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1 Introduksjon 
Prosjektet Emneinnganger i Nasjonalbiblioteket har som mål å komme med anbefalinger for god 

metadatapraksis når det gjelder å beskrive ressursenes emne, dvs. hva ressursene handler om.  Som 

bakgrunn for anbefalingene er det gjort en overordnet kartlegging av  

1. Nåværende praksis for emnebeskrivelse internt i Nasjonalbiblioteket  
2. Status i Nasjonalbiblioteket i forhold til IFLAs Guidelines for Subject Access in National 

Bibliographies (utkast 2011) (IFLA Working Group on Guidelines for Subject Access by 
National Bibliographic Agencies 2011)  

3. Emnesystemer brukt i andre større norske bibliotek 
4. Internasjonale emnesystemer, retningslinjer og standarder 

1.1 Arbeidsmetode 
Kartlegging av NBs interne praksis ble utført ved at aktuelle samlinger/materialtyper ble identifisert, 

31 i tallet. I etterhånd ble 5 av disse fjernet fra listen, enten fordi de behandles sammen med andre 

(Det løfterike landet), var behandlet tidligere (Innspilt musikk1) eller ble vurdert som marginale i 

denne sammenheng (Histhov, Littforsk og Morgenstierne). For de resterende 26 samlingene ble 

kontaktperson/samlingsspesialist identifisert og ansvar for kartlegging av den enkelte ble fordelt 

mellom deltakerne. Gjennomgåelsen tok form av samtaler/intervju med kontaktpersonene for den 

enkelte samling. Intervjuene var delvis strukturert etter kriterier hentet fra bibliografisk plan 

(Nasjonalbiblioteket 2007).  Notatene fra intervjuene ble bearbeidet og satt inn i et felles regneark, 

som representerer det oppsummerte resultatet av kartleggingen. 

Kartlegging av emnesystemer brukt i andre bibliotek (3 ovenfor4 ovenfor) samt internasjonale 

emnesystemer (4 ovenfor) er gjort hovedsakelig på basis av dokumentasjon og egen kunnskap. 

1.2 Noen begreper 
Innledningsvis er det nødvendig å definere noen få, sentrale begreper.  

Ressurs: Brukes ofte som fellesbetegnelse for forekomster av enhver materialtype som 

Nasjonalbiblioteket har i sine samlinger. En ressurs kan derfor betegne en monografi, 

tidsskriftartikkel, avis, tidsskrift, film, bilde, note, lydbok, musikkalbum og musikkspor, blant annet.  

Emne: Med emne mener vi her den egenskapen ved en ressurs som uttrykker hva ressursen handler 

om, hva den er avbilder/representerer, og/eller formmessige aspekter av innholdet. Termen ’emne’ 

kan derfor sies å være synonymt med ’thema’ introdusert i FRSAD (IFLA Working Group on the 

Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR) 2010) og definert slik:  

Thema: any entity used as a subject of a work 

Begrepet emne er kan således omfatte både ”aboutness”, ”ofness” og til en viss grad ”isness”, slik 

dette beskrives i FRSAD. 

                                                           
1
 Arbeid med musikk i Nasjonalbiblioteket gjorde at arbeidet med å foreslå løsning for emneinnganger knyttet 

til innspilt musikk ble fremskyndet, og utført i mars 2011.  Innspilt musikk er derfor utelatt i denne kartlegginga. 
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Emnetype: Emnet til en ressurs refererer til ulike ting eller fenomener i den virkelige verden, og det 

er nyttig å inndele disse i klasser eller typer, - emnetyper. Det finnes ingen universelt akseptert 

typeinndeling for verdens mangehånde elementer, men i metadatasammenheng er det likevel vanlig 

å skille mellom geografisk lokasjon, person, kunnskapsdomene, hendelse o.a.1.   Dette reflekteres i de 

fleste metadataformater, som gjerne tilbyr ulike felter for representasjon av ulike emnetyper. 

Eksempelvis, i MARC21 registreres omhandlet person og omhandlet kunnskapsdomene i hver sine 

felter, mens omhandlet hendelse ikke behandles spesielt. Se også 3.1 for utdyping og eksempler. 

Emnebeskrivelse: Med emnebeskrivelse mener vi de delene av ressursens metadata som beskriver 

ressursens emne. I praksis omfatter emnebeskrivelsen en eller flere koder (klassifikasjonskoder) eller 

språklige deskriptorer (emneord, se også 3.1).  Kodene/deskriptorene skal til sammen representere 

det vi ønsker å si om ressursens emne, og er enten hentet fra kontrollerte emnesystemer eller 

bestemmes fritt av beskriveren. 

Emnesystem: Brukes her synonymt med kunnskapsorganisasjonssystem. Dette omfatter både 

klassifikasjonssystemer og alle typer kontrollerte emneordssamlinger/emnevokabularer, - både flate 

lister, prekoordinerte lister, tesauri o.a.  Vi forutsetter at et emnesystem er definert i skop og omfang 

og vedlikeholdes som en entitet for seg. En emneordsliste som er en samling av brukte stikkord 

kvalifiserer derfor ikke til emnesystem, selv om listen eksisterer og kan slås opp i.  

Modellen  nedenfor viser hvordan  de ulike begrepene relaterer seg til hverandre2. 

 

                                                           
1
 FRSAD opererer med 11 ulike emnetyper (ulike typer thema), inkludert de fire begrepene fra FRBR-modellen, 

nemlig  work, expression, manifestation, item, person, corporate body, family, concept, object, event og place. 
Interessant nok er ikke tidsperiode (time) inkludert som egen emnetype. 
 
2
 Relasjonssymboler:  

 Pil med åpen pilspiss: Rettet assosiasjon 

 Pil med lukket pilhode: Generalisering 

 Linje med diamant: Aggregat  
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1.3 Rapportens innhold og struktur 
Rapporten oppsummerer kort resultatet av kartleggingen. Når det gjelder NBs interne praksis, er det 

i hovedsak to måter å beskrive hva ressursene handler om: 

1. Klassifisering: tilordne kode fra et klassifikasjonssystem 

2. Verbal beskrivelse: Tilordne nøkkelord/stikkord eller begreper/termer fra ulike vokabularer, 
som uttrykker emnemessig dekning eller sjanger. 

 
Kapittel 2 omhandler klassifikasjonspraksis. De ulike klassifikasjonssystemene, utgavene og hvilke 

samlinger de anvendes på beskrives. Dernest angis hvordan informasjonen er representert i 

metadata. 

Kapittel 3 handler om verbal emnebeskrivelse og praksis knyttet til dette. Hovedinndelingen i denne 

delen er etter emnetype, dvs. type objekt den aktuelle ressursen omhandler, eksempelvis person, 

geografisk sted, sjanger, emne.  For hver emnetype beskrives  

 kilde for emnebeskrivelsen (for eksempel emneordslister) 

 hvordan informasjonen representeres i metadata, samt eventuelle kilder for den verbale 
emnebeskrivelsen, eksempelvis kontrollerte emneordslister 
 

Kapittel 4 beskriver hvordan Nasjonalbiblioteket ligger an i forhold til anbefalingene gitt i IFLAS 

retningslinjer for emneinnganger i nasjonalbibliografier (IFLA Working Group on Guidelines for 

Subject Access by National Bibliographic Agencies 2011) 

Kapittel 5 beskriver emnesystemer brukt i andre større, norske bibliotek, med hovedvekt på 

systemer som kan være relevante for Nasjonalbiblioteket. 

Kapittel 6 beskriver noen større, internasjonale emnesystemer, samt et par viktige standarder og 

retningslinjer innenfor området 

Kapittel 7 oppsummerer kartleggingen og peker framover mot videre arbeid i Emner i 

Nasjonalbiblioteket.  

Kapittel 8 lister litteratur henvist til fra det øvrige. 

2 Klassifikasjonspraksis i Nasjonalbiblioteket 

2.1 Generelt om klassifikasjonssystemer 
Et universelt klassifikasjonssystem inndeler kunnskapsuniverset etter fag og ikke etter emne. Bruk av 

klassifikasjon vil dermed gjøre det mulig å gi en systematisk oversikt over/inngang til fagområder.  

Klassesymbol eller klassenummer er dermed prinsipielt forskjellig fra emneord, og uavhengig av 

emneord.  
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2.2 Klassifikasjonssystemer som er brukt 
I all hovedsak er det Dewey1  som er brukt som klassifikasjonssystem i Nasjonalbiblioteket når 

klassifikasjon er brukt. Klassifikasjon er tatt i bruk fra 1956, og kan deles inn i fire hovedperioder: 

a. Fra 1956 – 1969: Arnesen, 2. utgave. Bygger på DDC 15  
b. Fra 1969-1983: Arnesen. 3. utgave. Bygger på DDC 17. 
c. Fra 1984-2003: DDK 4, bygger på DDC 19. 
d. Fra 2003-dd: DDK 5, bygger på DDC 21. 

 

I arbeidet med klassifikasjon av eldre materiale har det vært noe ulik praksis mht bruk av de ulike 

utgavene. Se under og Vedlegg 3. Merking i metadata av brukt DDK-utgave. for mer detaljert 

oversikt over dette. 

To andre klassifikasjonssystemer er brukt: 

a. Faglitteratursamlingen om film er flyttet fra Norsk filminstitutt ved overføringa av filmarkivet 
og biblioteket ved NFI fra 1.1.2008. Fram til 2009 er UDK brukt for dette materialet, etter 
2009 Dewey 5. norske utgave. 

b. I samisk bibliografi brukes klassifikasjonssystemet Løøv som et tillegg til Dewey. Løøv er brukt 
fra ca 1945. 
 

Tabellen i vedlegg 2 gir oversikt over samlingene og klassifikasjonssystemene/-utgavene som er brukt 

på den enkelte samling og i hvilke perioder det gjelder. 

Hovedmengden av boksamlingene i Nasjonalbiblioteket har vært klassifisert fra 1956, og blir det 

fremdeles. Det gjelder bøker i Norbok, Norvegica Extranea, doktoravhandlinger, barne- og 

ungdomsbøker, skjønnlitteratur, utenlandsk støttelitteratur og utenlandsk støttelitteratur for musikk.  

Tilvekst av bøker utgitt i 1955 eller tidligere blir heller ikke i dag tillagt klassifikasjonsnummer. I 

Norart er det brukt klassifikasjon fra 1980 og for monografier utgitt på nett fra ca 2000. 

For noe av materialet er det brukt Dewey i deler av perioden, enten fram til et gitt årstall (kart: til 

2003), eller Dewey er tatt i bruk på et seinere tidspunkt (Skolebøker, musikktrykk, faglitteratur film, 

norsk-amerikansk samling, plakater og samisk bibliografi). 

Så er det en del materiale som verken har vært eller blir klassifisert. Det gjelder temasamlinger som 

1814, 1905, Amundsen- og Nansen-samlingene.  I tillegg gjelder det manuskripter (Hanske), film og 

kort. For film har Dewey (4.utg) vært prøvd ut, og for kort er det laget mapping mot Dewey med 

utgangspunkt i ei kategorisering av kortene. 

 Når det gjelder tilvekst av eldre bøker har klassifikasjonssystem og -utgave vært valgt etter ulike 

prinsipper. Noe materiale fått tildelt klassifikasjonsnummer etter den aktuelle Deweyutgaven som 

gjaldt på bokas utgivelsestidspunkt. For annet materiale har man gått etter registreringstidspunktet.  

Bøker utgitt i 1955 eller tidligere klassifiseres ikke. Dette spørsmålet ble behandla i ledermøte i TK i 

2008 og 2011. I referatet fra møtet i 2008, finnes det en god oversikt over dette. Se Vedlegg 3. 

Merking i metadata av brukt DDK-utgave. 

                                                           
1
 De ulike utgavene av Dewey refereres til som følger: 

DDC X: Dewey Decimal Classification x. edition (offisiell internasjonal utgave) 
DDK X: Dewey desimalklassifikasjon x. norske forkortede utgave 
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2.3 Status for arbeidet med WebDewey  
Nasjonalbiblioteket er i ferd med å oversette WebDewey til norsk. WebDewey er et nettbasert 

klassifikasjonsverktøy basert på DDC23, som er den nyeste fullstendige utgaven av Dewey. I tillegg 

tilbyr WebDewey registertermer til sammensatte numre, samt fortløpende oppdateringer til 

systemet for at det til enhver tid skal reflektere dagens kunnskapsunivers. Oversettelsen er planlagt 

ferdigstilt i løpet av 2013. Samtidig med oversettelsen jobber Nasjonalbiblioteket med å tilrettelegge 

for mapping av eksterne emnesystemer til Dewey-klasser og for bedre utnyttelse av 

klassifikasjonsdata i sluttbrukerverktøy. Et eksempel på sistnevnte er utviklingen av WebDeweySøk, 

som er et åpent søkesystem basert på Deweys hierarkiske struktur og på registertermer knyttet til 

hver klasse.    

2.4 Registrering av klassifikasjonsinformasjon i metadata 
I ledermøtet 10.11.2011 blei det bestemt at alle katalogposter skal merkes med hvilken Deweyutgave 

som er brukt.  Denne måten å håndtere problematikken med ulike klassifikasjonssystem og ulike 

utgaver på har gradvis vært tatt i bruk også før denne bestemmelsen, fra 2009-2011. I samisk 

bibliografi legges merking på også i forbindelse med retting av poster etter konvertering til Bibsys. 

