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Syfte  

Besöket avsåg att studera tjänster och arbetssätt vid både forsknings- och folkbibliotek. Tack 
vare den snabba tekniska utvecklingen kan man idag alltmer se en parallell utveckling inom de 
båda bibliotekstyperna.  

Vi ville särskilt studera självbetjäningstjänster och mobila/virtuella lösningar men också hur den 
nya tekniken påverkat sättet att organisera verksamheten och sättet att bedriva 
kompetensutveckling.  

Biblioteksanvändarnas sätt att tillgodogöra sig information har förändrats och fortsätter att 
utvecklas mot en miljö där Internet, virtuella sociala nätverk samt tjänster som exempelvis Fråga 
biblioteket blir allt viktigare. En utökad funktionalitet i webbläsarna kommer att erbjuda nya 
typer av webbtillämpningar som samverkar med andra enheter och som dynamiskt anpassar sig 
till användarna. Tillämpningar kan då utnyttja tjänster i nätet för att erbjuda informationstjänster 
av mycket hög kvalitet och mobilitet och som följaktligen också är tillämpliga oavsett 
bibliotekstyp.  
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För att säkerställa ett bra urval av forsknings- och folkbibliotek tog vi hjälp av Yukino Aihara vid 
National Institute of Informatics vilket ledde till att följande bibliotek valdes ut för 
studiebesöken:  

 National Institute of Informatics  

 Keio University Library  

 National Diet Library  

 Kyoto University  

 Japan Ritsumeikan University  

 Hiroshima City Library  

 

Utöver de från början planerade besöken tillkom också ett besök med ledningen för National 
Institute of Multimedia Education (NIME) med anledning av ett pågående utvecklingsprojekt 
med internationell koppling inom området lärobjektshantering. Planerat var också ett besök på 
Tokyo Metropolitan Library, vilket tyvärr blev inställt. 
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Sammanfattning  

Studiebesöken visade tjänster och funktioner från två olika perspektiv; det nationellt 
övergripande och arbetet i den lokala verksamheten.    

 

De nationellt övergripande tjänsterna och funktionerna visades genom tre besök på institutioner 
med nationellt ansvar: National Institue of Informatics (NII), National Diet Library 
(nationalbiblioteket, NDL) och National Instititute of Multimedia Education (NIME). Det finns 
ett stort värde i att nationellt kraftsamla resurser och kompetenser. Besöken visar att institutioner 
som får ett uttalat nationellt ansvar inom sitt ansvarsområde ges möjligheter att utveckla tjänster 
och funktioner som inget enskilt bibliotek har möjlighet att åstadkomma.  

 

Några exempel är:  

 NII arbetar med forskning och utveckling på nationell nivå inom den vetenskapliga 
informationsförsörjningen både vad det gäller service och tjänster och 
kommunikationsinfrastruktur.  

 NDL har fått ett nationellt uppdrag att lösa problemet med digitalt bevarande. Uppdraget 
tas på mycket stort allvar och ett omfattande arbete med kartläggning och planering av 
hur frågan skall hanteras är under arbete.  

 NIME har det nationella ansvaret att upprätthålla en hög kompetens och har omfattande 
resurser för utbildning och forskning inom medieområdet. 

Besöken i de lokala biblioteken har visat på flera prioriterade områden och ett par exempel är:  

 Digitalisering av olika delar av samlingarna ses som angeläget och arbetet har också 
kommit långt på flera håll, framför allt när det gäller att öka tillgängligheten av äldre 
kulturskatter. Efterfrågan och användning av det digitaliserade materialet är mycket stor, 
inte minst från användare från andra länder. 

 När det gäller frågor av organisatorisk karaktär har besöken genomgående visat på en 
förhållandevis hög grad av outsourcing av vissa tjänster. Detta ses som ett sätt att dels 
kunna hålla och utveckla en högre kompetens på de som faktiskt är anställda och dels ett 
sätt att kunna vara mer flexibel med möjlighet att konkurrensutsätta olika funktioner.  
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Studiebesök  

Institution: National Institute of Informatics (NII)  

Datum för besök: 2008-05-26  

Kontaktpersoner: Haruo Asoshina och Kiyohiko Sakai 

 

 

  

 

   

National Institute of Informatics (NII) grundades i april 2000 och bygger på verksamhet 
etablerad 1973 på olika universitet och universitetsbibliotek i Japan. Sedan 2004 är NII medlem 
av the Research Organization of Information and Systems. Drygt 150 personer är 
heltidsanställda och mer än 200 forskare är kopplade till NII inom projekt eller annan samverkan 
och ca 130 doktorander är verksamma inom NII. 

