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Pressmeddelande

Rakt ner i nationalarkiven
Sondera, ny söktjänst från Riksarkivet och
Kungliga biblioteket
Den 1 april lanseras söktjänsten Sondera, ett gemensamt
sökfönster på webben för tre av landets viktigaste nationella
databaser inom arkiv, bibliotek och audiovisuella medier. En
snabb och enkel sökning i Sondera visar den enorma mängd
information och materialtyper som finns i Riksarkivets och
Kungl. bibliotekets samlingar.
Samsökningstjänsten Sondera omfattar Nationella arkivdatabasen, NAD,
från Riksarkivet, biblioteksdatabasen LIBRIS och Svensk mediedatabas,
SMDB, från Kungl. biblioteket. Databaserna innehåller information om
material från offentliga arkiv, samlingar och enskilda personers
handlingar, allt från manuskript, vetenskapliga artiklar, böcker, tidningar
till radio- och tv-program, filmer och musik.
– Sondera är lite som ett Google för svenska arkiv och bibliotek, säger
Mårten Johansson, arkivarie på Riksarkivet, som har varit projektledare
för Sondera.
– Nyckelorden har varit användarvänlighet och överblick. Att kunna
göra fritextsökning i de gigantiska databaserna har också varit ett krav.
Målgrupperna är i första hand studenter och forskare. Tanken är bland
annat att man ska kunna få oväntade träffar i material som man
vanligtvis inte brukar söka i.
– Målet har varit att utveckla en tjänst som är enkel, visar bredden på
materialet och som uppmuntrar till sökning säger Johanna Olander
interaktionsdesigner i projektet.
– Vi intervjuade forskare och studenter för att ta reda på vad de hade
behov av, sedan tog vi med oss insikterna genom hela
utvecklingsprocessen. Vi arbetade nära tillsammans över
myndighetsgränserna i kollaborativa workshops för att designa en
tilltalande och användbar tjänst.

Söktjänsten är ett första steg mot en ökad integrering av Riksarkivets
och Kungl. bibliotekets databaser.
– Det har varit ett lyckosamt samarbete mellan våra myndigheter. Vi har
velat finna nya vägar för att ge ännu bättre service för forskningen, säger
riksbibliotekarien Gunnar Sahlin på Kungl. biblioteket.
Riksarkivarie Tomas Lidman på Riksarkivet instämmer:
– Med den nya tjänsten synliggörs vårt bevarade kulturarv på ett bredare
och bättre sätt än tidigare. Nu kommer vi att kunna nå grupper som
tidigare inte hittat oss.
Den nya söktjänsten hittar du på http://sondera.kb.se
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