For Norbok er merking tenkt lagt på maskinelt så langt det er mulig når Norbok konverteres over til 

Bibsys (eller evt. til OCLCs system). 

 

Informasjon om hvilken Deweyutgave som er brukt legges i Bibsys i MARCfelt 082 $2. 

Klassifikasjonsnummer fra Løøv legges i MARCfelt 087 $2: loovs 

I Mavis kan bruken av hvilken Dewey-versjon som er brukt spores ved hjelp av merking av postene i 

emneautoritetsregisteret, ikke selve katalogpostene. Postene inneholder tilhørende 

klassifikasjonsnummer Merking er lagt i kontrollerte felt, men det er ikke tilrettelagt for gjenfinning i 

dagens søkevinduer. Materialet som er klassifisert og aktuelt i forbindelse med Emner i 

Nasjonalbiblioteket, er et mindre utvalg film samt historiske plakater. I emneposter uten merking er 

4. utgave av Dewey brukt. Der 5.utgave er brukt er det lagt merking på emnepostene. 

Informasjon om hvilken Deweyutgave som er brukt legges i feltet Klassifikasjonssystem 

(SUBJECT_CLASSIFICATION_SYSTEM). 

3 Verbal emnebeskrivelse i Nasjonalbiblioteket 
I dette kapittelet oppsummeres kartleggingen når det gjelder verbal emnebeskrivelse i 

Nasjonalbiblioteket. I tabellen i Vedlegg 5 (s. 44) gis en oversikt over alle kartlagte samlinger, 

emnetype brukt i samlingen, samt format på og kilde for emneordene. 

3.1 Generelt om emneord 
Med ”emneord ” mener vi verbale deskriptorer som uttrykker noe om hva ressursen handler om. 

Emneord knyttet til en ressurs kan derfor betraktes som betegnelser/etiketter på ting eller 

fenomener som er gjenstand for behandling av eller representasjon i ressursen. Det er tidligere gjort 

rede for at omhandlete ting og fenomener kan inndeles i ulike emnetyper (se 1.2). Nedenfor er 

eksempler på noen emnetyper: 
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 Konkrete entiteter, som personer og deres verker, korporasjoner eller artefakter som 
bygninger, andre fysiske objekter av ulike slag (eksempler: monografi om Bjørnson, bilde av 
Eidsvollbygningen, artikkel om Osebergskipet) 

 Geografiske lokasjoner (eksempler: Kart over Norge, monografi om mattradisjoner i 
Akershus) 

 Tidsrom/perioder (eksempler: monografi om renessansen i Europa, artikkel om Norge 1800-
1850) 

 Hendelser, engangs eller repeterende: (eksempler: Film om 2. verdenskrig, maleri som 
skildrer Slaget ved Svolder, webside om 8.mars) 

 Emne i betydningen kunnskapsdomene: (eksempler: Bok om hagestell, video om 
strikketeknikker, artikkel om diabetes) 

 Sjanger eller formmessige trekk1. (Eksempler: Film av typen dokumentar, noter på viser, bok 
av typen roman ) 
 

Vi snakker gjerne om kontrollerte eller ikke-kontrollerte emneord. Kontrollerte emneord hentes fra 

eksisterende emnesystemer av ulike slag som vedlikeholdes av en ansvarlig instans.  Ikke-kontrollerte 

emneord (ofte kalt nøkkelord eller stikkord) kan derimot tilordnes fritt ut fra ulike tilgjengelige kilder, 

eksempelvis ressursen som skal beskrives, registrators egen kunnskap eller ulike oppslagsverk. Dette 

forhindrer imidlertid ikke at også de ikke-kontrollerte emneordene kan være underlagt formelle og 

syntaktiske krav.  

3.2 Emneordsregistrering i Nasjonalbiblioteket 
I Nasjonalbiblioteket skilles det hovedsakelig bare mellom emnetypene personer, korporasjoner, 

geografiske steder, generelle emner og sjangre, og det er disse som er kartlagt i denne rapporten. 

Metadataformatene som brukes i Nasjonalbiblioteket (MARC-varianter og Mavis metadataformat) 

har ulike felter for hver emnetype, slik at det er mulig å skille dem fra hverandre i metadata.   Emner 

av andre typer enn de sistnevnte (hendelser, tidsrom) kodes ikke som egen emnetype, men tas inn i 

de generelle emnevokabularene der det er aktuelt.  

3.2.1 Kilder og autoriteter for emneord i Nasjonalbiblioteket 

Det er ingen stor overdrivelse å si at Nasjonalbiblioteket har like mange emneordslister som 

samlinger. Kartleggingen viser at Nasjonalbiblioteket i liten grad bruker etablerte/autoriserte 

emnesystemer når det gjelder generelle emneord, sjangre og geografiske emneord.  For personer og 

korporasjoner er tilstanden noe bedre. Likevel er inntrykket at beslutninger om emnebeskrivelse tas 

på samlingsnivå, uten overdrevent hensyn til helheten.  Resultatet er en flora av ulike emneordslister 

og andre kilder, som grovt kan inndeles som følger:  

1. Kontrollerte emneordslister utviklet spesifikt for den enkelte samling.  Dette betyr at 
emneordslisten er bestandsbasert og bare inneholder emneord som faktisk er brukt i den 
aktuelle samlingen.  Opprinnelsen til de enkelte termene/ begrepene kan variere, men det 
typiske er at termene framstår som interne uten tilhørighet til noen standardisert 
emneordsliste2. Det er også typisk at de inneholder elementer som normalt hentes fra andre 

                                                           
1
 Å inkludere sjanger i emnebegrepet er muligens å strekke det litt langt. Det tas likevel med fordi det 

kunnskapsorganisatorisk håndteres på samme måte, og fordi sjanger også ofte betegner innholdsmessige 
trekk.  Eksempelvis sier sjangre for film (komedie, action, thriller, etc.) mye om innholdet, ikke bare form. 
2
 Dette betyr ikke nødvendigvis at eksterne vokabularer ikke er konsultert under utarbeidelsen av de 

samlingsspesifikke. Et par eksperimenter fra mars 2011( se 
https://www.nb.no/wiki/display/tilvekst/Emneordanalyse+-+forfatterbibliografiene) viste at det er stor 
overlapp mellom en del av de interne listene og daværende versjon av Humord, som er det mest 

https://www.nb.no/wiki/display/tilvekst/Emneordanalyse+-+forfatterbibliografiene
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autoriteter, for eksempel personnavn og geografiske navn.   
 

 Kartleggingen har identifisert ca 9 samlingsspesifikke kontrollerte emneordslister for 
generelle emneord (inkludert navn og stedsnavn), og 11 samlingsspesifikke sjangerlister, 
inkludert 2 der hele samlingen kodes med samme sjanger (skjønnlitteratur og barne- og 
ungdomslitteratur) 
 

 Av disse er det 1 av emneordslistene og 1 av sjangerlistene som eksplisitt henter 
emneordene fra eksterne vokabularer (trykte monografier om film; FIAF og 
musikktrykk; MBFs sjangerliste for besetning, henholdsvis) 
 

 Flere av emnesystemene som vedlikeholdes separat, har en implisitt sammenheng, for 

eksempel ved at én emneordsliste er utviklet med utgangspunkt i en annen. 

 Mange av emneordssystemene er registrert i Library of Congress sitt register over 

emnevokabularer, Subject Heading and Term Source Codes 

(http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html). I metadata på MARC-format vil 

emneord fra registrerte emnesystemer være identifisert med kilde ($2) satt lik kode fra 

dette registeret. 

 Med ett unntak er alle de interne emnesystemene flate lister av enkeltord / -fraser, uten 

noen relasjoner eller henvisninger mellom elementene, og uten definisjoner/forklaringer. 

Unntaket er Samisk bibliografi, som har utarbeidet et eget, prekoordinert emnesystem. 

2. Én kontrollert emneordsliste for flere samlinger.  Autoritetsregisteret for emner i Mavis kan 
betraktes som en slik emneordsliste. Det vedlikeholdes riktignok ikke som et helhetlig 
system, men oppdateres gjennom en bottom-up-prosess etter hvert som det trengs i den 
enkelte samling. Autoritetsregisteret kan derfor betraktes mer som et sett frittstående 
emnelister enn som et helhetlig emnesystem, selv om Mavis i dag ikke støtter å eksplisitt 
operere med flere emnesystemer.  På den annen side er alle emnebegrep i 
autoritetsregisteret for emner hentet fra etablerte vokabularer (BS emneord og TGM), og 
kilden for den enkelte term er angitt entydig i registeret. Ved bruk av engelskspråklige 
vokabularer er det foretatt en «uoffisiell» oversettelse til norsk. 
 

3. Autoriteter og retningslinjer for geografiske steder som emne angis på wikien 
https://www.nb.no/wiki/display/tilvekst/Geografiske+emner. De konkrete autoritetene som 
angis gjelder kun utenlandske navn. Mange av de samlingsspesifikke emnelistene foreskriver 
imidlertid egne geografiske emneord (se 1 ovenfor).  

 Geografiske emneord brukes i 16 samlinger. Emneordene kodes i ulikt format, og det 
brukes ingen ens kontrollert liste 
 

4. Autoriteter for personer og korporasjoner finnes i Nasjonalt autoritetsregister utviklet av 
BIBSYS.  I tillegg finnes et eget autoritetsregister for navn i Mavis, men det er ingen 
sammenheng mellom dette og Nasjonalt autoritetsregister. 
 

5. Nøkkelord/stikkord fra ulike kilder (egen kunnskap, dokument, oppslagsverk, etc.). Slike 
deskriptorer ansees vanligvis som ikke-kontrollert, i den forstand at man ikke er begrenset til 
et eksisterende emnesystem. Likevel er praksis for noen samlinger at en viss kontroll utøves, 

                                                                                                                                                                                     
gjennomarbeidete norske emnevokabularet for humaniora og samfunnsfag. For forfatterbibliografiene ville ca 
80 % av emneordene uten videre kunne hentes fra Humord. 

http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html
https://www.nb.no/wiki/display/tilvekst/Geografiske+emner


12 
 

også for nøkkelordene. Et eksempel er Norart, hvor det vedlikeholdes en liste over brukte 
nøkkelord som konsulteres før man tilordner nøkkelord til en ny artikkel.  Hvorvidt slik 
kontroll utøves for alle samlinger som bruker stikkord/nøkkelord er ikke kartlagt i detalj.  Av 
de samlingene vi har sett på er det 6 som bruker nøkkelord eller stikkord på en eller annen 
måte.  

3.2.2 Representasjon av emnebeskrivelse i metadata 

I tabellen nedenfor listes de ulike emnetypene sammen med metadatafelt de registreres i. 

Emnetyper Metadataformat 

MARC (BIBSYS-MARC, 
NORMARC) 

Mavis, andre formater 

Personer 600 Eget felt i Mavis. Selve navnet 
inngår i navne-
autoritetsregisteret. 

Korporasjoner 610 Eget felt i Mavis. Selve navnet 
inngår i navne-
autoritetsregisteret. 

Verker/ titler 630/640  

Geografiske lokasjoner 651g, 691 
651 (NORMARC-versjonen av 
NORART)  

Eget felt i NORART.  
Mavis: Eget felt for sted i 
kombinasjon med felt for type 
sted. Type= Omtalt sted kan 
defineres, men er ikke gjort. 
Inngår også i emneregisteret 
(BS emneliste, BIBBI).  

Kunnskapsområder (inkl. 
omhandlet tidsrom, hendelser 
o.a.) 

687g, 691 
653 (NORMARC-versjonen av 
NORART) 

Mavis:  
Eget felt. Emnepost i 
autoritetsregister. (BS 
emneliste, BIBBI).  

Sjangre 655g, 658g, 691 Mavis: Eget felt for sjanger + 
merking av sjangerposter) i 
emneautoritetsregister. 

  

For de emnetypene som brukes i Nasjonalbiblioteket, varierer det svært hvilket materiale som 

tilordnes hvilke emnemessige beskrivelser. Det er også langt fra uvanlig at emnetyper med dedikerte 

felt registreres i mer generelle felter. Eksempelvis finnes det mange geografiske emneord i MARC-

feltet 691, stikkordsfeltet. 

I resten av dette kapitlet behandles noen av de viktigste emnetypene mer inngående.  For hver 

emnetype gjøres det rede for hvilke emnesystemer eller kilder for emneord som brukes, og hvordan 

emnebeskrivelsen forefinnes i metadata i de ulike formatene og systemene i Nasjonalbiblioteket.   

3.3 Omhandlete entiteter (personer, korporasjoner, etc.)   
Noe av det mest nærliggende å trekke inn i tillegg til omtalte personer og korporasjoner, er 

muligheten for å søke på omtalte verk. Det kan være litterære verk, musikk, filmer eller annet. I det 

følgende er det disse inngangene som er beskrevet. 



