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Mål for prosjektet
Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets metadata for spesialsamlinger fritt
tilgjengelig som et datasett basert på Linked Data (LD). Prosjektet skulle utforske
muligheten for å presentere eget og andres materiale på nye måter som viser
sammenhengen mellom det digitale objektet og andre dokumenter i egen og
andres samlinger. Prosjektet skulle utvikle rike metadata ved å knytte sammen
nettkilder med katalogdata, og tilgjengeliggjøre disse i åpne format som andre kan
bruke og bygge videre på. I prosjektet ønsket vi å bygge kompetanse på ny
teknologi knyttet til metadata.

Rapportsammendrag
I prosjektet har vi utforsket nye metoder og verktøy for klassifisering og
sammenlenking av digitale ressurser sammen med forskere, bibliotekarer ved
andre institusjoner, og andre brukere av data knyttet til Bergens musikkhistorie.

Vi har i faser jobbet med følgende innhold og aktiviteter i prosjektet
*Kompetanseheving, deltagelse i nettverk og samarbeid, gjennomføring av
Hackathon
*Datamodellering, strukturering av data og valg av vokabular
*Registrering, vasking, kobling og konvertering av data
*Kravspesifisering, utvikling og testing av webapp med søk og
presentasjonsgrensesnitt
*Konvertering av MARC-data til RDF

I flere av oppgavene har vi vært avhengig av eksterne utviklere og verktøy fra
samarbeidspartnere.

Prosjektet har gitt resultater som forventet, selv om deler av prosjektet har vært
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teknisk utfordrende. Vi har også fått til delprosjekter som vi ikke forutstå ved
prosjektstart. De konkrete resultatene kan deles inn i 5 deler:

1. Vi har utviklet en pilot-nettside for utforskning og søk i våre lenkede data. Det
ble jobbet med datamodellering og hvordan relasjoner mellom data måtte være for
å få til det en ønsket i utforskningsgrensesnittet. Det ble brukt mye tid på, og
funnet arbeidsflyt for nyregistrering av data i mangel på en registreringsklient.
Data og relasjonene ble manuelt registrert og i etterkant konvertert til rdf.
Beta-versjon av nettsiden vil fram til sommeren 2016 være publisert her:
http://bobld.apphb.com/.

2. Hovedmålet i prosjektet var å konvertere eksisterende data knyttet til Bergen
musikkhistorie til LD. I 2015 kom vi i mål med denne jobben ved bruk av verktøyet
MARC2RDF, utviklet ved Deichmanske bibliotek. Vi opplevde utfordringer med
avgrensning av datasettet ved bruk av verktøyet. Grafen som er konvertert
inneholder ca. 4380000 tripler. Om datasettet skulle vært brukt i et
produksjonsoppsett måtte vi også ha jobbet mer med mappingen av data for å
tilpasse den våre data. Grafen er tilgjengelig på http://data.bbib.no/sparql

3. BOB har i fleire år vedlikeholdt og publisert en emneordsliste for Norsk
musikkbibliotekforening. Når vi så muligheten for å bruke denne sammen med
våre data ønsket vi å konvertere denne til RDF slik at vi fikk et realistisk
brukstilfelle for våre data. Vi har publisert en beta-versjon av emneordslisten på
http://nmbf.apphb.com/. Deichmanske har ytret et ønske om å bruke denne i sin
nye katalogiseringsmodul, og vi håper emneordslisten kan settes opp i eit
LD-produksjonsoppsett på sikt, gjerne i samarbeid med NB.
http://nmbf.apphb.com/

4. I prosjektet ble det utviklet en jubileumsside for Bergen Filharmoniske Orkester
sitt 250 års jubileum med et eget datasett for konserter og framføringer i BFO for
de siste 250 årene. Å avgrense omfanget av grafen til dirigenter, komponister,
konserter, framføringer, verk, sesonger og solister gjorde at vi fikk en mer
realistisk ramme for datamodellen. Testversjonen av jubileumssida er basert på
LD, men for en varig løsning som skal eksistere etter prosjektets slutt ble det laget
en statisk HTML-versjon av løsningen. Landingssiden lenker opp til digitalt innhold
som er publisert i ISSUU der besøkende kan bla og søke i konsertprogram.
http://bergenbibliotek.no/bfo.

