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Information om Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi () har 
under de senaste åren börjat leva i symbios med 
två stora datoriserade databaser, Libris () och 
ArtikelSök (Btj), och har från  gjorts ge-
nom uttag från dessa databaser. I praktiken har 
det inneburit att den som har upprättat , 
bibliotekarien Åke Bertenstam, har komplette-
rat och fördjupat katalogiseringen i Libris. 

Libris omfattar grovt sett monografier, me-
dan ArtikelSök förtecknar bidrag i tidningar 
och tidskrifter. Viktiga kategorier av litteratur-
vetenskapligt material som i normalfallet inte 
skulle komma med i dessa bibliografiska da-
tabaser är enskilda kapitel i essäsamlingar, i 
festskrifter och i vissa monografier, liksom bi-
drag om svensk litteratur i svenska och utländ-
ska årsböcker samt i utländska tidskrifter som 
Scandinavian Studies och Scandinavica. Sådant 
material har bibliograferats inom ramen för 
, varefter posterna sedan  har registre-
rats i Libris för publicering i Libris webbsök, 
som också har fått tillskott ur  i form av re-
censioner av litteraturvetenskapliga verk. 

Därigenom har väsentliga delar av bibliogra-
fin blivit nationellt och gratis tillgängliga i di-
gital form.  har därmed utvecklats från ett i 
första hand vetenskapligt hjälpmedel till ett di-
gitalt sökbart material som också kan användas 
i skolor och folkbildning, liksom av allmänin-
tresserade. En fortsättning av bibliografin i dess 
digitala form är därför en viktig fråga också för 
biblioteksvärlden, såväl de vetenskapliga biblio-
teken som folkbiblioteken.

Den löpande registreringen av nytt mate-
rial i  pågick till  och är därmed bara 
helt komplett fram till material utgivet . 
Dock registreras fortfarande en del extra ma-
terial inom ramen för andra projekt knutna 
till Libris. En mer detaljerad beskrivning av 

den datoriserade bibliografin finns på: http://
www.ub.uu.se/hum/ansvar/slb.cfm.

Arbetet med att upprätta  har under en 
period bekostats av Uppsala universitetsbiblio-
tek inom ramen för det s.k. ansvarsbiblioteks-
systemet (som bl.a. innebär att olika universi-
tetsbibliotek landet runt mellan sig har delat 
upp ansvaret för de humanistiska ämnesbiblio-
grafierna). Uppsala universitetsbibliotek har 
nu meddelat att det inte längre anser sig ha 
råd att bekosta arbetet med bibliografin i den 
form den har haft. Inte heller Svenska littera-
tursällskapet har någon möjlighet att finansiera 
det allt mer omfattande arbetet med , men 
har tagit olika initiativ för att åstadkomma en 
långsiktig och stabil nationell lösning på frågan 
(förmodligen i samband med en större över-
syn av villkoren för de humanistiska ämnes-
bibliografierna).

En tänkbar rimlig lösning är att prioritera 
kompletteringar av det litteraturvetenskapliga 
material som redan finns i Libris och i Artikel-
Sök genom s.k. fördjupad indexering av en-
skilda kapitel i samlingsverk och vissa mono-
grafier, liksom genom indexering av material i 
utländska tidskrifter – allt detta bibliografiska  
extramaterial bör naturligtvis, som redan skett, 
publiceras i digital form. En utredning om ar-
betsåtgång och kostnader för en sådan upplägg-
ning av arbetet pågår f.n. vid Uppsala univer-
sitetsbibliotek.

Under tiden rekommenderas de tidigare an-
vändarna av  att utnyttja det relativt omfat-
tande litteraturvetenskapliga materialet i Libris 
och ArtikelSök.
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