klicka på förstoringsglasikonen och se
resultatet för Library of Congress.



4. Library of Congress – sökresultat

De fyra katalogerna presenteras som klickbara flikar, det är lätt att hoppa mellan de olika
katalogerna, alla resultat presenteras i samma gränssnitt. Vi väljer att se den fullständiga
katalogposten för Oswald Wolffs bok.



5. Katalogpost

Katalogposten presenteras enhetligt oavsett vilken bibliotekskatalog eller annan källa den är
hämtad från. Vi väljer att klicka på SFX för att få förslag på möjliga vidarelänkningar.



6. SFX-tjänster

SFX-tjänster knutna till den aktuella posten öppnas i ett nytt fönster. Här finns en rad
valmöjligheter att leda sökningen vidare i olika riktningar. Vi väljer att se om boken finns i
Libris samkatalog.



7. Sökning i Libris med överförda metadata.

Metadata från katalogposten förs över automatiskt och genomför sökningen i Libris utan att
söksträngen har behövts skrivas in på nytt.

För mer information kontakta:

Ronny Olsson, projektledare, Malmö Stadsbibliotek, 040-660 86 88

Örjan Hellström, informationsgruppen, Regionbibliotek Västra Götaland, 031-13 36 03

Eller gå in på projektets webbplats: http://www.bibl.vgregion.se/sesim/

En betaversion av sökportalen kan beskådas på http://www.sesim.nu
Att logga in som ”Gäst” ger möjlighet att pröva portalens samsökningsfunktioner, däremot
krävs att man är registrerad användare för att kunna skapa personliga profiler.