 
Verksamheten vid NII syftar till att främja integrerad forsknings- och utvecklingsverksamhet 
inom informatikområdet, inklusive nätverk, mjukvara och innehåll. Verksamheten omfattar allt 
från teoretiskt och metodiskt arbete till mer tillämpad forskning. I rollen som forskningsinstitut 
ger man stöd till en state-of-the-art akademisk informationsinfrastruktur (Cyber Science 
Infrastructure, med ett starkt fokus på partnerskap och annan samverkan med såväl universitet 
och forskningsinstitutioner i hela Japan som näringsliv och andra myndigheter.  

 
NII består av fyra forskningsavdelningar:  

 Principles of Informatics Research Division  
 Information Systems Architecture Science Research Division  
 Digital Content and Media Sciences Research Division  
 Information and Society Research Division 

 

Vårt besök fokuserade på verksamheten vid Research and Development Center for Informatics 
of Association som är ett av sju forskningscentra. De sju centrumbildningarna består av: 
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 Center for Grid Research and Development  
 Research and Development Center for Informatics of Association  
 GRACE Center: Center for Global Research in Advanced Software Science and 

Engineering  
 Research Center for Community Knowledge  

 Strategic Research Projects Incubation Center  
 Research and Development Center for Academic Networks  
 Research and Development Center for Scientific Information Resources  

 
Research and Development Center for Informatics of Association inrättades i april 2006 och 
verksamheten har som mål att arbeta med forskning och utveckling inom den vetenskapliga 
informationsförsörjningen både vad det gäller service, tjänster och kommunikationsinfrastruktur. 
Centret har en viktig roll inom ramen Cyber Science Infrastructure (CSI).  

 
GeNii - Next-Generation Academic Information Infrastructure  

Huvudmålet med GeNii är att underlätta för användaren i sin informationssökning. GeNii är en 
portallösning för att lättare finna sökt information. Genom att erbjuda navigationsmöjligheter 
visar systemet var informationen finns, mediatyp och hur mycket som finns tillgängligt.   

 
GeNii ger möjlighet till samsökning i de fyra deltjänsterna:  

 CiNii - sökning med citerings- och fulltextmöjligheter från i huvudsak den japanska 
akademin. Innehåller 2,6 miljoner artiklar i fulltext, Citation Database for Japanese 
Publications med 1,2 miljoner artiklar och 13 miljoner citeringsposter, Research Bulletins 
med 750 000 artiklar, Japanese Periodicals Index med 7,2 miljoner artiklar. Det är möjligt 
att också samsöka CiNii med Web of Science från Thomson Scientific 

 Webcat Plus - samkatalog med uppgifter om åtta miljoner böcker och 300 000 tidskrifter, 
en miljon  innehållsförteckningar och bilder på omslag av böcker publicerade i Japan, 
Nielsen Book Data med fem miljoner poster med engelskspråkig litteratur samt 
förlagslevererade innehållsförteckningar. 

 KAKEN - redovisar alla forskningsresultat från forskningsprojekt finansierade av MEXT 
och the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) med uppgifter från 1965 och 
framåt med totalt 540 000 forskningsprojekt. 

 NII-DBR - innehåller 29 olika databaser med totalt 1,5 miljoner poster och förväntas 
växa kontinuerligt. Databaserna kommer från forskningsgrupper, bibliotek samt 
akademiska och andra institutioner. 

 
NII:s eget bibliotek är ett litet bibliotek men samarbetar med närbelägna Meiji University Library. 
Totalt har det egna biblioteket drygt 17 000 böcker och 480 löpande tidskrifter. 
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Institution: National Diet Library (det japanska nationalbiblioteket)  

Datum för besök: 2008-05-26  

Kontaktperson: Yuko Nagano  

 

 

  

   

  
   

National Diet Library är Japans nationalbibliotek sedan 1948 och flyttade in i den nuvarande 
byggnaden 1961. Nationalbiblioteket övertog samlingarna från det sedan 1872 etablerade 
Imperial Library. Nationalbiblioteket har drygt 920 anställda varav 200 är utbildade bibliotekarier. 
Det finns inga krav på formell bibliotekarieexamen utan anställningsförfarandet sker genom 
jämförande anställningstester. Utöver de fast anställdas arbetsuppgifter har man outsourcat ett 
antal arbetsuppgifter såsom hylluppställning, bokframtagning från slutna magasin (huvuddelen av 
samlingen är i slutna magasin), kopieringsservice, användarsupport för datoranvändning och 
utlåningsservice. 

