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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 og formidle på beste måte
innholdet som beskrives. Prosjektet skal 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 skal utvikle
rike metadata ved å knytte sammen nettkilder med katalogdata, og
tilgjengeliggjøre disse i åpne format som andre kan bruke og bygge videre på.

Prosjektbeskrivelse
Bergens musikkhistorie - "tilgjængelig for almenheden" vil utforske nye metoder og
verktøy for klassifisering og sammenlenking av digitale ressurser. Med
samarbeidspartnere skal vi gjøre grundige behovsanalyser for strukturering av
data, inkludert arbeidsflyt og metoder tilpasset spesialsamlinger. Funnene og
erfaringene vi gjør skal gi to hovedresultat: et datasett med metadata om
personer, hendelser, orkester, band, bilder, steder, artikler, bøker, forleggere,
anmeldelser, konserter og noter knyttet til Bergens musikkliv fra 1765 og frem til
idag, samt utvikling av et brukergrensesnitt som gjør innholdet morsomt og
verdifullt å bruke både for skole og utdanningssektoren, musikkinteresserte,
historikere og forskere. Grensesnittet skal være et kraftig verktøy som bruker
Linked Datas potensiale til å vise sammenhenger og forbindelser mellom nevnte
ressurser ved bruk av nye presentasjonsteknikker. Datasettet vil ha en åpen lisens
som gjør at andre institusjoner fritt kan bruke dataene. Den tekniske løsningen vil
basere seg på bruk av fri programvare og skal følge standarder for tilgjengelighet
og universell utforming på nett.

Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) samarbeider med universitetsbibliotekene ved
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UiB og NTNU og vi vil sammen sende en egen søknad om å etablere og utvikle et
nettverk rundt arbeidet med Linked Data (se egen søknad fra NTNU sendt NB 14.
oktober). BOB samarbeider allerede med Bergen filharmoniske orkester (BFO)
om skanning og registrering av deres konsertprogram for historisk dokumentasjon
fra 1765. BOB har et rådgivende samarbeid med Festspillene i Bergen om deres
arkiv. BOB har et aktivt samarbeid med samtidsfestivalene Avgarde og Borealis,
med Bergen kammermusikkforening og med mange andre musikkinstitusjoner
innen alle genre. BOB eier Griegs private manus og brev-samling og samarbeider
med musikkmiljøene rundt dette, spesielt med NB og Det Kongelige Bibliotek i
København, som begge har store Grieg-samlinger, i tillegg til
Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) og Troldhaugen. BOB er mottaker av mye
viktig musikalsk kildemateriale fra musikere, komponister, forfattere, journalister,
festivaler, jubileer og enkeltpersoner.

Spesielt interessant er det å bruke metoder fra Linked Data til å knytte sammen
spesialsamlinger ved ulike fag- og folkebibliotek, og andre kulturarv-institusjoner,
og bruke dataene som grunnlag for nye digitale bibliotektilbud. Her ligger det til
rette for nyskapende og eksperimenterende arbeid som kan resultere i en
sammenlenking av data på nasjonalt nivå, på tvers av ulike systemer, plattformer
og databaser.

I arbeidet med frigjøring og lenking av egne data vil vi støte på problemstillinger et
bibliotekvesen i omstilling må ha et aktivt forhold til. Kompetanse på nye
teknologier, omstilling til nye arbeidsmetoder og tankesett, spørsmål rundt lisenser
og eierskap, og nye former for samarbeid er noe av det vi vil lære av.
At de store bibliotekene bygger opp kompetanse rundt disse problemstillingene er
av regional betydning og vi ønsker at andre skal kunne bygge videre på våre
resultater og erfaringer.

Slik vi ser det knytter et av paradigmeskiftene i bibliotekverden seg til endring i, og
spredningen av, metadata. I Norge trenger vi mange eksperimenter rundt de ulike
fagfeltene for å finne optimale løsninger på dette og vi støter i ulike
sammenhenger på behovet for mer kunnskap om Linked Data.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Treårig
Fra dato

02-01-2012
Til dato

31-12-2014

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Kursing og kompetanseheving 02-01-2012 31-12-2012

Prototyping av datamaler og konvertering av data 02-01-2012 31-12-2012

Behovsanalyse 02-01-2012 31-12-2012

Iterasjoner: prototyping og produksjon av metadata 02-01-2013 31-12-2013

Klassifisering og produksjon av rike metadata 02-01-2013 31-12-2013

Knytte de ulike institusjonenes materiale sammen 02-01-2013 31-12-2013

Iterasjoner: prototyping og produksjon av søkegrensesnitt 02-01-2014 31-12-2014

Utvikle presentasjon- og formidlingsgrensesnitt 02-01-2014 31-12-2014

Andre opplysninger
Utviklingen vil foregå i hyppige iterasjoner med gjennomgang av modellering og teknisk
løsning. Presentasjon og datamodellene vil gjennomgås med samarbeidende institusjoner.

Prosjektledelsen vil være delt mellom Musikkavdelingen ved Siren Steen og Digital avdeling
ved Sverre Helge Bolstad.

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

NTNU Universitetsbiblioteket
Høgskoleringen
7034
Trondheim

ja Samarbeid om kompetanseheving og modellering for
spesialsamlinger ved bruk av "Linked data"*

UiB Universitetsbiblioteket
Postboks 7808
5020
Bergen

nei Samarbeid om kompetanseheving og modellering for
spesialsamlinger ved bruk av "Linked data".

Bergen filharmoniske orkester
Grieghallen
5015
Bergen

nei Innholdsleverandør av konsertprogram, samarbeid om
digitalisering av materiale.

Edvard Grieg Museum Troldhaugen
Troldhaugsveien 65
5232
Bergen

nei Innholdsleverandør av musikkhistorisk materiale, samarbeid
om digitalisering og formidling av dette.
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Budsjett

Søknadssum 575000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Kompetanseheving, kurs og workshops 100000 100000

Utvikling av løsning for lagring og manipulering av metadata 250000 250000

Modellering og strukturering av metadata 300000 300000

Utvikling av søk- og presentasjongrensesnitt 150000 150000

Utvikling av formidlingsfunksjonalitet 150000 150000

Prosjektledelse 150000 150000

Totale utgifter 1100000 1100000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 575000 575000

Egeninnsats - klassifisering og modellering 300000 300000

Egeninnsats - prosjektledelse 150000 150000

Bergen filharmoniske orkester - "konsertprogram" (bekreftet tilskudd) 50000 50000

Fritt ord - "Facebook anno 1904" (bekreftet tilskudd) 25000 25000

Totale inntekter 1100000 1100000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Om Linked Data og spesialsamlinger ved Bergen Offentlige Bibliotek
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