13 
 

I samlingene i Nasjonalbiblioteket varierer det både i forhold til om det er lagt inn informasjon om 

omhandlete entiteter.  Dessuten om 

 hvilken autoritet/kilde som er brukt 

 hvordan de registreres/registreringsformat 

 
Generelt sett er det nok i størst grad lagt inn metadata om omtalte personer og i noe mindre 
grad også korporasjoner.  I samlinger der det ikke legges på emneord, kan likevel omtalt 
person være registrert, for eksempel i Norbok.  Det er også i noen grad lagt inn informasjon 
om omtalte verk, men stikkprøver viser at praksisen på dette området er lite konsekvent. I 
temasamlingene kan det variere hvor aktuelt det er å legge inn informasjon om alle disse 
typene entiteter. For eksempel finnes det i 1905-bibliografien mulighet for søk i egen liste 
over personer som emner, mens korporasjoner er søkbare i lista over generelle emneord.  
Omtalte verk er neppe spesielt aktuelt her.  

3.3.1 Hvilken autoritet/kilde som er brukt 

I samlingene som er registrert i BIBSYS er både person- og korporasjonsposter tilknytta 

autoritetsregisteret i BIBSYS/Nasjonalt autoritetsregister.  For temasamlinger som er registrert i Trip 

og Oracle-baser (1814, 1905 m.fl.) finnes det egne registre over personnavn, mens korporasjoner 

inngår i det generelle emneordsregisteret. I samlinger som Norart og Mavis finnes det egne registre 

over alle navn, både person- og korporasjonsnavn.  I Norart verifiseres ikke disse navnene, det er 

derfor ikke et autoritetsregister i den forstand. I Mavis er det varierende praksis, kvaliteten på 

informasjonen i registeret er derfor varierende. For håndskrifter opprettes det også eget register 

over brukte navn. 

Når det gjelder omtalte verk (omtalt tittel) legges det i atskillig mindre grad inn informasjon om det. 

Når det legges inn er det enten som tillegg til den omtalte forfatteren, eller i notefelt. Ingen steder 

finnes det egne registre over verk.  

3.3.2 Hvordan er det registrert 

I alle de MARCbaserte basene (BIBSYS-MARC og Normarc-variant i Trip) brukes disse MARC-feltene 

 Personer 600 

 Korporasjoner 610 

 Konferanser, utstillinger med mer 611 
 

I basene som ikke er MARC-baserte, legges navnene i dedikerte felt. 

Når det gjelder omtalte verk gjøres det som  

 tilføyelse til forfatterens navn, MARC-felt 600$t 

 note, MARC-felt 520 (Norart/Trip) 

 note, MARC-felt 500 (BIBSYS-MARC) 

 lokalt kontrollert emneord 687 (Bibsys-MARC) 

 nøkkelord 

3.4 Omhandlete geografiske steder 
Omhandlet geografisk sted registreres på mange typer materiale. Det er imidlertid store variasjoner 

mellom de ulike samlingene og materialtypene når det gjelder  
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 kilde for de geografiske emneordene (hvilke autoritetsressurser som brukes); 

 hvorvidt de geografiske emnene angis alene eller med en geografisk kontekst (”hierarkisk”); 

 hvilke metadataelementer som brukes; 

 registreringsformat / syntaktiske forhold. 

3.4.1 Kilde for geografiske emneord 

Det brukes ingen ens kilde for geografiske emneord. På wikien 

https://www.nb.no/wiki/display/tilvekst/Geografiske+emner angis imidlertid 2 kilder for navn på 

utenlandske steder (stater og andre steder), nemlig Språkrådets register over navn på et utvalg av 

steder utenfor Norge og UDs liste over navn på stater.  For norske navn er det gitt retningslinjer for 

valg av granularitet av stedsnavn, men noen fast stedsnavnautoritet er ikke foreskrevet. Ved tvil hos 

katalogisator søkes navnet verifisert ”på nettet”. 

Som en kuriositet kan nevnes at koden norbok er registrert LCs Subject Heading and Term Source 

Codes for MARC21, og lenker til en liste over geografiske navn, norske og utenlandske1.  

En del av temabibliografiene opererer med egne kontrollerte lister på stedsnavn:  

 Hamsunbibliografien: http://www.nb.no/baser/hamsun/emneord.html, nederst 

 Sigrid Undset-bibliografien: 
http://nabo.nb.no/trip2?_t=2&_q=100&_b=undset&index=m651a&scan=# 

 Bibliografien Norge i 1814: 
http://nabo.nb.no/trip?_t=2&_q=100&_b=attenfjorten&index=m651a&scan=# 

 Norge, Sverige og unionen (1905-bibliografien, 
http://www.nb.no/baser/1905/bibliografi/b1905sok-1905.php ) har egen liste over 
stedsnavn integrert i grensesnittet, men ikke direkte tilgjengelig på nettet 

 Det løfterike landet: De søkbare bibliografiene på dette nettstedet opererer med en 
kontrollert liste av stedsnavn fra Norge og USA: 
http://www.nb.no/emigrasjon/liste.php?lang=nor&list_type=sted. De fleste angis uten noen 
form for geografisk kontekst (USA og Norge er implisitt) 

 Norsk-amerikansk samling i BIBSYS: Beskrivelse av de ulike delene (suitene) i samlingen 
forekommer som (foreløpig upubliserte) tekstdokumenter. Disse inkluderer anbefalte 
emneord, inkludert noen stedsnavn. 

 Samisk bibliografi vedlikeholder en egen liste med hierarkiske stedsnavn i streng: Fylke ;; 
Kommune ;; Sted, Fylke ;; Region, også (lands)grenseoverskridende regioner. Stedsnavnlisten 
er delvis prekoordinert i den forstand at stedsnavn er underinndelt med andre typer 
emneord.  Emnesystemene er ikke publisert på nett. 

3.4.2 Hvor registreres de geografiske emneordene? 

Vi kan i hovedsak skille mellom 3 tilfeller. Se ellers oversikt i 3.2.2. 

3.4.2.1 Geografiske emneinformasjon i dedikert felt 

Omhandlet geografisk sted registreres eksplisitt på mange typer materiale, og i de fleste brukte 

metadataformater registreres geografisk emneinformasjon i dedikerte felter (foreløpig ikke i Mavis): 

 Norbok (unntatt skjønnlitteratur) 

 Musikktrykk: Settes på folkemusikk og andre stedstilknyttede musikktrykk (for eksempel by- 
og bygdesanger) 

                                                           
1
 http://www.nb.no/baser/norbok/emneord.html 

 

https://www.nb.no/wiki/display/tilvekst/Geografiske+emner
http://www.sprakrad.no/nb-no/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/Geografiske_namn/
http://www.sprakrad.no/nb-no/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/Geografiske_namn/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2001/statsnavn-hovedsteder-og-nasjonaldager.html?id=87863
http://www.nb.no/baser/hamsun/emneord.html
http://nabo.nb.no/trip2?_t=2&_q=100&_b=undset&index=m651a&scan=
http://nabo.nb.no/trip?_t=2&_q=100&_b=attenfjorten&index=m651a&scan=
http://www.nb.no/baser/1905/bibliografi/b1905sok-1905.php
http://www.nb.no/emigrasjon/liste.php?lang=nor&list_type=sted
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 Utenlandsk støttelitteratur 

 Norsk-amerikansk samling 

 Spesialbibliografier 
o Forfatterbibliografiene (Hamsun, Bjørnson, Solstad) 
o Samisk bibliografi 
o Attenfjorten: Norge i 1814 
o Nittenfem : Norge, Sverige og unionen 

 Norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART) 

 Bilder 

3.4.2.2 Geografisk emneinformasjon i andre metadatafelter 

En annen variant av geografisk emneinformasjon er geografisk inndeling av (prekoordinerte) 

generelle emneord, som registreres i felter for generelle emneord (for eksempel 687 i BIBSYS-MARC).  

Dette er tilfellet i Samisk bibliografi og kan også forekomme i Mavis for de ressurser som har fått 

tilordnet emneord fra BS prekoordinerte emneordsliste.  I noen tilfeller fører dette til redundans i 

dataene, som i dette postutsnittet fra Samisk bibliografi: 

651g $aNordland ;; Rødøy ;; Tjong $xForhistorie, til ca 800 $2Samisk 
687g $aSteinalderen $zTjong $2Samisk 
687g $aArkeologi $zTjong $2Samisk 

 

En tredje måte geografiske emneord forekommer i metadata på, er som nøkkelord i dertil egnet felt 

(I BIBSYS-MARC: 691) 

3.4.2.3 Implisitt geografisk emneinformasjon 

I tillegg til ovenstående kan vi si at geografisk emne for postkort er registrert indirekte ved at 

uregistrerte kortene fysisk er ordnet etter fylke og kommune.  

3.4.3 Registreringsformat 

Til tross for relativt detaljerte retningslinjer for geografiske emneord i MARC-formatet (se 

https://www.nb.no/wiki/display/tilvekst/Geografiske+emner) foreligger de geografiske emneordene 

i dag i ganske mange strukturelle varianter.  Spesielt gjelder dette den hierarkiske informasjonen 

(informasjon om geografisk kontekst i betydningen et omsluttende geografisk område, der slik er 

registrert). Det er variasjoner på tvers av samlinger så vel som innenfor en samling. Vedlegg 4 side 43 

inneholder noen eksempler. 

Disse og andre stikkprøver fra BIBSYS tyder på at geografisk kontekst til et geografisk emneord 

registreres på flere måter i Nasjonalbiblioteket.  

1. Som forklarende tilføyelse, ved delfeltet $q 
2. Som tekstlig tilføyelse i parentes til emneordet i $a 
3. Som en tekststreng med ”;;” mellom de ulike geografiske nivåene, med det mest spesifikke 

navnet lengst til høyre  
4. Som delfelt $a, hvor det mest spesifikke navnet er gitt i $z1  

                                                           
1
 Dette er ikke i overensstemmelse med verken NORMARC eller MARC21. 651$z skal riktignok brukes til en 

geografisk inndeling av emnet angitt ved emneordet i $a. Selve emneordet (omtalt sted)  angis imidlertid i $a, 
og en eventuell $z uttrykker et eller annet geografisk aspekt av dette. 651 $a <sted1> $z<Sted2> betyr at 
ressursen handler om en eller annen relasjon mellom de to stedene (for eksempel relasjonen «grense 
mellom»), ikke at ressursen handler om Sted2 som ligger i Sted1.  

https://www.nb.no/wiki/display/tilvekst/Geografiske+emner
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Gjeldende praksis – i hvert fall i nasjonalbibliografien – er å angi geografisk sted med kontekst 

(”hierarkisk”) i henhold til ”;;”-formatet angitt i punkt 3 ovenfor. Av ovenstående fire 

registreringsmåter er det bare to som er i overensstemmelse med MARC21. Som neste kapittel viser, 

har Nasjonalbiblioteket vedtatt å endre praksis på dette området, til bare å registrere det mest 

spesifikke stedsnavnet i 651, og eventuelt registrere geografiske hierarkier i et nytt felt 662. 

3.4.3.1 Vurdering i NKKI og DNK 

Registreringspraksis for geografiske emneord har vært diskutert i NKKI siden 2009, og det ble i møte 

14.4.2011 konkludert med følgende: 

1. I det dedikerte feltet for geografisk emneord (651 i BIBSYS-MARC) bør spesifisitetsprinsippet 

følges for geografiske emneord, som for andre emneord. Fra referatet:  

”NKKI mener at regelen om at emneordet skal uttrykke emnet direkte, ikke indirekte via ett 

eller flere mer omfattende emneord, bør følges.  

Det vil si at et emne, for eksempel Berlin, skal ha innførsel direkte på emneordet Berlin, og 

ikke på emneordet Tyskland, med underemneordet Berlin.” 

2. MARC21-feltet 662 bør prøves ut til registrering av geografisk kontekst/hierarki 

”NKKI ser at det i noen kataloger kan være behov for å få fram geografiske hierarkier. 

Marcfelt 662 kan brukes for å registrere geografiske stedsnavn hierarkisk. Dersom feltet 

brukes, må man være oppmerksom på at det kan generere støy i gjenfinningen hvis det ikke 

tas spesielle hensyn. Bruken av feltet bør testes i praksis. NKKI foreslår for Nasjonalbiblioteket 

å teste det i en mindre samling, for eksempel i Samisk bibliografi. NKKI vil anbefale 

Katalogkomiteen å ta inn felt 662 i NORMARC-formatet.” 

DNK vedtok i møte 1.9.2011 å ta inn feltet 662 i NORMARC. 

Nasjonalbiblioteket har vedtatt å følge NKKIs råd mht til registrering av geografisk emneinformasjon. 

Praksisendringen tenkes iverksatt først ved overgangen til nytt biblioteksystem i BIBSYS (i 2014?). 

3.5 Generelle emneord 
Generelle emneord representerer hovedsakelig emnetypen kunnskapsdomene. I praksis brukes 

generelle emneord også til å dekke andre emnetyper man ikke ønsker å behandle spesielt.  

Tidsperioder og hendelser er typiske eksempler på emnetyper som ikke behandles spesielt i 

Nasjonalbiblioteket, og emneord som dekker disse tas derfor med i de generelle emnesystemene.  