Nationalbiblioteket består av huvudbiblioteket i Chiyoda-ku och International Library of 
Childrens Literature i Ueno Park i Tokyo och The Kansai-Khan of The National Diet Library 
utanför Kyoto.  

 
Att bevara digital information  

Via videolänk från Kansai-kan fick vi en presentation av projektet NDL Digital Archiving 
System.  

Projektet syftar till att säkerställa långtidsarkivering och sökning av material i digitalt format och 
detta har resulterat i rapporten "Ensuring long-term preservation and usability of digital 
information" (http://www.ndl.go.jp/en/aboutus/preservation.html).  

NDL Digital Archiving System består av tre områden:  

1. Acquistion and accumulation of digital information - detta innebär att man förvärvar och 
samlar material i digital form från webbplatser, white papers, årsredovisningar, e-
tidskrifter och digitaliserade böcker, men också material lagrat på cd och dvd.  

2. Long-term preservation and provision of digital information - här handlar det om hur 
man skall kunna lagra material i digitalt format mer långsiktigt och inte minst att det även 
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fortsättningsvis skall kunna vara sökbart.  

3. Collaboration and coordination with other systems - utveckling av ett metadatabaserat 
system i samverkan med både nationella och internationella aktörer på området.  

Arbetet med utvecklingen av NDL Archiving System har pågått sedan 2005 och det skall enligt 
planerna vara i bruk i full skala under 2009. Det digitala arkivet kan beskrivas med nedanstående 

bild:  

 

 Bild 1: NDL Archiving System 

Inom verksamheten har omfattade kopierings- och migreringstester utförts och resultatet visar 
på stora problem med dagens mediatyper vilket aktualiserar värdet och nyttan av ett system för 
digitalt bevarande.  

Systemet bygger på öppna standarder som exempelvis OAIS (Open Archival Information 
System) och metadataschemat METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). 
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Institution: National Institute of Multimedia Education (NIME)  

Datum för besök: 2008-05-29  

Kontaktperson: Tsuneo Yamada  

 

 

  
National Institute of Multimedia Education grundades 1978 med uppdraget att arbeta med 
forskning och utveckling inom TV- och radiomedia för University of Air (vilket motsvarar Japan 
Open University). Verksamheten omorganiserades 1997 till att också innefatta 
universitetsövergripande samarbete för användning av informations- och kommunikationsteknik, 
IKT. En ny omorganisation ska ske 2009 då verksamheten blir en del av Japan Open University. 
NIME har ca 80 anställda varav 35 är disputerade. Man tar emot många lärare och forskare som 
utnyttjar faciliteterna. Det finns rum för gästerna att hyra för en rimlig kostnad. 

 
Vårt besök kom huvudsakligen att kretsa kring digitala lärobjekt vilket är ett av NIME:s 
prioriterade områden. De viktigaste delarna under diskussionen handlade om NIME-glad, som är 
en portal för sökning av lärobjekt för högre utbildning, ett nyutvecklat system för innehållet i 
video-föreläsningar och GLOBE, ett internationellt konsortium för utveckling inom området 
digitala lärobjekt och samtidigt ett samsökningsverktyg.  

 
NIME-glad  

NIME-glad är ett nationellt system för att hantera digtala lärobjekt för den japanska 
universitetsvärlden. Systemet hanterar lärobjekt lagrade i universitetens egna digitala arkiv och 
lärobjekt lagrade i NIME:s eget nationella arkiv. Alla universitet och högskolor erbjuds att lagra i 
det centrala systemet. Målsättningen vid utvecklingen av NIME-glad var uttryckligen att 
underlätta för slutanvändaren att hitta relevanta lärobjekt oberoende av vilket lärosäte som 
producerat materialet.  

Systemet innehåller drygt 30 000 lärobjekt och mer än 10 000 objekt såsom exempelvis 
OpenCourseWare och öppna föreläsningar.  

NIME-glad följer genomgående vedertagna standarder såsom LOM (Learning Object Metadata) 
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och OAI-PMH (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) vilket medför 
att systemet tillåter direktsökning och harvesting.   

