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Korta meddelanden 

VITALIS på nätet 

Vitterhetsakademiens bibliotek 
Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndig
heten Riksantikvarieämbetet och är ett offent
ligt vetenskapligt specialbibliotek. Biblioteket 
har två filialer, den Numismatiska boksamling
en placerad på Kungl. Myntkabinettet samt 
boksamlingen vid Medelhavsmuseet. 

Bibliotekets historia går tillbaka till Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 
grundande 1786. Då ombildade Gustaf III sin 
mors Lovisa Ulrikas akademi, Kungl. Svenska 
Vitterhetsakademien och gav den en delvis ny in
riktning. Akademien blev, utöver att vara ett fo
rum för humanistisk forskning, ocksä huvudman 
för fornminnesvården i Sverige. För att kunna ut
föra sitt uppdrag började man mycket tidigt att 
bygga upp ett arbetsbibliotek, huvudsakligen in
om ämnesområdena arkeologi och medaljkonst. 

Bibliotekets litteratursamlingar är idag myck
et omfattande och täcker sina ämnesområden väl. 
Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är: ar
keologi, numismatik, medeltidens konst- och 
byggnadshistoria samt kulturmiljövård. Littera
tursamlingarna har byggts upp under många år 
(sedan 1786) och uppgår i dag till ca 350 000 vo
lymer. Det betyder att biblioteket har ca sju km 
böcker. 

Den som vill veta mer om biblioteket och 
bibliotekets service kan ta del av informationen 
på bibliotekets egna webbsidorna på adress: 
http://www.raa.se/kvhaab/. 

Datakatalogen VITALIS pd nätet 
Bibliotekets datakatalog VITALIS finns nu i en 
ny version och är tillgänglig över Internet. Det 
betyder att innehållet är det samma som tidiga
re, men att katalogen har nya utökade funktio
ner och ett www-gränssnitt. Alla som är anslut
na till Internet och har en webbläsare (Netscape 
4.0 eller Microsoft Internet Explorer 4.0 eller 
högre), kan söka i nya VITALIS. 

Den 5 november blev datakatalogen VITALIS 

tillgänglig via www och Internet. Det nya lokala 
biblioteksdatasystemet heter Aleph 500 och mark
nadsförs och anpassas för Skandinavien av ICL 
Danmark. 

Hur man når till VITALIS 
Datakatalogen når man via bibliotekets externa 
webbsidor http://www.raa.se/kvhaab/ och meny
val »Datakatalogen VITALIS» eller direktadress: 
http://vitalis.raa.se:4505/ALEPH. 

Databasens innehåll 
Datakatalogen VITALIS innehåller ca. 96.000 
poster och huvudsakliga ämnesområden är: ar
keologi, medeltidens konst- och byggnadshisto
ria, numismatik, kulturmiljövård samt lokalhis
toria. Katalogen innehåller referenser till böck
er, tidskrifter, artiklar ur främst svenska tidskrif
ter och årsböcker, rapporter och uppsatser från 
svenska universitetsinstitutioner. 

Bibliotekets samtliga böcker är ännu inte re
gistrerade i datakatalogen. Frågor om datakata
logen och bibliotekets samlingar hänvisas till 
låneexpeditionen på adressen nedan. 

Fördelar med nya VITALIS 
Förutom att det nya VITALIS är en www-base-
rad onlinekatalog, som kan nås av alla som har 
tillgång till Internet, är det också snabbare och 
erbjuder utökade sökmöjligheter. Andra förde
lar med det nya systemet är att personer med 
bibliotekets lånekort kan få information om egna 
lån och reservationer och möjlighet att själva 
göra omlån. 

Dessutom går det nu också att beställa litte
ratur direkt från datakatalogen VITALIS! För
utsättningen för att kunna beställa direkt från 
VITALIS är att man har ett lånekort hos Vitter
hetsakademiens bibliotek. Information om be
ställningar och framtagningstider finns tillgäng
lig på adress: http://www.raa.se/kvhaab/lane. 
htm och i datakatalogens hjälp-funktion. 
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KMV-basen och Svensk arkeologisk bibliografi 
1882-1938 
LIB RIS lägger från årsskiftet ner sina STAIRS-
databaser och KMV-basen som produceras av 
Vitterhetsakademiens bibliotek har varit en av 
dem. Om det går enligt planerna kommer 
KMV-basen så småningom att återfinnas som 
en av ämnesbibliografierna med www-gräns-
snitt hos LIBRIS, men när det kan bli verklig
het vet vi inte än så länge. Tills vidare hänvisar 
vi KMV-basens användare till VITALIS. KMV-
basen är en export ur datakatalogen VITALIS 
och samma poster kan alltså även återfinnas där. 
Svensk arkeologisk bibliografi 1882-1938 ingår 
också i VITALIS. Den tryckta bibliografien har 

ännu inte kommit ut, men innehållet finns re
dan registrerat i datakatalogen. 

Frågor 
Den som önskar mer information eller har frå
gor kan vända sig till bibliotekets låneexpedi
tion på adress: 

Vitterhetsakademiens bibliotek, 
Box 5405, 114 84 Stockholm. 
E-post: bibl@raa.se, 
fax: 08-663 35 28, tel.: 51 91 83 26. 

Gun Larsson 
dokumentalist vid Vitterhetsakademiens bibliotek 
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