Som nevnt innledningsvis i 3.2.1 brukes mange emneord- og sjangerlister i Nasjonalbiblioteket. De 

viktigste gjøres rede for i det følgende.  

3.5.1 Kontrollerte generelle emneord 

3.5.1.1 Kilder for kontrollerte emneord 

Biblioteksentralens emneord er under utprøving på mindre utvalg av tre av samlingene som 

vurderes i emnearbeidet.  
                                                                                                                                                                                     
Dette er svært dårlig/uklart dokumentert både i NORMARC og MARC21. 
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 Plakater. Fra 2010 på historiske plakater.  Gjort som en del av en utprøving i bruk av 
emneordsinnganger for plakatmateriale (BIBBI). Emneordet knyttes til hensikten med 
plakaten. 

 Film.  På 1990-tallet emneord prøvd ut på reklamefilmsamlinga fra Småfilm, ca 370 filmer 
(Biblioteksentralens emneordliste, 1994). 

 Pliktavleverte kort. Det er lagt til rette for framtidig automatisk innlegging av et utvalg emner 
som del av den digitale arbeidsløypa for pliktavleverte kort. Emnene er hentet fra 
Biblioteksentralens emneordsliste.   En del av emnene bærer preg av form/sjanger. 
 

Plakater og film registreres i dag i Mavis. Pliktavleverte kort er planlagt inn i Mavis. Emneordene 

ligger i et eget autoritetsregister, og hentes inn til repeterbare felt. Emneordene er prekoordinerte 

og registeret bygges ut etter behov. Det gjøres i dag ingen oppdatering av eksisterende 

emneordsposter for å oppdatere i forhold til endringer i BIBBI. 

Musikkbibliotekforeningens tesaurus for musikk (se 5.1.5) brukes på musikktrykk/noter, men bare 

til å angi instrumentbesetning. 

Samlingsspesifikke, kontrollerte emneordslister finnes for følgende samlinger og bibliografier: 

 Norsk-amerikansk samling: Beskrivelse av de ulike delene (suitene) i samlingen forekommer 
som (foreløpig upubliserte) tekstdokumenter. Disse inkluderer anbefalte emneord, inkludert 
noen stedsnavn. 

 Det løfterike landet (http://www.nb.no/emigrasjon/liste.php?lang=nor&list_type=emne)  

 Hver av forfatterbibliografiene Hamsun, Bjørnson og Solstad   
o http://www.nb.no/baser/hamsun/emneord.html 
o http://www.nb.no/baser/bjornson/Bjornsonemneord-LC.html 
o Solstad-emneordene er ikke på nett  

 Norge i 1814 
(http://nabo.nb.no/trip?_t=2&_q=100&_b=attenfjorten&index=m651a&scan=#) 

 Norge, Sverige og unionen (1905-bibliografien) har egen liste over generelle emneord 
integrert i søkegrensesnittet. 

 Samisk bibliografi: For denne bibliografien er det utviklet et omfattende prekoordinert 
emneordssystem. Dette er ikke tilgjengelig på nett. 

 Fridtjof Nansens bildearkiv: Emneordsliste med noen få emneord/kategorier er integrert i 
søkegrensesnittet 

 Roald Amundsens bildearkiv: Det er definert et begrenset antall emner/kategorier, men 
listen over disse er ikke publisert, ei heller tilgjengelig gjennom søkegrensesnittet. 
 

Alle emnesystemene omfatter flere emnetyper enn generelle emneord, dvs. geografiske emneord, 

personer, korporasjoner og/eller sjangre. For noen samlinger er emneordene tydelig gruppert etter 

emnetype, for andre samlinger er alle emneordene integrert i én liste. 

3.5.1.2 Hvor registreres de kontrollerte, generelle emneordene? 

Generelle emneord registreres i flere ulike metadatafelter. Se oversikt i 3.2.2. 

Plakater og film registreres i dag i Mavis. Pliktavleverte kort er planlagt inn i Mavis. Emneordene 

ligger i et eget autoritetsregister og hentes inn til repeterbare felt i metadataposten. Postene i 

registeret er merket med hvilken utgave av BS’ emneord som er brukt som kilde. Det er derfor mulig 

å finne tilbake til hvilke emneord som baserer seg på hhv DDK 4 og DDK 5. Emnene er prekoordinerte 

http://www.nb.no/emigrasjon/liste.php?lang=nor&list_type=emne
http://www.nb.no/baser/hamsun/emneord.html
http://www.nb.no/baser/bjornson/Bjornsonemneord-LC.html
http://nabo.nb.no/trip?_t=2&_q=100&_b=attenfjorten&index=m651a&scan=
http://www.nb.no/baser/1905/bibliografi/b1905sok-1905.php
http://www.nb.no/baser/nansen/
http://www.nb.no/baser/amundsen/


18 
 

og registeret bygges ut etter behov. Det gjøres i dag ingen oppdatering av eksisterende 

emneordsposter for å oppdatere i forhold til endringer i BIBBI. 

Samlingene som er registrert i TRIP (bildearkivene etter Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, 1905-

bibliografien, Norge i 1814 og deler av Norsk-amerikansk samling) har sitt eget metadataformat, hvor 

emneord blir registrert i eget felt. 

For samlingene i BIBSYS (forfatterbibliografiene, Samisk bibliografi, hoveddelen av Norsk-amerikansk 

samling) registreres kontrollerte emneord hovedsakelig i det repeterbare feltet 687g (’g’ angir 

eierinstitusjon Nasjonalbiblioteket); Lokalt kontrollerte emneord. Norsk-amerikansk samling 

registrerer imidlertid sine emneord i 691, stikkordsfeltet. 

3.5.2 Ikke-kontrollerte emneord 

Stikkord eller korte setninger brukes på følgende samlinger/materialtyper som omfattes av 

emnearbeidet: 

 Bilder: Her brukes varierende korte setninger og/eller stikkord. 

 Plakater: Her er brukt både korte setninger og stikkord. For historiske plakater gjelder at 
stikkordene er skrevet i flertall, og primært forholder seg til motivet på plakaten. 

 Film: Det skrives et sammendrag av innholdet i filmen. Praksis varierer med tanke på lengde 
og utforming av innholdet.  En god del av postene mangler sammendrag. 

 Utenlandsk støttelitteratur tilordnes stikkord av fagspesialister 

 Norart: Artiklene tilordnes stikkord av spesialiserte bibliotekarer (men ikke fagspesialister). 
Liste over brukte stikkord vedlikeholdes og konsulteres. 

 Samisk bibliografi: Emner som (foreløpig) ikke er representert i den prekoordinerte 
emneordslisten eller som ansees som mindre viktige uttrykkes som stikkord. 

3.5.2.1 Hvor registreres ikke-kontrollerte emneord? 

I Mavis registreres stikkord for bilder, plakater og film i tekstfelt. Ordene er derfor gjenfinnbare ved 

hjelp av fritekstsøk.  

I BIBSYS registreres stikkord i felt 691. Dette feltet er ikke repeterbart og framstår derfor som en 

sekkepost. Emneordene i 691 er ikke sporbare til den enkelte eierinstitusjon, ei heller håndteres 

fraseemneord1.  

Norart bruker sitt eget ”MARC-aktige” metadataformat. Stikkordene registreres i egne nøkkeordsfelt, 

med angivelse av emneordets språkform. Konvertert til Normarc havner disse i hvert sitt 

(repeterbare) 653-felt; Frie nøkkelord, med språkform i $9. 

3.6 Formmessige trekk, sjanger 
Når det gjelder sjangre eller formmessige trekk ved innholdet er praksisen ved Nasjonalbiblioteket 

nokså uensartet. Dette kanskje også fordi sjanger er et vanskelig begrep å definere, og kan ha noe 

ulike betydning for de ulike materialtypene.  

 Historiske plakater. Thesaurus for Graphic Material (se 5.2.9) brukes for denne ene av 
samlingene som omfattes av dette arbeidet. En delvis oversettelse av TGM blei gjort som del 
av ei utprøving av mulige emneordsinnganger for plakater. Oversettelsene er gjort fra den 

                                                           
1
 Eksempel: Emneord på fraseform behandles som et sett uavhengige stikkord. Emneordet ”klassisk musikk” 

registrert i 691 vil ansees som 2 stikkord, ”klassisk” og ”musikk” 
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svenske utgaven av TGM. Sjangertermene legges i kontrollerte felt i emneordsregisteret i 
Mavis, og postene merkes med kilde.  
 

 Film. Mavis’ sjangerliste. Dette er en kontrollert liste utarbeidet ved Nasjonalbiblioteket før 
TGM ble tatt i bruk for plakater, og er ikke inkludert i Mavis autoritetsregister. Lista er i 
utgangspunktet tenkt å dekke spesielt materialtypene film, musikk, kringkasting, og har ikke 
vært videre utviklet med tanke på de andre materialtypene som registreres i Mavis.  De 
filmrelevante termene i lista er ei samordning av termer fra NFIs Mavisbase og NBs Mavis.  
Brukes i varierende grad. 
 
For film finnes i tillegg FIAFs Glossary of Filmographic Terms 
(http://www.fiafnet.org/publications/Glossary%20of%20Filmographic%20Terms%20(English
%20Version)2008%20revision.pdf )som inneholder en form-liste for filmmateriale. Denne er 
ikke tatt i bruk i Nasjonalbiblioteket. 
 

 Musikktrykk/noter tilordnes sjangeremneord for instrumentbesetning, som hentes fra 

Musikkbibliotekforeningens Emneord for musikk (se 5.1.5) og registreres i MARC-felt 658 

(BIBSYS). Sjangerinformasjon som ikke angår besetning, angis av og til, men bare som 

stikkord som registreres i 691 (BIBSYS).  

 Norart: Artiklene tilordnes sjanger ved behov, og det opereres med en liste på 8 sjangre for 

de vitenskapelige artiklene og 2-3 sjangre for andre artiklene. I Normarc-versjonen av 

metadatapostene framkommer eventuell sjangerinformasjon i ulike felter. Eksempelvis angis 

skjønnlitteratur som [S] etter Deweynummeret, mens anmeldelse kodes ved å generere en 

slags standardtittel [Anmeldelse] i tittelinformasjonen (245) 

 Norbok: Informasjon som kan sies å representere sjanger registreres i det obligatoriske 

MARC-feltet 008$b (Type innhold og bibliografisk kategori) ut fra en fast liste med koder. 

Eksempler er kodene v = Monografi, 8 = Ordbøker og d = Dissertaser.    

o Skjønnlitteratur merkes med ”*S+” etter Deweynummeret i Marc-feltet 082. 

Skjønnlitterær sjanger angis så med 008 $s 

o Barne- og ungdomsbøker merkes med ”*U+” etter Dewey-nummeret i tillegg til at 

intellektuelt nivå angis ved 008 $n. Dette er redundant informasjon. 

o Lærebøker: Informasjon som kan sies å representere sjanger registreres som stikkord 

i MARC-felt 691. Eksempler er ”lærebøker” og ”grunnskolen”. 

 Spesialbibliografiene (forfatterbibliografiene og Samisk bibliografi) har samlingsspesifikke 
sjangerlister. Sjangerinformasjon registreres i BIBSYS i MARC-felt 655g med kilde i $2. 

4 Status i forhold til IFLAs retningslinjer 
IFLA utga i 2011 et utkast til retningslinjer for emnebasert tilgang til nasjonalbibliografien, Guidelines 

for Subject Access in National Bibliographies (Draft) (IFLA Working Group on Guidelines for Subject 

Access by National Bibliographic Agencies 2011). Essensen består i 19 anbefalinger, som berører 

både forvaltningsmessige og funksjonelle sider av emnebasert inngang til ressursene i 

nasjonalbibliografien. I tabellen nedenfor er anbefalingene listet opp i venstre kolonne, mens NBs 

http://www.fiafnet.org/publications/Glossary%20of%20Filmographic%20Terms%20(English%20Version)2008%20revision.pdf
http://www.fiafnet.org/publications/Glossary%20of%20Filmographic%20Terms%20(English%20Version)2008%20revision.pdf
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status med hensyn til anbefalingen er beskrevet i høyre kolonne. Som tabellen viser, gjenstår det en 

god del før Nasjonalbiblioteket er i tråd med IFLAS anbefalinger. 

No. Recommendation Status i Nasjonalbiblioteket 

1 The NBA should play a 
leading role in the 
responsibility to develop, 
maintain and promote 
subject indexing rules and 
standards at the national 
level. 

Nasjonalbiblioteket har en sentral rolle som fast leder og fast 
sekretær for NKKI, som er et viktig nasjonalt forum når det 
gjelder emneinnganger.  Når det gjelder konkret utvikling av 
emnesystemer har Nasjonalbiblioteket tatt et hovedansvar for 
klassifikasjon i og med utvikling av norsk WebDewey. På 
emneordsfeltet har Nasjonalbiblioteket i dag ingen førende 
rolle, - de største norske emnesystemene har til nå vært 
utviklet og vedlikeholdt av andre aktører (store UB-er, 
Biblioteksentralen). 
 
 

2 Consider international 
cooperation in choosing a 
national indexing tool. Adher 
to international standards 
and share/use existing tools 
wherever possible. 