 
Bild 2: NIME-glad 

 
Video Retrieval System  

Likt Massachusetts Institute of Technology (MIT) har NIME också utvecklat ett system med 
teknik för röstigenkänning. Systemet skapar en möjlighet att söka efter ett enstaka ord eller fraser 
i en video, och där träfflistan redovisar positionen i filmen där föreläsaren uttryckt ordet eller 
frasen. 

Det här är motsvarigheten till fulltextsökningen när det gäller video- och audiofiler och kommer 
troligen att få en mycket stor betydelse för den enskilde användarens möjligheter att tillgodogöra 
sig innehåll på ett effektivt sätt. Detta kommer också innebära att informationssökningen blir 
mer oberoende av mediatyp.  

 
GLOBE  

GLOBE (Global Learning Objekt Brokered Exchange) startade under 2004 med syftet att 
underlätta spridning av öppna lärobjekt till användare över hela världen. Idag finns 
organisationer från Australien, Ecuador, Europa, Kanada, Sydkorea, USA och Japan 
representerade i GLOBE. Man samarbetar med att ta fram use cases, regler för samarbetet och 
även utveckling av teknologier som möjliggör bland annat samsökning i de olika digitala arkiven. 
NIME är en av grundarna av GLOBE. 
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Institution: Keio University  

Datum för besök: 2008-06-06  

Kontaktperson: Natsuko Harada  

 

 

 

Keio University grundades 1890 efter att ha haft annan utbildningsverksamhet av olika slag 
sedan 1858 och det är Japans äldsta privata universitet. Universitet har verksamhet på sex olika 
campus och Mita Campus är dess huvudcampus och där finns också dess huvudbibliotek, Mita 
Media Center. Universitetet har 28 000 grundutbildningsstudenter, 4 000 forskarstuderande och 
drygt 4 400 anställda. Universitet har ett stort internationellt nätverk med omkring 220 
partneruniversitet över hela världen.  

 
Mita Media Center (MMC) servar cirka 12 400 användare (10 100 grundutbildningsstudenter, 1 
400 forskarstuderande) och 900 anställda. MMC har 26 heltidsanställda, 12 på deltid och 53 
tjänster outsourcade, blandat del- och heltid.  

 
Totalt har biblioteket 5 miljoner volymer, varav 2,5 miljoner finns på MMC, 23 340 tidskrifter, 
25 147 e-tidskrifter, 237 databaser och cirka 5 900 e-böcker. Biblioteket har sedan flera år också 
sitt bestånd i WorldCat och man är sedan 2002 medlem i Research Libraries Group (RLG).  

 
Biblioteket har upphandlat Verde, ett system för ERM (Electronic Resource Management) från 
Exlibris. Detta är i dagsläget den enda installationen av Verde i Japan. Upphandlingen gjordes 
samtidigt som man bytte länkserver från Link Source till SFX, också från Exlibris. Man har nu 
arbetat i 12 månader med implementation och iordningsställande av systemet och man räknar 
med att det kommer att krävas ytterligare minst ett halvårs arbetsinsats innan systemet kan tas i 
full drift. 
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Institution: Kyoto University  

Datum för besök: 2008-06-02  

Kontaktperson: Emiko Kawakita  

  

 

 

Kyoto University grundades 1869 som ett så kallat kejserligt universitet men är numera delvis 
privatiserat. Det är det näst äldsta av universiteten i Japan och rankas högt i den akademiska 
världen (runt platserna 20-25 i ett internationellt perspektiv i de mest tongivande 
rankinglistorna), inte minst beroende på att man har hela fem nobelpristagare inom områdena 
fysik, kemi och medicin.  

Universitetet har omkring 13 000 grundutbildningsstudenter, 9 000 forskarstuderande och drygt 
5 000 anställda.  

 
Organisationen för universitetsbiblioteket består av ett nätverk med huvudbibliotek och mer än 
50 relativt fristående fakultetsbibliotek. Huvudbiblioteket har 50 anställda och servar i första 
hand grundutbildningsstudenterna. Totalt inom nätverket finns ca 250 anställda och till detta 
kommer ett antal personer för outsourcade arbetsuppgifter såsom bokhantering, lånefunktion 
och vissa  referensfunktioner. 

 
Totalt har man 6 255 000 böcker i samlingarna, varav ca 880 000 på huvudbiblioteket, 89 000 
tidskrifter och 25 000 e-tidskrifter. Mediabudgeten uppgick för 2006 till ca 8,7 miljoner EUR. 

