Nil's bibliolek med varierle
info-Qenesler
Av bib/io/ekar Anne Tve/er Knoop

I Bygg nr Sa 1981 presenterte vi
de tJenester NBl's bibllotek kan
tilby byggebransjen. Siden den
gang har mye skjedd. Forfalleren
bringer her et konsentrat av sill
innlegg pA "Bygg rels·deg ..·se·
mlnar i Ar. Som det fremgAr. kan
NBI tilby en rekke ullke tjenester
som alternatlver til bedriftenes
egen IIlleraturtjeneste.
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Informssj0'l
byggefekn;s

-

Byggebransjen har I dag tre muligheter tU ~ holde seg orientert om bygge·
teknisk Informasjon:
- Eget termlnalutstyr for eksteme s¢k
- Ansette fagfolk for eget Info-arkiv
- Iq¢pe Info-tjenestene eksternt.

Egen terminal
Hvert foretak kan anskaffe sltt eget
termlnalutstyr og selv s¢ke I byggeteknlske databaser.
TU det trengs en terminal som kan
knyttes tU forskjelllge datamaskiner
via Televerkets lWer for dataoverf¢rIng. TUknytnlngen skjer ved hjelp av et
modem og en telefon. Det fInnes ogs~
termlnaler med Innebygd modem. Televerkets Datel-kontor kan gl ytterligere opplysnlnger.
Et n¢dvencllg passord glr adgang tU
~ sllke I de forskjelllge databasene. Den
enkelte databaseprodusenten glr ut
passordene.
Det er enkeit ~ s¢ke lnformasjon I
databaser. Men det er mye ~ sette seg
Inn I f¢rst, og det er mye ~ f¢lge med 1.
Man rnA. vaere orientert om de ulike
systemene, deres oppbygglng, tillegg,
begrensnlnger og forbedringer. Det llnnes 1 dag over tusen databaser rundt i
verden, og 1 de st¢rste databasene fin·
nes det tI-taUs millIoner litteraturreferanser. For ~ f~ utbytte av s¢kingen m~
man skaffe den litteraturen det henvlses tu.

Ansalle fagfolk
Foretaket kan ansette fagfolk for ~
tUretteIegge lnformasjonen tU sltt eget
bruk I et speslelt arkivsystem. MAiet
b¢r vlEre ~ ta yare p~ all relevant faglig
informasjon og slZtrge for at de personene som kan utnytte den f~ vlte at Informasjonen er tUgjengelig. Det kreves
aktIvt arbeld for ~ skaffe fram den slags
data som er vlktIg for virksombeten I
bedriften.

SVlErt ofta er det vlktIg ~ f~ tak i
lnformasjonen p~ kortest
mullg
tid ved hjelp av forsvarllge og tldsmessige systemer for registrering, oppbevarlng og gjenllnnlng. HjelpemIcller for
lokallsering og fremskafllng av de n¢dvencllge opplysnlngene er egne litteratur- og datasamlinger, eksterne
databaser og et best mullg ekstemt
kontaktnett.

Konsulentbistand
Foretakene kan s0ke kompetent
konsulenthjelp. f.eks. ved NBls blbliotek. Dette er I dag et sentrait fagsenter
n~ det gjelder Informasjonssllking I
byggefaget I Norge. Blblloteket ble etablert alIerede I 1949 og omfatter I dag
ca 30 000 bind og abonnerer p~ ca 350
byggetekniske tidsskrifter. FagomrMene er husbygglngsteknikk og arkitektur samt nl'ldvencllge st¢ttefag.
Selv om blblioteket ble opprettet
som et Internt InstItuttblbliotek, har
det alltid vlErt ~pent for aile Interesserte.
I tlllegg til den litteraturen vi selv
anskaffer, har vi en star samling spesialhjelpemIdler. Som medlem av den
Internasjonale lltteraturtjenesten I
byggefaget, er vi ansvarlig for refererIng av norsk byggeteknlsk litteratur

(bMe b¢ker og tldsskrlftsartIkier) tU
den nordlske databasen for byggefag.
Disse referansene overf/3res via telenettet.
Dette samarbeldet glr ogs~ tllgang
tU tysk, fransk og engelsk byggeteknlsk materlale.
Samarbeidsprosjektet om den norcllske databasen BODIL har skaffet oss
n¢dvendlg kompetanse til ~ f¢lge utvlkilngen av EDB-baserte informasjons- og blblioteksystemer. Utvlkllngen p~ teknoioglomrAdet kjennetegnes
av lave utstyrspriser, noe sam har fl1'frt
til at selv mlndre institutter har anskaffet eget utstyr, bMe p~ den admInistrative og den teknlske siden. NBl
satte derfoT av plass til infonnasjonsbehandling da det ble anskaffet nytt
EDB-anJegg.
Vi har ml anskaffet et registreringsog gjenflnnlngssystem for ~ reglstrere
egen litteratur i interne databaser. PA
lengre sikt vurderer vi A stille disse
databasene til dlsposlsjon for byggebransjen.
Vi f13ler et spesielt ansvar for at instituttets kompetanse og erfarlng blir utnyttet. Blblioteket har kompetanse og
muligheter for byggeteknlsk informasjonsbehandling, og ~msker et bredere
samarbeid med bransjen. Hyppig kontakt vII gl gjensldlge fordeler.

NBI-bibliotekets
Qenester
- Sterre Iitteraturundersckelser ved hjelp
BV trykte 09 EDB-baserte hjeJpemidler.
Pris: kr 300,- pr Ume uavhengig BV
lype hjelpemiddel.
- Lepende Iitteraturovervaking i den nordisks databasen BODIL. Denne basen
dekker Iitteratur Innen byggefaget 09
beslektede emner fra 1975 til date, 09
glr henvisnlnger til M.de boker, rapporter 09 tidsskriftsartlkler. Databasen
oppdateres regelmessig direkte fra
byggforskningsorganisasjoner i Sve-

rige, Danmark, Finland 09 Norge.
Databasen liggeT i Stockholm 09 adminlstrares BV del 5venske Institute! for
byggdokumenlatlon, Byggdok. Fra 1.

jull i Ar skifts! databasen navn fra Byggdok til BODIL. Et abonnement

pa

ny-

helsovervaklng bllr ..skreddersydd"
atter brukerens spesie1Je behoY 09 interesser. PA del fagfeltet hvor man er
seerlig interessert, vii man 1ft oversikt
over det nye som publiseres.
Priser pr 1.1. 1983:
1 profil
kr 500,- pr ar
ytterligere 2-5
profller
kr 300,- pr ar pr slk.
ytleriigere 6-10
profiler
kr 250,- pr fir pr stk.
- Vi laner ul Iitteralur fra vart blbiiolek
og forrnidler fotokopibestillinger, bokbestiliinger og lfinebestillinger til andre bibliotek. OeUe er inkludert I de
forannevnte prlsene.
- Vi bidrar med konsulenthjelp ved oppbygging av mindre byggelekniske
boksamJinger
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