Klassifikasjon:  
Her inngår Nasjonalbiblioteket i internasjonalt og nasjonalt 
samarbeid om WebDewey. Samarbeidspartnere er norske fag- 
og folkebibliotek, OCLC, samt svenske og tyske 
samarbeidspartnere. 
Emneord:  
Her er det ingen spor av internasjonalt samarbeid pr i dag, og 
knapt noe nasjonalt samarbeid, bortsett fra NKKI, som jobber 
på et overordnet nivå. Et unntak er Samisk bibliografi, som 
utvikles i et nordisk samarbeid. 
Det foreligger en intensjon om samarbeid med UH-sektoren om 
emneordssystemer og emneordspraksis, men dette er ikke 
kommet i gang enda. 
Noe deltakelse i internasjonale fora (SÄO, Tyske emneord). Ikke 
konkret samarbeid om noe, - men utveksling av ”beste 
praksis”? 
 

3 Use controlled indexing, with 
both verbal indexing and 
classification. 

Store deler av NBs samlinger klassifiseres, hovedsakelig ihht 
Dewey. Verbal indeksering brukes på utvalg av materiale 
(artikler, spesialsamlinger, bilder (litt), plakater (litt), innspilt 
musikk (uavklart), monografier (personer og korporasjoner), 
noter (besetning).  
Men: Det er dette Emner i Nasjonalbiblioteket skal avklare og 
komme med anbefalinger om 
 

4 Provide verbal access to 
materials listed in the NB in 
the language(s) and script(s) 
of the country. 

Alle emneordslister brukt i Nasjonalbiblioteket i dag er på 
bokmål, og vi oppfatter at det er lite fokus på å tilby verbal 
inngang på andre av landets målformer/språk. Emneordslistene 
støtter heller ikke flerspråklighet generelt. Ideelt sett bør 
sentrale emneordssystemer finnes både på bokmål og nynorsk 
– kanskje også på samisk. Dette bør spesielt vurderes for 
Samisk bibliografi. 

5 Make controlled as well as 
uncontrolled indexing 
available to the users. 

Kontrollert inngang:  
Nasjonalbiblioteket klassifiserer det aller meste av 
bokbestanden og store deler av øvrig materiale. Foreløpig er 
inngang via klassifikasjonssystemet lite tilgjengelig for 
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No. Recommendation Status i Nasjonalbiblioteket 

sluttbruker, men dette vil bli bedre med WebDewey. 
Kontrollerte emneordslister brukes på flere av samlingene, og 
alle tilordnete emner vises i fasettlisten i NBdigital. 
Emnetilordningen er imidlertid dårlig koordinert, ved at det i 
stor grad brukes emnelister dedikert til enkeltsamlinger. 
Inngang via disse dekker derfor i realiteten bare den enkelte 
samling (f.eks. den enkelte forfatterbibliografi, Samisk 
bibliografi, etc.).   
Ikke-kontrollert inngang:  
Nasjonalbiblioteket tilbyr fritekstsøk på alt som er digitalisert 
og OCR-behandlet, dvs. ca halvparten av bokbestanden og 5-10 
% av avisene. 
For en del av filmsamlingen lages et sammendrag, som er 
søkbart som fritekst. 
Nøkkelord tilordnes i noen få samlinger: Norart, Samisk 
bibliografi, Utenlandsk faglitteratur, enkelte fotosamlinger (det 
som er registrert i Mavis, Galleri Nor), historiske plakater.  
Noen av disse er søkbare som fritekst (foto, plakater), andre via 
dedikerte felt (Norart) eller gjennom ordinært emnesøk 
(Samisk bibliografi/Bibsys) 

6 Use a universal verbal 
indexing scheme, covering 
all subjects and fields of 
knowledge. 

Nasjonalbiblioteket bruker ikke noe generelt, universelt 
emnesystem. Bruker fragmenter av TGM til historiske plakater, 
og Biblioteksentralens emneordsliste til (så langt) mindre deler 
av film og annet materiale i Mavis 

7 Use an international 
classification scheme. 

Nasjonalbiblioteket bruker i hovedsak Dewey, og er i ferd med 
å utvikle en norsk utgave av WebDewey som er fullt kompatibel 
med den internasjonale. 

8 Provide content enriched 
data as a supplement to 
other subject access tools. 

Nasjonalbiblioteket beriker i liten grad metadata med 
tilleggsinformasjon i form av 
oppsummering/referater/anmeldelser av det bibliografiske 
objektet. Unntak: For deler av filmsamlingen lages en 
oppsummering. For noen av bildesamlingene er det laget korte, 
beskrivende tekster til bildene. Begge disse er søkbare som 
fritekst. 

9 Arrange NB records by 
subjects, using either broad 
categories or classification 
top hierarchies 

Ingen av systemene som gir tilgang til nasjonalbibliografien har 
noen form for emnebasert inngang, hvor man kan bla seg 
nedover fra overordnete emner til mer spesielle. (Noen 
temabaserte samlinger har et tilhørende nettsted, som til en 
viss grad kan sies å representere en bred emnekategori.  Men 
med innslag av andre ressurser enn nasjonalbibliografien) 

10 Display headings and 
classification numbers in the 
bibliographic records 

Nasjonalbiblioteket viser emner og klassifikasjonskoder i 
NBDigital, men viser også alle andre institusjoners 
koder/emner. For mange poster blir dette rotete/redundant.  

11 Provide full and user-friendly 
subject search functionalities 

Det finnes ikke et altomfattende og brukervennlig emnesøk til 
den norske nasjonalbibliografien. Materialet er delvis 
tilgjengelig via flere systemer, med ulikt grensesnitt. NBDigital 
indekserer det aller meste, men har ikke emnesøk som sådan. 
Trefflisten kan riktignok filtreres etter ulike fasetter, deriblant 
emneord i metadata.  Bibsys og TRIP har noe: BIBSYS tilbyr 
inngang via Humord og Realord (3. parts tjeneste), og det kan 



22 
 

No. Recommendation Status i Nasjonalbiblioteket 

søkes spesifikt i emnefelt. Når det gjelder Mavis, har 
Nasjonalbiblioteket pr i dag ikke implementert noe 
sluttbrukergrensesnitt. 

12 Decide on different levels of 
subject cataloguing for 
different kinds of 
publications, based on the 
significance of the resource. 
Define and publish 
pragmatic selection criteria. 

Dette er under arbeid i Nasjonalbiblioteket. Bibliografisk plan 
adresserer behovet for ulike katalogiseringsnivåer generelt, og 
tar inn over seg nødvendigheten av dette. Kriteriene som 
brukes i dag er ikke publisert (annet enn i Bibliografisk plan). 
Anbefalingene som kommer ut av Emner i Nasjonalbiblioteket 
skal også si noe om ulike beskrivelsesnivåer når det gjelder 
emner. 

13 Use two levels for subject 
indexing: 
    * A full level, providing 
indexing with enhanced 
access by authoritative 
subject terms, as well as 
classification notations; 
    * A minimal level, 
providing for most of the 
resources at least one 
controlled verbal access 
point and/or classification 
notations, if necessary 
shortened. 

Nasjonalbiblioteket har ingen gjennomført praksis på en 
inndeling i 2 nivåer, og det finnes en god del materiale som ikke 
kan gjenfinnes ved emnesøk, eksempelvis store deler av kort- 
og bildesamlingen. 

14 Keep the indexing policy 
clear and easily 
understandable to all user 
groups. 

Retningslinjer for emnebeskrivelse i nasjonalbibliografien er 
ikke klare. Men dette er en del av det vi skal bidra til med 
Emner i Nasjonalbiblioteket 

15 Publish the policies for 
internal and external use. 
Publish the latter on the 
web, in the vernacular 
language(s) and in English. 

Ikke oppfylt, se også ovenfor. 

16 Indicate what subject access 
tools are used. 

Skal inngå i retningslinjene for indeksering. Se også 14 og 15 

17 Indicate what kinds of 
resources are indexed. 

Skal inngå i retningslinjene for indeksering. Se også 14 og 15 

18 Indicate the levels and 
exhaustivity of indexing. 

Skal inngå i retningslinjene for indeksering. Se også 14 og 15 

19 Try to keep the indexing 
policy consistent over time 
to ensure uniform access to 
resources. 

(Krav til retningslinjene for indeksering. Se også 14 og 15) 
Nasjonalbiblioteket har i dag ikke retningslinjer på en form som 
kan vedlikeholdes på en sporbar måte 
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5 Emnesystemer brukt i andre større bibliotek 

5.1 Nasjonalt 

5.1.1 Biblioteksentralens emneord 

http://bibbi.bibsent.no/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx 

Omfang og innhold: Biblioteksentralens emneord finnes på nynorsk og bokmål. De blir brukt på 

Biblioteksentralens poster, dvs. mesteparten av forlagslitteraturen som er utgitt i Norge de siste 40 

årene. Basen inneholder ca 27 000 emner. Alle som abonnerer på Biblioteksentralens bibliografiske 

poster får postene med emneord. BS har ca 550 bibliotek som abonnenter, hovedsakelig folke- og 

skolebibliotek. Det vil si at ca 80 % av folkebibliotekene bruker er kunder i Biblioteksentralen. BS’ 

emneord kan da evt. legges inn i det lokale bibliotekets egne autoritetsregister. Det er også mulig å 

abonnere på tilgang til BIBBI Autoriteter (se lenken) hvor man får en oversikt over emneordene 

knyttet til klassenumre (ca 110 kunder). 

Noen store bibliotek, som Deichmanske bibliotek og Bergen offentlige bibliotek, endrer i større eller 

mindre grad emneordene for å få dem til å passe med sin egen struktur. Andre bibliotek endrer også 

til en viss grad på emneordene. 

De siste 5-6 årene har kundene gjennom et filter kunnet velge om de vil ha emneordene på bokmål 

eller nynorsk.  

Emneordenes struktur og form: Egentlig er disse emneordene en hybrid mellom emneordssystem og 

register til brukte Dewey-numre. De følger prinsippene i Ellen Hjortsæters Emneordskatalogisering 

(Hjortsæter, 2010) for oppbygging av emneord. Prekoordinerte emneord (dvs. sammensatte emner) 

uttrykkes i strenger, og rekkefølgen angir hvilket aspekt ved emnet som er viktigst. 

Emnestrengene er knyttet til Dewey-nummer (oppdatert til DDK 5 fra og med 2000, tidligere DDK 4). 

Der det er mulig, er det en parallellitet mellom klassenummer og emnestrenger. Det er forbindelsen 

til Dewey-nummeret som angir relasjoner, det finnes ikke se-også-henvisninger. BS’ emneord har se-

henvisninger. 

MARC-felt 650 i BS-MARC (som er en variant av Normarc) brukes for generelle emneord. 650$9 

brukes for å angi målform på emneordet: bokmål, nynorsk eller begge målformer(nob, nob, nor). Når 

geografiske navn er hovedemneord brukes MARC-felt 651. Geografiske emner er skilt ut i en egen 

autoritetsfil.  

Tilrettelegging for semantisk web: Nei. 

Mapping til Dewey: Biblioteksentralens emneord er en aktuell kandidat for mapping til Norsk 

webDewey. Det er imidlertid et problem at de er pr i dag ikke er allment tilgjengelige. 

Verktøy: Verktøyet for registrering og kontroll av emneordene kan sees i vedlegg 1. 

5.1.2 Humord 

http://www.bibsys.no/files/out/humord/index.html 

http://bibbi.bibsent.no/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx
http://www.bibsys.no/files/out/humord/index.html
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Bakgrunn: Humord ble opprettet som et samarbeidsprosjekt i 1993-1994 mellom UB-ene i Oslo, 

Bergen, Tromsø og Trondheim, med finansiell støtte fra RBT (Riksbibliotekstjenesten).  

Omfang og innhold: Humord er en tesaurus som opprinnelig ble laget for humanistiske fag.   Den ble 

etablert 1994, og inneholder ved utgangen av 2011 ca 24.860 termer, hvorav ca 7.560 er synonymer 

registrert som se-henvisninger.  

Tesaurusen er nå utvidet med ca 4000 termer innen samfunnsfag (unntatt psykologi). Det er også 

termer fra tilgrensende fagområder til humaniora og samfunnsvitenskap. Humsam hadde i 2011 et 

prosjekt for å innlemme de samfunnsvitenskapelige termene i Humord (Prosjektet SV-fag til Humord, 

2011). Prosjektet manglet midler til å ferdigstille arbeidet slik de ønsket. Bl.a. fikk de ikke laget en 

konverteringsfil for oppdatering av eksisterende SV-poster med Humord. Rapporten viser også til at 

ressurser til ferdigstillelse og vedlikehold av dette prosjektet var noe av det de hadde ønsket hjelp til 

fra Nasjonalbiblioteket.  

Organisering: I tilknytning til tesaurusen er et også utarbeidet en håndbok med retningslinjer og et 
regelverk for indekseringen. Alle Bibsys-bibliotek med humaniora-profil kan delta i samarbeidet. I dag 
er UB i Oslo, Bergen og Trondheim med, samt biblioteket ved Holocaust-senteret. Ibsen-senteret 
bruker Humord som grunnlag for emnebeskrivelsen.  