5. Et annet delprosjekt var nettsiden og datasettet for Hildurs Vegg i prosjektet
“Facebook anno 1904”. Med utgangspunkt i en viktig lokal impresarios scrapbok
ble data som tittel, beskrivelse, tidspunkt og digital fil registerert og presentert i en
tidslinje. http://bergenbibliotek.no/digitale-samlinger/hildurs_vegg

Når vi så sjansen til at prosjektet kunne få resultater med faktiske brukstilfeller,
som emneordslisten, Hildurs vegg og jubileumssiden til BFO grep vi den. Disse
sideprosjektene viser at prosjektet har gitt oss kompetanse og nettverk til å utvikle
tjenester basert på LD

Samarbeid med andre institusjoner som står ovenfor de samme utfordringene,
men også med private konsulenter og selskaper som jobber med denne
teknologien, har vært helt nødvendig for prosjektet. Vi har jobbet tett med
prosjektet “Linked data - nettverk” og fått verdifull kontakt med NTNU UB, UiB UB
og Deichmanske og med eksterne konsulenter som jobber med LD.

Om vi skulle tatt i bruk det nye redigerings- og utforskningsverktøyet i produksjon
vil det forutsatt at videre arbeid med data ble gjort i prosjektverktøyene og det ville
betydd en utfasing av biblioteksystemet vi nå bruker til spesialsamlinger. Da ville vi
trengt hosting og drift av et produksjonsmiljø for løsningen og ville trengt mye
videreutvikling, testing, opplæring, endring av arbeidsrutiner og alt det medfører.
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Fortsatt er det mange ting som blir løst i biblioteksystemet som ikke
prosjekt-verktøyene ville løst, og dette prosjektet har vært for lite til å kunne
full-utvikle et system for spesialsamlinger, selv om vi på et tidspunkt i prosjektet
hadde ambisjoner om det.

Mange praktiske aspekt ved LD er ikke løst, og problem som hastighet og ulik
bruk av vokabular byr på utfordringer når en skal samkjøre data. Lovnaden til LD
om at data blir enkle å bruke så snart de foreligger som RDF må nyanseres en
del. Hvordan data er tenkt brukt, med faktiske brukstilfelle har mye å si for valg av
vokabular og datamodell.

I prosjektet har vi opplevd sårbarhet ift kompetanse. Når prosjektleder og en
projektmedarbeider var i permisjon var det vanskelig å holde fremdriften, noe som
gjorde at vi måtte utsette prosjektet et år.

Når NB i fremtiden vil sørge for at metadata fra sentrale kilder blir tilgjengelig som
LD ser vi stor gevinst av å ha gjennomført eit prosjekt som baserer seg på denne
teknologien. I prosjektet har vi jobbet med 3 ulike datasett og alle deler av
publiseringssystemet - fra datastruktur til sluttbrukeropplevelse.

En del av erfaringene fra prosjektet vil vi ta med inn i arbeidet med både
anbudskonkurranse for nytt biblioteksystem i 2016/17 sammen med
storbybibliotekene og i samarbeidsprosjekt om verktøy for håndtering av
spesialsamlinger med UBB. Vi håper også NB vil ha en rolle i videre drift av
emneordslisten for musikk.

Prosjektsøknaden “Grieg Research Guide” til NB i februar 2016 er et av flere
resultat av prosjektet Bergen musikkhistorie. Om søknaden utløser midler vil vi
fortsette samarbeidet om utvikling av verktøy for forskningsstøtte basert på LD.

Se lenke med vedlegg for info om teknisk løsning, skjermbilder og mer utfyllende
detaljer om prosjektet: http://tiny.cc/bergenmusikkhistorie
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Treårig
Fra dato

01-01-2012
Til dato

31-12-2015

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

NTNU Universitetsbiblioteket
Høgskoleringen
7034
Trondheim

nei Se søknad

UiB Universitetsbiblioteket
5020
Bergen

nei Se søknad

Bergen filharmoniske orkester
5015
Bergen

nei Se søknad

Edvard Grieg Museum Troldhaugen
Troldhaugsveien 65
5232
Bergen

nei Fagekspert

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Prosjektregnskap
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