 
Biblioteket har en stor samling på omkring 50 000 historiska dokument. Flera av dessa räknas 
som nationella kulturskatter såsom ”böckernas farfar” Konjaku Monogatari. Denna räknas som 
Japans första bok och tillhör de mer än 3 000 titlar som är digitaliserade. Då skriftspråket består 
av ålderdomliga tecken har man utvecklat en programvara som transkriberar till dagens moderna 
tecken i realtid, se bild nedan.



 

Bild 3: Nationalskatten Konjaku Monogatari. Lägg märke till transkriberingen i den vita markeringen! 

 
Det digitala materialet finns på webbplatsen i det digitala biblioteket på adressen 
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/. De drygt 3 000 tillgängliga titlarna har rönt ett stort 
intresse, även internationellt, och har mer än 30 miljoner besök per år och av dessa är 90 % 
internationella besökare. 

 
Universitetets digitala arkiv var ett av de första som anslöt sig till det av NII utvecklade system, 
vilket bygger på DSpace. 
 
Andra intressanta tjänster som används inom det digitala bibliotek är mobila tjänster för 
OPAC:en som exempelvis sökning, reservation och förnyelse av lån. För att underlätta för den 
mobila användaren har man publicerat så kallade QR-koder. Användaren skannar koden med sin 
mobiltelefonkamera och behöver på det sättet inte skriva in någon webbadress. 

 
Bild 4: Tolkning av QR-kod från en av bibliotekets foldrar 



 

Institution: Japan Ritsumeikan University  
 
Datum för besök: 2008-06-02  
 
Kontaktperson: Fumiko Usui  

 

 

Ritsumeikan University grundades 1869 och är ett privat universitet i Kyoto. Universitetet har 
omkring 33 000 grundutbildningsstudenter, 3 200 forskarstuderande  och drygt 2 000 anställda.  

Ritsumeikan har ett omfattande utbytesprogram med universitet och högskolor över hela världen 
och har omkring 800 internationella studenter. 

 
Biblioteksorganisationen består av totalt sex olika bibliotek. På huvudbibliotek är man totalt 26 
anställda. Man har dock valt en lösning med outsourcing av en rad funktioner såsom exempelvis 
lånefunktioner och hanteringen av den fysiska samlingen. Förutom outsourcing av tjänster 
används ett hundratal studenter för guidning av lokaler och tjänster samt enklare referensfrågor. 

Universitetet har ett egenutvecklat system för det digitala arkivet kallat R3 (R-Cube). 

Som personaliseringstjänst används MyLibrary av hela 30 % av användarna. Biblioteket har nya 
mobila tjänster, såsom lånetjänster, under utveckling och man håller också på att arbeta med 
integration av tjänster i det LMS (Learning Management System) som är under införande inom 
universitetet. 

  



 

Institution: Hiroshima City Library  

Datum för besök: 2008-06-04  

Kontaktperson: Sumie Fujiti  

 

Hiroshima City Library är huvudbibliotek för folkbiblioteken i Hiroshima. I 
biblioteksorganisationen ingår också 13 filialbibliotek och en bokbuss kallad ”Tomohato-go”. 
Biblioteket har 37 anställda, varav 29 är bibliotekarier.  

Biblioteket har cirka 500 000 böcker, ett antal databaser på Internet och på cd. 

Biblioteket grundades 1926 av Nagakoto Asano, den siste feodala härskaren över Hiroshima. 
Familjen Asano donerade ca 23 000 dokument såsom värdefulla böcker,  kartor, diagram och 
konstverk.  

Biblioteket har också en specialsamling på cirka 40 000 dokument om Hiroshima. 

När det gäller tekniklösningar har biblioteket en mobil portal där man kan söka och reservera 
böcker. OPAC-lösningar byggda på open source börjar ta fart på japanska folkbibliotek men för 
Hiroshimas del avvaktar man då en migrering från nuvarande system skulle vara för kostsam i 
dagsläget. Man följer dock utvecklingen med ett stort intresse. 

Biblioteket är aktivt och provar olika verktyg. Man har en blogg sedan april 2008 och man har 
också inlett ett arbete med att filma föreläsningar för allmänheten och göra dem tillgängliga på 
bibliotekets webbplats. Detta ses som en viktig möjlighet att kunna göra den här typen av 
tjänster oberoende av tid och rum och är ett första steg i en breddning av verksamheten.  