Arbeidet samordnes av en koordineringsgruppe og ledes av en Humord-koordinator. Gruppen møtes 
en gang i året og samarbeider ellers via e-post.  Alle deltakerbibliotek kan foreslå nye emneord etter 
behov.  

Emneordenes struktur og form: Tesaurusen styres av regelverket i Humord håndbok som er basert 

på: ISO-standarden for tesauri (se Documentation : Guidelines for the establishment and 

development of monolingual thesauri , 1986. 2nd ed. Genève: ISO. (International standard; ISO 

2788)).  

Humord har en tesaurusstruktur med overordnede og underordnede termer og se-henvisninger 

(Brukt for og Bruk). Den har dessuten autoritetskontroll som avviser ikke-autoriserte termer ved 

registrering. Det finnes to typer emneord: Generelle (innholdsbeskrivende) og formemneord. 

Formtermene er i en egen database og skiller seg fra de generelle emneordene ved at de har form i 

parentes: (Form).   

Humord registreres i dag i MARC-felt 698 i BS-MARC. Det er ikke avklart om Humord blir overført til 

650 I det nye systemet. 

Tilrettelegging for semantisk web: Nei. 

Mapping til Dewey: Mulig kandidat. 

Verktøy: Se vedlegg 1. 

5.1.3 Realfagsemneord (emneord på Realfagsbiblioteket)  

Bakgrunn: Utgangspunktet for Realfagsemneordene er frie emneord i Bibsys i MARC-felt 691. Disse 

ble hentet ut og laget emneord av. Det som ble gjort var at synonymer ble plukket ut, henvisninger 

ble laget, emneordene fikk ”riktig” grammatisk form osv.   

http://bibsys.no/files/pdf/handbok/humord_handbok.pdf
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=882055321&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=882055321&kid=biblio
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Data: Siste web-versjon av dataene vil ligge her: 
http://folk.uio.no/knuthe/emne/data/umn/grunnfil.txt  
 
Omfang: Foreløpig finnes det to vokabularer: Realfagsbiblioteket (UREAL) og Senter for 

menneskerettigheter (MR) (de sistnevnte termene er på engelsk). Pr september 2011 inneholdt de to 

vokabularene 16000 ord. 

Emneordenes struktur og form: Realfagsemneordene bygger på prinsippene i 

Emneordskatalogisering (Hjortsæter, 2009) og Klassifikasjon og indeksering (Ådland, 2010). 

Emneordene er stort sett postkoordinerte. 

Realfagsemneordene er på bokmål, og skal i utgangspunktet være norske termer eller lånord. Det 

skal være tatt hensyn til fagmiljøenes terminologibruk ved valg av emneord. Emneordene har både 

se-henvisninger og se-også-henvisninger. Registrering fjøres i Marc-felt 687 (651 vurderes brukt på 

geografiske sted som hovedemne, 600/610 på personer/korporasjoner)  

Disse emneordene er ment for indeksering på dokumentnivå, ikke kapittelnivå. 

Det er utarbeidet retningslinjer for bruk og vedlikehold av emneordene (Lundevall 2011). 

Organisering: Redaksjonskomité ved UBO. Forslagskasse til nye emneord og endringer i emneord. 

Redaksjonskomité. 

Tilrettelegging for semantisk web: Blir kodet i RDF i forbindelse med et samarbeidsprosjekt med 

TEKORD.  

Mapping til Dewey: Aktuell kandidat. 

Verktøy: Det er utviklet et eget program, Roald (Hegna 2011?), til bruk og forvaltning av 

realfagsordene.  

Når Roald brukes utenfor UiO, vil programmet hente data fra web fra denne filen: 

http://folk.uio.no/knuthe/emne/arbeidsdata/umn/grunnfil.txt 

5.1.3.1 Pågående utviklingsarbeid: prosjektet Realfagsemneord/TEKORD 

Det er tildelt midler fra Nasjonalbiblioteket til en ”sammenføyning”1 av Realfagsemneordene og 

TEKORD ved hjelp av RDF2. Dette vil gi erfaring på både sammenslåing av emneordssystemer og også 

bruk av emneord som linked data. I søknaden om støtte fra Nasjonalbiblioteket er målet for 

prosjektet beskrevet slik: 

En sammenføying av kontrollerte emneord brukt på realfagslitteratur ved UBO. (Realfagstermer) og 

termer innen teknikk og naturvitenskap koplet til UDK-klassifikasjon fra UBiT (TEKORD) vil kunne gi: 

 Erfaring og uttesting av sammenføying av ulike emneordssystemer som kan utvides til å 

gjelde andre norske emneordssystemer senere 

 Samarbeid og idéutveksling om mulig framtidig bruk av norske emneord som linked data 

                                                           
1
 Det er foreløpig uklart om dette betyr sammenslåing eller ”bare” å etablere såkalte crosswalks på en eller 

annen måte. 
2
 Søknaden kan leses her: http://www.nb.no/content/download/12936/81160/version/1/file/2011-521.pdf  

http://folk.uio.no/knuthe/emne/data/umn/grunnfil.txt
http://folk.uio.no/knuthe/emne/arbeidsdata/umn/grunnfil.txt
http://www.nb.no/content/download/12936/81160/version/1/file/2011-521.pdf
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 Gevinster i brukbarhet for bibliotekansatte og sluttbrukere som kan gjøre sømløs bruk av 

begge ressurser 

 Gevinster knyttet til ressursbruk for vedlikehold og videreutvikling av systemene 

 Erfaringer for emneordsarbeid som kan brukes inn i implementering av nytt Biblioteksystem   

5.1.4 TEKORD  

http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=EREG 

TEKORD ligger som ett av emneregistrene i Bibsys, og er NTUBs emneregister til UDK. Det dekker 

termer innen teknikk og naturvitenskap. Dette er et emneregister, ikke et emneordssystem. 

Tilrettelegging for semantisk web: TEKORD er publisert som i SKOS1/RDF, og kan søkes i her: 

http://api.talis.com/stores/tekord.2 

Mapping til Dewey: Vi har ikke vært i kontakt med ansvarlige for å avklare dette. Det er imidlertid et 

problem at TEKORD er et register, og ikke et emneordssystem.  

Se for øvrig informasjon om samarbeidet med Realfagsbiblioteket i 5.1.3.1 ovenfor. 

5.1.5 Musikkbibliotekforeningens tesaurus 

http://bergenbibliotek.no/musikk/emneord-for-musikk 

Tesaurusen er tilgjengelig fra hjemmesiden til Bergen offentlige bibliotek. Utgangspunktet for 

tesaurusen er Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger (Statens bibliotektilsyn 1993). 

Musikkbibliotekarforeningen anbefaler at denne blir brukt som en standard for emneord på trykt og 

innspilt musikkmateriale.  

Der det er mulig er norske termer prioritert. Tesaurusen består av to deler: Komposisjonstype og 

sjanger og Instrumenter og besetning.  Hver av disse delene kan en gå inn i separat, og en kan bla 

alfabetisk og navigere hierarkisk. 

Tesaurusen blir brukt av musikkbibliotekmiljøer både i fag- og folkebibliotek. Den vil bli kontinuerlig 

oppdatert av en referansegruppe. 

Tilrettelegging for semantiske web: Det finnes planer om koding i RDF. 

Mapping til Dewey: Aktuell kandidat. 

5.1.6 MeSh (Medical Subject Headings) på norsk  

http://www.helsebiblioteket.no/For+forskere/Medical+Subject+Headings+(MeSH)+oversettes+til+no

rsk.60439.cms 

Omfang: Hittil er ca 10 000 termer oversatt til norsk. Det faglige innholdet er mest innen psykologi, 

men også noe innen helsevesen, humanistiske fag, informasjonsvitenskap og geografiske områder. I 

                                                           
1
 Simple Knowledge Organisation System, se http://www.w3.org/2004/02/skos/  

2
 Se et eksempel på SKOS-representasjon ved å velge lenken ”Describe resources in this store” og kopier inn 

http://ntnu.no/ub/data/tekord#NTUB00189 i URI-feltet. 
 

http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=EREG
http://api.talis.com/stores/tekord
http://bergenbibliotek.no/musikk/emneord-for-musikk
http://www.helsebiblioteket.no/For+forskere/Medical+Subject+Headings+(MeSH)+oversettes+til+norsk.60439.cms
http://www.helsebiblioteket.no/For+forskere/Medical+Subject+Headings+(MeSH)+oversettes+til+norsk.60439.cms
http://www.w3.org/2004/02/skos/
http://ntnu.no/ub/data/tekord#NTUB00189
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tillegg en del termer innen store grupper som anatomi, sykdommer, kjemikalier og legemidler, 

odontologi, kirurgi etc.  

Tilrettelegging for semantisk web: Hver MeSH-term har sin unike ID, og er egnet for semantisk-web-

løsninger. Det ser imidlertid ikke ut til å foreligge noen offisiell linked data-representasjon av MeSH, 

men flere nasjonale utgaver foreligger i RDF, eksempelvis Finnish Ontology Library Service: ONKI 

MeSH (http://www.yso.fi/onto/mesh/). Det gjøres også forsøk med linked data i forbindelse med at 

MeSH oversettes til norsk1. 

Mapping til Dewey: Enkelte amerikanske MeSH-termer er også mappet til Dewey. 

5.1.7 Marcus – billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB)  

http://www.uib.no/ub/spesial/om-biblioteket/avdeling-for-spesialsamlinger 

Omfang og bakgrunn: Til Billeddatabasen Marcus på UBB er det laget en tesaurus på over 2600 

termer.   

 

Struktur: Utviklingen av en egen tesaurus ble gjort etter å ha vurdert å bruke andre ressurser, f.eks. 

HUMORD.  Erfaringene var at HUMORD ikke passet til behovene. Delvis var dette fordi behovet for 

spesifikke emneord i billeddatabasen er større, delvis fordi billeddatabasen har andre typer brukere 

og andre behov. HUMORD er i utgangspunktet en tesaurus med hovedvekt på humanistiske 

fagområder.  F.eks. finnes emnet Gravplasser som term med vinkling 1) Religion eller 2) Arkeologi.  

 For Billedsamlingen er "tingen som sådan" interessant.  Man tenker mer i retning beskrivelse av 

motiver. Billedsamlingen har plassert Gravplasser under «Kulturlandskap».   

 

Tesaurusen er i stadig utvikling og revisjon.    

Tilrettelegging for semantisk web: Nei. 

Mapping til Dewey: Dette er ikke vurdert. 

5.1.8 Riksantikvaren. Ordnøkkelen 

http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Veiledning/Ordnokkelen/ 

Bakgrunn: Ordnøkkelen fra Riksantikvaren er en tesaurus for kulturminnevern. Den inneholder en 

egen del for bilderegistrering i Riksantikvarens bildearkiv. Tesaurusen kan lastes ned og brukes av 

andre.  

Omfang: Ordnøkkelen inneholder over 3 700 ord, og dekker emner som arkitektur, arkeologi, 

fartøyvern, landskapsvern og andre felt innen kulturminnevern og -forvaltning.  

Mange av ordene har definisjoner, til hjelp ved registrering i databaser og ved søk. Ordnøkkelen er 
utarbeidet og blir oppdatert av Riksantikvaren. 

Tilrettelegging for semantisk web: Ukjent. 

                                                           
1
 Mer informasjon på Helsebiblioteket.no: 

http://www.helsebiblioteket.no/For%2bforskere/Medical%2bSubject%2bHeadings%2b%28MeSH%29%2bovers
ettes%2btil%2bnorsk.60439.cms  

http://www.yso.fi/onto/mesh/
http://www.uib.no/ub/spesial/om-biblioteket/avdeling-for-spesialsamlinger
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Veiledning/Ordnokkelen/
http://www.helsebiblioteket.no/For%2bforskere/Medical%2bSubject%2bHeadings%2b%28MeSH%29%2boversettes%2btil%2bnorsk.60439.cms
http://www.helsebiblioteket.no/For%2bforskere/Medical%2bSubject%2bHeadings%2b%28MeSH%29%2boversettes%2btil%2bnorsk.60439.cms
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Mapping til Dewey: Vi har ikke vært i kontakt med dem, men Ordnøkkelen kan være aktuell for 

mapping. 

5.1.9 Dewey 

http://www.nb.no/norsk-webdewey 

Dewey er brukt av alle norske folkebibliotek og bibliotek i grunnskole og videregående skole. Det er 

også det mest utbredte klassifikasjonssystemet i fagbibliotekene.  

De norske utgavene som hittil har vært i bruk, er en egen norsk utgave basert på litteraturbelegget i 

norske bibliotek. DDK 5, den nåværende norske utgaven, brukes av de fleste (dvs. alle folkebibliotek 

og de fleste fagbibliotek som bruker Dewey). Blant fagbibliotekene er det mer vanlig å bruke den 

fullstendige, amerikanske utgaven, eller en blanding av flere utgaver.  

Norsk webDewey vil bli en fullstendig oversettelse av den amerikanske utgaven. Det planlegges et 

sluttbrukerverktøy basert på registertermer, klassebetegnelser og evt. tilmappet vokabular.  

