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Bakgrund
Linnéuniversitetet beviljades i oktober 2014 medel från Riksbankens
Jubileumsfond för katalogisering av Husénsamlingen vid Linnéuniversitets
bibliotek. Bakgrunden till ansökan var att Linnéuniversitetet tidigare
tillfrågades och accepterade att ta emot Torsten Huséns arbetsbibliotek,
tidigare placerat i anslutning till Lärarhögskolan i Stockholm. Samlingen
omfattade ca 4500 volymer och speglar väsentliga delar av
utbildningsforskning och reformpolitik under 1900-talets senare hälft. För att
öka tillgängligheten och nyttjandet av samlingen fanns ett stort behov av en
fullständig katalogisering av materialet och det var för detta arbete
Linnéuniversitetet sökte och erhöll medel.

Katalogiseringen av Husénsamlingen
Genomförandet
Det praktiska arbetet med tillgängliggörandet av Husénsamlingen startade i
maj 2015 och avslutades i juni 2016. Arbetet hade föregåtts av möten och
diskussioner om hur presentation i Libris och lokal katalog skulle se ut, hur
böckerna skulle utrustas och hur de skulle lånas ut. En särskild mall
(template) skapades i Libris för att beståndsregistreringen skulle bli så
effektiv som möjlig. Den lokala katalogen förbereddes med koder för
placering, karta i bibliotekskatalogen och kod för utlån (locationkod och
itemtype). Utlåningstyp bestämdes till Läsesalslån både vid fjärrlån och vid
lån i biblioteket.
Många böcker var redan försedda med Torsten Huséns privata exlibris. De
som saknade dessa fick kopierade exlibris inklistrade i böckerna. Böckerna
registrerades med rfid-etiketter och exemplarposter i katalogen.
Huvuduppslag/hyllplacering ströks under med blyerts på titelsidan men för
övrigt gjordes ingen bokvård och det finns inga ryggetiketter på böckerna.
Vissa böcker är sköra, många innehåller lösa bilagor och en del är inte heller
uppsprättade.
Hylluppställningen för böckerna är Torsten Husénsamlingen och därefter
enbart alfabetisk uppställning efter huvuduppslag – alltså ingen
ämnessystematisk uppställning. I katalogposterna finns ett lokalt ämnesord
inlagt för att underlätta att söka fram alla titlar i Libris eller i den lokala
bibliotekskatalogen. Ämnesordet är Husénsamlingen.
Den bibliografiska nivån bestämdes till beskrivningsnivå 1, miniminivå enligt
KRS (1.0D1). Detta innebär att vi inte skulle lägga till klassifikation och
ämnesord vilket dock ofta finns i Libris i redan befintliga poster. Däremot
kompletterades oftast med klassning (DDK eller SAB) och ämnesord (enligt
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Svenska ämnesordsdatabasen) till poster som lades in som primärer eller som
importerades till Libris remote från andra databaser. För några få
publikationer som innehöll särskilt intressanta artiklar katalogiserades även
bidragen i publikationen.
Lösa bilagor är kvar i böckerna. En lokal anmärkning som syns vid
beståndsinformationen i Libris ger upplysning om vilken typ av bilaga det är
som till exempel brev, tidningsurklipp, blad med egna anteckningar eller
kopia av tidskriftsartikel.
I arbetet deltog tre personer med sammanlagt ca 2 ½ dag per vecka. Tid för
detta avsattes bland annat genom att omfördela arbetet i informationsdisken.
Böckerna som förvaras i bokskåp i ett särskilt rum i biblioteket sorterades
efterhand som de skulle katalogiseras i tre kategorier: böcker som redan fanns
i bibliotekets bestånd, böcker som biblioteket inte hade bestånd på men som
fanns i Libris och böcker som inte fanns i Libris. Detta underlättade vid
katalogiseringen i Libris eftersom de olika kategorierna innebär olika typer
av katalogarbete i Libris. Arbetet underlättades också av att det fanns ledigt
utrymme på tomma hyllor utanför Husénrummet där vi kunde ställa upp
färdigkatalogiserade böcker. Vi behövde inte flytta böckerna flera gånger
utan kunde när det fanns plats flytta in böckerna i Husénrummet på den plats
de skulle stå.
Under arbetet statistikfördes vilken typ av lösa bilagor som fanns i boken, hur
många böcker som redan fanns i biblioteket och hur många poster som
tillfördes Libris via primär- eller remotekatalogisering.
Vi katalogiserade i genomsnitt ca 360 böcker per månad. I juni 2016
presenterades resultatet av projektet för intresserad personal på vårt bibliotek.

Resultatet
Den totala boksamlingen på 4402 böcker finns nu tillgänglig för studier och
forskning. Dels finns den fysiskt tillgänglig på Linnéuniversitetet i Växjö och
dels finns den registrerad i den nationella katalogen Libris. Forskare världen
över kan genom fjärrlån få tillgång till böckerna. Eftersom många av
böckerna är gamla och ömtåliga och en del innehåller löst material har vi valt
att ha statusen ”Läsesalslån”.
Med sökordet ”husénsamlingen” i Libris får man fram samtliga titlar. I Libris
kan man direkt se följande statistik: utgivningspråk, utgivningsår, hur
ämnena är fördelade samt antal avhandlingar.
Utgivningsspråken är till 85 % på svenska och engelska och de resterande 15
% utgörs i huvudsak av tyska, franska och de nordiska språken.
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Böckernas utgivningsår är från 1866 till 2009. Tyngdpunkten för utgivningen
ligger dock på 1960- och 70-talen.
Samlingen har en stor ämnesmässig spridning, men innehåller främst böcker
som handlar om skola och undervisning. Dessa utgör nästan 50 % av
samlingen. Därefter är det övervägande böcker som handlar om psykologi
och samhällskunskap. Övriga ämnen i SAB-systemet utom X Noter och J
Arkeologi finns representerade i samlingen, dock i en mycket liten
omfattning.
Statistiken i Libris visar också att nästan 10 % av Husénsamlingen utgörs av
avhandlingar på framförallt svenska och engelska.
16 % av samlingen fanns ej tidigare registrerad i Libris. Dessa 725 titlar är till
största delen utländska och finns nu med i Libris där Linnéuniversitetet är det
enda bibliotek som har bestånd på boken.
Något som gör samlingen helt unik är det material som Torsten Husén lämnat
kvar i böckerna. Det kan vara brev från författaren, tidningsurklipp på artiklar
eller recensioner av boken. Detta förekommer i ca 8 % av böckerna och har
synliggjorts med en anmärkning i respektive katalogpost.

Uppföljning av projektet
Linnéuniversitetet har för avsikt att skapa en webbplats för allmän
information om Linnéuniversitetets Husénsamling. Befintliga
Husénbibliografier ska digitaliseras och bli sökbara på denna plats och på
detta sätt blir alla Huséns egna publikationer sökbara. En del av Huséns
artiklar publicerade som bl.a. särtryck ska också digitaliseras och vara
möjliga att ta del av i fulltext på denna webbplats.
För att sprida ytterligare information om Husénsamlingen och genomförandet
av katalogiseringsprojektet planerar vi att kontakta SWERA (Swedish
Educational Research Association) om bl.a. möjligheterna att informera om
projektet i tidskriften ”Pedagogisk forskning i Sverige”.
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