
Det handlar om 
så mycket mer än 

katalogisering



Idag heter vår tjänst Bibliografisk 
service i nationell katalog. Sedan 
våren 2019 levererar vi tjänsten via 
Libris nationella flöde så att alla 
nya eller uppdaterade katalogposter 
blir tillgänglig för alla. Samtidigt 

som våra kunder på ett smidigt sätt 
uppfyller sina åtaganden mot libris 
behåller vår tjänsts lokala fördelar. 
Tillsammans med våra kunder bidrar 
vi till Sveriges gemensamma öppna 
bibliotekskatalog.

»En öppnare tjänst 
för ett öppnare 

samhälle«

Bibliotekens roll är  
viktigare än någonsin
Mötet med låntagarna och det läsfrämjande arbetet är avgörande 
för det öppna samhället. Bibliografisk service är en katalogtjänst 
utvecklad med och för Sveriges folkbibliotek. På många sätt 
fungerar den som en osynlig kollega. Tjänsten förenklar bibliote-
kets medieflöde och frigör tid till de viktiga mötena på biblioteken.



»Med Bibliografisk service blir 
katalogen till ett kraftfullt verktyg 

för att bistå låntagarna.«

Bibliotek med Bibliografisk service spara mycket tid och resurskrävande 
arbete. Bibliotekarien behöver inte arbeta med att ange hyllsignum för 
utrustning redan vid inköpstillfället. Ditt bibliotek får snabbt en katalogpost 
med hyllsignum levererat till sin katalog, samt utrustning av mediet som 
överensstämmer med katalogen.

Du får dessutom:

• Katalogisering i Libris utifrån era mediebeställningar, för bättre poster i er lokala katalog.
• Fria sökmöjligheter i BURK-sök, med bestånd och recensioner.*
• Katalogisering på beställning genom att skicka underlag via titelbladskatalogisering.
• Årgångsposter för ditt biblioteks periodikabestånd i förväg.
• Möjlighet att hämta ut BURK-etiketter med signum och huvuduppslag.
• Tillgång till poster med förkortad katalogisering via Libris.

*Bestånd och lektörsomdömen visas för kunder med Inköpsvägledning.

Med Bibliografisk Service underlättar BTJ hela flödet från inköp, till katalogisering 
och utrustning. Bibliografisk service gör katalogen till ett kraftfullt verktyg för att 
bistå låntagarna.

Mer än bara katalogposter



»Mångspråkskulturen 
kan bli tillgänglig för  

bibliotekarier och låntagare  
i samma utsträckning som  

det svenska.«

Ibland pratar vi ett annat språk  
än biblioteken, det är väl tur?
Vi katalogiserar alla medier, oavsett 
språk. Med Bibliografisk service 
behöver du aldrig vara utan katalog-
poster på mångspråksmedia. Det är 
möjligt dels tack vare att våra kata-
logisatörer konsekvent rekryteras 
utifrån flerspråkighet, men också 

med hjälp av vårt stora nätverk med 
språkexperter. Det utökas varje gång 
ett nytt språk behöver katalogiseras. 
Därför har BTJ aldrig sagt nej till att 
katalogisera ett språk eller skriftart. 
När allt material, oavsett språk, 
blir sökbart i katalogen och får rätt 

signum hittar det ut till rätt plats i 
hyllorna. Med innehållsbeskrivningar 
och annotationer blir resultatet 
att mångspråkskulturen kan bli 
tillgänglig för bibliotekarier och 
låntagare i samma utsträckning som 
den svenska.



Du ska aldrig 
behöva tänka
på Maria

Maria är en av katalogisatörerna på BTJ. Tillsammans förser de en 
majoritet av Sveriges folkbibliotek med katalogdata. Hela poängen 
med arbetet är att bibliotekarien som möter låntagaren inte ska 
behöva tänka på Maria. Att hålla bibliotekets katalog aktuell tryggas 
av en pålitlig tjänst. Bibliografisk service byter aldrig jobb, går aldrig 
i pension, är aldrig sjukskriven, vabbar aldrig, tar aldrig semester. 
Bibliografisk service följer alltid med i de senaste riktlinjerna, med- 
verkar i expertgrupperna för svensk katalogisering, hanterar alla 
språk och hittar alltid lösningar på nya problem.



Läs mer om Bibliografisk service i nationell katalog på

btj.se/bs-nationell

Förenklad och förbättrad
mediehantering

MED BIBLIOGRAFISK SERVICE

Biblioteket gör en  
mediebeställning hos  
sin medieleverantör.

1

BTJ skapar klassifikation i ett mycket tidigt skede 
med utgångspunkt i det folkbiblioteken normalt 
köper in, samt kundernas mediebeställningar.*

Fördelarna med
Bibliografisk service:

2

Biblioteksspecifikt hyllsignum skapas i 
bibliotekets beståndspost utifrån klassi-
fikationen.

3

Katalogpost med biblioteks 
specifikt hyllsignum exporteras  
till bibliotekets katalog.

4

Medieleverantören hämtar uppgift 
om hyllsignum som BTJ skapat åt 

kunden och utrustar mediet.
5

Biblioteket får leverans av  
mediet med utrustning enligt hyllsig-

num som BTJ skapat.
6

*Särskilt svårbedömt material, som t.ex. 
Robotböcker, kan sakna klassifikation till 
underlag inkommit.

Beställningen

Katalogisering

Signum

Bibliotekskatalogen heart

Utrustningen

Leveransen

http://btj.se/bs-nationell