Flere store bibliotek, bl.a. UBB og UBO har egne kontrollregistre til Dewey. Disse blir brukt i 

registerarbeidet under oversettelsen av Dewey, og det vurderes videre bruk av dem i en norsk 

webDewey.  Noen av registrene er tilgjengelige her: http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=EREG. 

Tilrettelegging for semantisk web: Det finnes planer for dette. De tre øverste nivåene er publisert 

som linked data (med norske klassebetegnelser).  Se http://dewey.info/. 

Mapping: Det vurderes mapping av norske emnevokabularer til webDewey. 

5.1.10 UDK 

Det er ingen ensartet bruk av UDK i Norge, og lite samarbeid mellom de som bruker det. Inntrykket 

er at det mest brukes i oppstilling, og at alle har sin egen versjon (Bakkeli 2011). Nasjonalbiblioteket 

deltar i, og er koordinator for et dugnadsprosjekt om å oversette de øverste nivåene. Bl.a. 

Universitetsbiblioteket i Tromsø og Høyskolen på Lillehammer har eller er i ferd med å gå over til 

Dewey fra UDK. 

www.udcc.org/udcsummary/php/index.php 

Tilrettelegging for semantisk web: Det finnes planer for dette, men det er uklart hvor hvordan status 

er. Se www.udcc.org/ 

Mapping: Mapping til Dewey kan være aktuelt på de øverste nivåene.  

5.1.11 Andre tesauri og emneordssystemer 

I tillegg til de som er nevnt her, finnes det mange lokale emneordslister og -registre. Eksempel: Sogn 

og Fjordane fylkesbibliotek har kontrollerte emneord i tilknytning til den lokalhistorieske 

artikkeldatabasen Fjognedok, osv. http://www.sf.fylkesbibl.no/cgi-bin/websok-fjognedok.  

Mange av disse lokale emnesystemene vil bli kontaktet av webDewey-prosjektet i forbindelse med 

seminaret om mapping til webDewey. 

http://www.nb.no/norsk-webdewey
http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=EREG
http://dewey.info/
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php
http://www.udcc.org/
http://www.sf.fylkesbibl.no/cgi-bin/websok-fjognedok
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5.2 Internasjonalt 

5.2.1 Utenlandske vokabularer i bruk i Norge 

Av utenlandske vokabularer brukes bl.a. Mesh og NLB (medisinsk klassifikasjon) av de medisinske 

fagbibliotekene, og Agrovoc av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Den fullstendige 

utgaven av Dewey (DDC 21, DDC 22, DDC 23) brukes helt eller delvis av en del fagbibliotek. 

De følgende emnesystemene brukes i andre nasjonalbibliotek og akademiske bibliotek som ”det er 

naturlig å sammenligne seg med”.   

5.2.2 LCSH (Library of Congress Subject Headings) 

http://authorities.loc.gov/help/subj-auth.htm  

Omfang og struktur: LCSH danner mønster for emneordssystemer i mange andre nasjonalbibliotek. 

Bl.a. Sverige har også oversatt mange av termene til sitt emneordssystem. Systemet er dominerende 

i engelsktalende land.  

LCSH har prekoordinerte emneord i strenger. Systemet består av emneordene og et regelverk. 

Format: Marc 21, SKOS 

Tilrettelegging for sementisk web: Publisert på id.loc.gov. 

Mapping til Dewey: Ja. 

5.2.3 Fast (Faceted Application of Subject Terminology) 

http://www.oclc.org/research/activities/fast/default.htm 

Bakgrunn: Utgangspunktet for FAST var et behov for et enklere emneordssystem enn LCSH. 

Hensikten med å utvikle FAST var at det skulle være enkelt for brukerne, og enkelt for sluttbrukerne. 

Disse kravene var satt:   

1. Kompatibilitet med eksisterende metadata (emneord) 
2. Enkel å bruke  
3. Effektiv gjenfinning 
4.  Kostnadseffektivitet 
5.  Semantisk interoperabilitet 

 
Struktur: FAST bygger på LCSH. Vokabularet er tatt derfra, men det er fasettert, dvs. at strengene er 

delt opp til enkeltord. FAST er fullstendig enummerativt.  

Systemet er delt inn i åtte fasetter: Personnavn, korporasjoner, geografiske navn, hendelser, 

(Standard)titler, tidsperioder, generelle emner (Topics) og form/sjanger. 

Omfang: FAST har mer enn 1 600 000 autoriteter. Dette utgjør i realiteten mange færre enn LCSH 

fordi det er enkeltemneord. 

Formater: Marc 21 og SKOS. 

Tilrettelegging for semantisk web: FAST er publisert som linked data på id.loc.gov. 

http://authorities.loc.gov/help/subj-auth.htm
http://www.oclc.org/research/activities/fast/default.htm
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Mapping til Dewey: Ja. 

5.2.4 Svenska ämnesord 

http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/ 

Bakgrunn/omfang: Svenska ämnesord er utviklet av Kungliga Biblioteket og brukes i svenske 

fagbibliotek og i nasjonalbiblioteket. Redaksjonen er ved Kungliga Biblioteket. Det ble utviklet ved at 

emneord som ble brukt i svenske fagbibliotek ble samlet og ”vasket”. De ”vanligste” termene fra 

LCSH ble oversatt. Emneordene blir kontinuerlig mappet til eksisterende LCSH-termer. De blir også 

mappet til det svenske klassifikasjonssystemet SAB, og til Dewey.  

Struktur: Svenska ämnesord har prekoordinerte emneord i strenger. Det består av regelverk og selve 

emneordene.  De arbeider med SKOS. Det pågår også for tida en diskusjon omkring forenkling. Det er 

særlig bruken av prekoordinering det settes spørsmålstegn ved.  Det er enighet om verdien av å 

bruke et kontrollert vokabular og at dette bør følge internasjonale prinsipper. Undersøkelser har vist 

at det er mye feil i konstruksjonen av emneordene, og det undersøkes om det er fordi systemet er 

for komplisert å bruke. En ulempe ved å forenkle, er at det systemet ikke lenger så lett kan 

oversettes fra/til LCSH-termer. Sverige har også planer om å delta i MACs-prosjektet som er et 

mappeprosjekt mellom europeiske emnesystemer og LCSH (se under). Da kan det også være en 

ulempe å ruke emneord som ikke lenger samsvarer med LCSH.     

http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/Forstudie-forenkling-SAO/ 

Her er selve forstudien: 

http://www.kb.se/Dokument/Verktygsladan/Svenska%20ämnesord.%20Förstudie.%20Avslutsrappor

t%20-%20med%20bilagor.pdf 

Tilrettelegging for semantisk web: Det finnes planer, og Svenska ämnesord blir mappet til i hvert fall 

Dewey ved hjelp av SKOS.  

Mapping til Dewey: Ja. 

5.2.5 Schlagwortnormtdatei (SWD) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwortnormdatei  

Bakgrunn: SWD er det emneordssystemet som blir brukt i Tyskland. Det har en tesaurusstruktur, og 

er laget på grunnlag av ordtilfang fra emnesystemer i tyske bibliotek. Systemet er mappet til Dewey 

og til RAMEAU og LCSH. 

Tilrettelegging for semantisk web: Emneordene er tilrettelagt for linked data som en del av Linked 

data-prosjektet ved det tyske nasjonalbiblioteket: 

 http://openbiblio.net/2012/01/26/german-national-library-goes-lod-publishes-national-

bibliography/  

Mapping til Dewey: Dewey og SWD er blitt mappet til hverandre gjennom CrissCross-prosjektet: 

http://linux2.fbi.fh-koeln.de/crisscross/swd-ddc-mapping_en.html 

http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/Forstudie-forenkling-SAO/
http://www.kb.se/Dokument/Verktygsladan/Svenska%20ämnesord.%20Förstudie.%20Avslutsrapport%20-%20med%20bilagor.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Verktygsladan/Svenska%20ämnesord.%20Förstudie.%20Avslutsrapport%20-%20med%20bilagor.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwortnormdatei
http://openbiblio.net/2012/01/26/german-national-library-goes-lod-publishes-national-bibliography/
http://openbiblio.net/2012/01/26/german-national-library-goes-lod-publishes-national-bibliography/
http://linux2.fbi.fh-koeln.de/crisscross/swd-ddc-mapping_en.html
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5.2.6 RAMEAU 

http://rameau.bnf.fr/  

Bakgrunn: RAMEAU er et fransk emneordssystem, og brukes bl.a. av Bibliothèque nationale de 

France og franske universitetsbibliotek . 

Tilrettelegging for semantisk web: Emneordene er tilrettelagt for SKOS og linked data 

http://www.cs.vu.nl/STITCH/rameau/  

5.2.7 Internasjonale (europeiske) mappingprosjekter 

Bakgrunn: Prosjektet Macs går ut på å mappe mellom emneord fra LCSH, RAMEAU og SWD. Svenska 

ämnesord er også på vei inn i prosjektet. 

http://www.cacaoproject.eu/fileadmin/media/AT4DL/paper-09.pdf 

5.2.8 Dewey som kunnskapsorganisatorisk «hub» 

Bakgrunn: I den amerikanske WebDewey finnes det bl.a. mappinger fra LCSH, MeSh og Bisac. I 

Tyskland er det mappinger mellom Dewey, SWD, RAMEAU og LCSH. Dette er publisert som linked 

data. De tre øverste nivåene av Dewey og Hjelpetabell 2 (geografiske steder) er publisert som linked 

data.  

http://dewey.info/ 

5.2.9 Thesaurus for Graphic Material (TGM) 

Bakgrunn og omfang: TGM er en tesaurus som er til bruk for grafiske materiale. Den bestod 

opprinnelig av 2 deler som nå er slått sammen: 

 I: Subject terms (TGM 1) (ca 7000 termer). 

 II: Genre and Psysical Characteristic Terms ca 650 termer).  

 
TGM kan fritt lastes ned: http://www.loc.gov/rr/print/tgm1/ 
Del 2 er oversatt til svensk, og finnes som en delmengde av Svenska ämnesord. Den svenske 

oversettelsen finnes her: http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/genrer-

form/tesaurus/tgm/ 

Tilrettelegging for semantisk web: Ja, gjennom id.loc.gov 

Mapping til Dewey: Ukjent. 

5.2.10 GeoNames 

Bakgrunn og omfang: GeoNames er en geografisk database. Den dekker alle land, og inneholder 

over 10 millioner geografiske navn. Basen tar hensyn til stedsnavn på ulike språk.  

Basen kan fritt lastes ned. Informasjon finnes her: http://www.geonames.org/  

5.2.11 Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) 

Bakgrunn og omfang: TGN blir utgitt av The Getty Research Institute, og er en databank over 

geografiske navn. Den omfatter rundt 912.000 steder på verdensbasis. 

http://rameau.bnf.fr/
http://www.cs.vu.nl/STITCH/rameau/
http://www.cacaoproject.eu/fileadmin/media/AT4DL/paper-09.pdf
http://dewey.info/
http://www.loc.gov/rr/print/tgm1/
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/genrer-form/tesaurus/tgm/
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/genrer-form/tesaurus/tgm/
http://www.geonames.org/
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Struktur: Hver post representerer et sted, og har en unik ID. Det inngår i et hierarki, og har 

informasjon om geografiske koordinater, type sted (hovedstad, bebodd sted) og angir kilde for 

dataene.  

Informasjon finnes her: http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html 

6 Standarder og retningslinjer 

6.1 IFLA: Principles Underlying Subject Heading Languages.   
Prinsippene er utarbeidet av en arbeidsgruppe under Klassifikasjons- og indekseringskomiteen I IFLA: 

Working group on Principles Underlying Subject Headings, 1999. De inneholder retningslinjer for 

konstruksjon og vedlikehold av emneord. Prinsippene kan brukes for alle emneordssystemer, det er 

selve konstruksjonen av emneord som er tema. De tar for eksempel ikke stilling til post- eller 

prekoordinering, men beskriver begge metodene. Merk at dette er retningslinjer, ikke en standard. 

Ellen Hjortsæter bygger på disse prinsippene i sin bok Emneordskatalogisering. 

6.2 ISO 25964. Thesauri and interoperability with other vocabularies   
Denne standarden består av to deler: 

 Del 1: Thesauri for information retrieval . Denne inneholder prinsipper og anbefalinger for 
utvikling og oppbygging av tesaurier for informasjonsgjenfinning, Standarden kan brukes for 
alle typer materiale. 
 

 Del 2: Interoperability with other vocabularies. Del 2 er ennå ikke publisert.  Den vil 
inneholde prinsipper for interoperabilitet, særlig mapping mellom ulike vokabularer. Den 
beskriver i tillegg betingelser som må være til stede og ulike måter å mappe på. 

6.3 IFLA. Guidelines for Subject Access in National Bibliographies 
Utkast som var ute på høring november 2011 (IFLA Working Group on Guidelines for Subject Access 

by National Bibliographic Agencies 2011): 

 http://www.ifla.org/files/classification-and-indexing/subject-access-by-national-bibliographic-

agencies/nba-guidelines-for-approval.pdf 

Retningslinjene er utarbeidet av en arbeidsgruppe i IFLAs komité for klassifikasjon og indeksering. 

Den inneholder anbefalinger for hva nasjonalbibliotek bør gjøre når det gjelder emnetilordning og 

emnegjenfinning. 

Anbefalingene legger bl.a. vekt på at alt materiale ikke trenger å behandles likt, man kan ha ulikt nivå 

på emneregistreingen. Det anbefales at man minimum bør ha enten et klassifikasjonssystem eller et 

emneordssystem.  Det bør brukes internasjonale systemer slik at data kan utveksles og gjenbrukes. 

Det enkelte nasjonalbibliotek bør utarbeide og publisere sin egen emnetildelingspolitikk.  

6.4 Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) 
Dette er en konseptuell modell for emnedata utarbeidet av IFLA (IFLA Working Group on the 

Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR) 2010). Den er tilgjengelig her:   

http://www.ifla.org/files/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-

data/frsad-final-report.pdf 

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
http://www.ifla.org/files/classification-and-indexing/subject-access-by-national-bibliographic-agencies/nba-guidelines-for-approval.pdf
http://www.ifla.org/files/classification-and-indexing/subject-access-by-national-bibliographic-agencies/nba-guidelines-for-approval.pdf
http://www.ifla.org/files/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf
http://www.ifla.org/files/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf
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Rapporten inneholder anbefalinger for emnebeskrivelser i nasjonalbibliotek.  

6.5 Functional Requirements for Authority Data (FRAD) 
Dette er en konseptuell modell for autoritetsdata utarbeidet i IFLA-regi (IFLA Working Group on 

Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR) 2009). Den er omtalt her: 

http://www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-34. 

6.6 Norske retningslinjer for emneord  
Det er utarbeidet egne norske retningslinjer for emneord (Hjortsæter 2009). 

De norske retningslinjene for emneord bygger på IFLA s retningslinjer for emneord. 

6.7 Retningslinjer gitt i Standard for fotoregistrering (ABM-skrift #44) 
Standard for fotoregistrering (ABM-utvikling 2008) anbefaler følgende når det gjelder klassifikasjon, 

emneord og motivtype: 

Klassifikasjon, emneord og motivtype: Klassifikasjonssystemer som Outline3 (Outline of Cultural 

Materials) og UDK4 (Universell desimalklassifikasjon) brukes i noen grad for klassifisering av 

fotografi, men er ikke etablert praksis. Klassifikasjon er derfor ikke obligatorisk i standarden.  

Standarden skiller ikke mellom kontrollerte emneord og fritt tildelte stikkord/nøkkelord 

tilmotivinnholdet. Institusjons-/sektor-/systeminterne emneordslister må derfor brukes/utvikles lokalt 

etter behov. Vi anbefaler bruk av dynamiske, men kontrollerte fag-, institusjons, sektor eller 

systeminterne emneordslister, med godkjenningsordning for tildeling av nye emneord.  

Motivtype gir en svært overordnet kategorisering av fotografiene etter etablerte fotografiske 

sjangere og konvensjoner. I arbeidet med en videreutvikling av Fotoregistrene5 (samlingsregisteret) 

er det utarbeidet en liste med de vanligste fotografiske motivtypene (se vedlegg 1.). Denne anbefales 

brukt i felt 12.  

Vi vil også følge ulike initiativ til emneordslister for fotografi, bl.a. TGM II (Thesaurus for Graphic 

Materials II, Library of Congress 2004, svensk oversettelse 2007) og erfaringene med 

Fylkesfotonettverk Rogalands emneordsliste for fotografi (ferdigstilt vinteren 2008). (Standard for 

fotoregistrering 2008,10). 

7 Oppsummering 

7.1 Hovedtrekk fra kartleggingen 
Ser vi NBs samlinger under ett, viser kartleggingen at arbeidet knyttet til emnebasert inngang til 

materialet framstår som svært lite koordinert, - overordnet tenkning mangler i stor grad. Bildet er 

imidlertid sammensatt, og nedenfor beskrives de viktigste observasjonene vi kan trekke fra 

kartleggingen. 

Klassifikasjon betydelig bedre ivaretatt enn verbal emnebeskrivelse 

Det går et markant skille mellom de to hovedmetodene for emnebeskrivelse, nemlig klassifikasjon 

kontra bruk av verbale deskriptorer.  Av klassifikasjonssystemer er det i all hovedsak brukt Dewey. 

For to typer ressurser brukes andre klassifikasjonssystemer i tillegg til Dewey: Løøv i Samisk 

http://www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-34
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bibliografi og UDK for filmlitteratur (fra ca 1990 til 2009). Ifølge de samlingsansvarlige dekker ikke 

Dewey de spesielle behovene for gjenfinning i disse ressursene.  

Klassifikasjon (med Dewey) av tekstlig materiale (tradisjonelt ”biblioteksmateriale”) har vært 

praktisert siden 1956, og når det gjelder tradisjonelt bibliotekmateriale finnes det god kompetanse 

på klassifikasjon i institusjonen. Derimot kan vi ikke si det samme for andre materialtyper i NBs 

samlinger.  

Hovedutfordringene på dette feltet er: 

 Manglende kompatibilitet mellom ulike utgaver brukt gjennom tiden 

 Manglende sluttbrukerverktøy som utnytter klassifikasjonsdataene 

 Manglende gjenbruk av andres klassifikasjonskoder 

 Manglende klassifikasjonskompetanse på audiovisuelt materiale 
 

Det pågående WebDewey-prosjektet (se 2.3) adresserer imidlertid ovenstående utfordringer, og NBs 

interne utviklingsarbeid på dette området må koordineres med dette. 

Verbal emnebeskrivelse: Standardiserte emnesystemer brukes i liten grad, derimot finnes en flora 

av innbyrdes uavhengige, samlingsspesifikke emneordslister 

Det brukes mange ulike emneordsystemer i Nasjonalbiblioteket, både allmenne emneord, 

stikkord/nøkkelord og geografiske emneord. De fleste er flate lister uten synonymhenvisninger.  Det 

sterke fokuset på tilpasning til den enkelte samling, sammen med den åpenbare mangelen på 

koordinering mellom de ulike emneordsystemene som brukes, medfører at emneord kan være godt 

egnet til presis gjenfinning innenfor den enkelte samling, men overhodet ikke egnet til 

informasjonssøking på tvers. 

Eksempelvis, i presentasjoner på nett av spesielle samlinger/tema (norsk-amerikansk samling, 1814, 

1905, Nansen osv.) er det utarbeidet egne emnelister som er spesielt tilpasset det utvalget av 

materiale ligger til grunn for presentasjonen. Det er altså ikke tatt i bruk standardiserte 

emneordssystemer til dette. Det samme gjelder forfatterbibliografiene. 

Det samme gjelder for så vidt Samisk bibliografi, men her er emnesystemet (prekoordinert 

emneordsliste) utarbeidet etter kunnskapsorganisatoriske prinsipper for slike. Isolert sett synes 

derfor Samisk bibliografi å være den ressursen som er best og grundigst mht. bruk av 

klassifikasjon/emneinnganger. 

Ser vi på hvordan verbal emnebeskrivelse registreres i metadata, viser kartleggingen noe mangel på 

konsekvens. Det klareste eksempelet er kanskje registreringen av (mer eller mindre) kontrollerte 

emneord i MARC-feltet for stikkord, som praktiseres for deler av materialet. 

Audiovisuelt materiale mangler i stor grad emnebeskrivende metadata – det er bedre fatt for 

tekstlig materiale 

For det tradisjonelle bibliotekmaterialet er det i langt større grad brukt klassifikasjon og kontrollerte 

emneinnganger enn det har vært gjort for det audiovisuelle materialet (det som registreres i Mavis). 

For tradisjonelt bibliotekmateriale er tildeling av klassifikasjon og/eller emneord en del av de faste 

rutinene som følges. I den grad det har vært brukt klassifikasjon/kontrollerte emneord for materiale i 
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Mavis, er det for små utvalg av materiale (film, radio bl.a.) og/eller som ei utprøving av hvordan det 

kan fungere (plakater). For audiovisuelt materiale har vi derfor opparbeidet lite erfaring med 

emnebeskrivelse, og følgelig lav kompetanse.  

Geografiske emneord – utstrakt bruk, men lite konsistent registreringspraksis  

Emnetypen geografisk lokasjon er interessant i mange sammenhenger, og geografiske emneord 

registreres følgelig på mange typer materiale. Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike 

samlingene og materialtypene når det gjelder hvor de geografiske navnene hentes fra (kilde) og hvor 

og hvordan de registreres i metadataene.  For norske stedsnavn er det Statens Kartverk som etter 

Lov om stadnamn1 bestemmer skrivemåte og forvalter Sentralt stedsnavnregister (SSR)2.  

Loven sier for øvrig (§9): 

”Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal 

han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd. ”  

§1 tredje ledd 

”Lova gjeld når organ for stat, fylkeskommune og kommune skal fastsetje stadnamn eller 

skrivemåten av dei, eller bruke dei i tenesta. Lova gjeld også bruk av stadnamn i selskap som det 

offentlege eig fullt ut og i læremiddel som skal brukast i skolen.” 

Det kan ikke være tvil om at Nasjonalbiblioteket hører inn under de som er forpliktet til å bruke SSR, 

men ingen av informantene i kartleggingen har oppgitt dette som kilde for norske geografiske navn. 

Systemstøtte for emneregistrering – manglende interoperabilitet når det gjelder autoritetsdata 

Hovedsystemene for metadata i Nasjonalbiblioteket er Bibsys og Mavis. I tillegg registreres en del 

samlinger fortsatt i TRIP, men denne skal avvikles og dataene flyttes til Bibsys, så tilstanden i TRIP 

problematiseres ikke her.  

 Når det gjelder systemstøtte for emnebeskrivelse, har BIBSYS og Mavis helt ulike tilnærminger. 

BIBSYS tilbyr i praksis ingen systemstøtte for registrering av NBs emneord, bortsett fra for personer 

og korporasjoner som emner (Nasjonalt autoritetsregister).  Det betyr at man manuelt registrerer 

emneord fra de emneordssystemer man vil (og angir disse ved $2). I Mavis er autoritetsregistrene 

integrert i systemet, - det er ett register for personer og korporasjoner og ett for emneord. Hvert av 

disse kan brukes på alle samlinger og materialtyper registrert i Mavis, selv om dette er gjort i 

begrenset grad foreløpig.  

Autoritetsregisteret for navn i Mavis forholder seg ikke til tilsvarende i Bibsys.  I det hele tatt framstår 

Mavis og Bibsys som to isolerte systemer som inngår i hver sine arbeidsprosesser, med separate 

aktører og data.  

                                                           
1
 http://www.lovdata.no/all/hl-19900518-011.html  

2
 SSR: http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Stedsnavn/Sentralt_stedsnavnregister/. Dette 

inneholder både stedsnavn og detaljert lokasjonsinformasjon (koordinater) 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19900518-011.html
http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Stedsnavn/Sentralt_stedsnavnregister/
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7.2 Videre arbeid 
Kartleggingen presentert i denne rapporten vil danne et grunnlag for anbefalingene vi skal komme 

fram til ved at den 

 Påpeker en del mangler og forbedringspunkter i NBs nåværende emnepraksis 

 Beskriver flere eksterne og mer eller mindre standardiserte emnesystemer som kan være 
aktuelle for framtidig bruk 

 Angir noen internasjonale retningslinjer og prinsipper som det bør tas hensyn til 

 Spesifikt evaluerer tilstanden i Nasjonalbiblioteket i henhold til retningslinjene fra IFLA om 
emneinnganger i nasjonalbibliografier  

Bakgrunnen for hele dette arbeidet finnes i Bibliografisk plan, som vil være et utgangspunkt også for 

det videre arbeidet. 

Arbeidet framover vil derfor dreie seg om å prioritere problemene som er avdekket, og vurdere 

hvordan disse best kan løses. Et ledd i dette arbeidet vil være evaluere noen utvalgte emnesystemer 

for NBs samling. Evalueringen vil kunne utføres dels ved noen konkrete småskala utprøvinger, dels 

ved teoretisk analyse, dels ved å bruke sunn fornuft.   

Noen av problemene som er avdekket vil kunne løses ved mindre praksisendringer uten videre 

utredning. Disse skal identifiseres og settes i verk så fort som mulig. 

Plan for dette arbeidet vil bli utarbeidet og presentert for TKs ledergruppe. Det er uhyre viktig at 

ledergruppen her tar i betraktning det planlagte samarbeidet mellom Nasjonalbiblioteket og UH-

bibliotek om verbale emnesystemer. 
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 Vedlegg 1. Biblioteksentralen 
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Vedlegg 2. Bruk av klassifikasjon i Nasjonalbiblioteket, fordelt på år og 

materialtyper. 
 

        
            TID    
 
 
MATERIALE          

   
1940- 

    
1950- 

  
1960- 

    
1970- 

       
1980- 

         
1990- 

    
2000- 

    
2010- 

   Kommentar 

Norbok                      
Norvegica Extranea         
Doktoravhandlinger    
Barne- og u-bøker 
Skjønnlitteratur  
Utl. støttelitt.             
Utl. 
støttelitt.musikk   

 Fra 1956: 
Arnesen         
 

  Fra 1984: 
DDK 4 

 Fra 
2003: 
DDK 5 

 Gjelder utg.år 

Skolebøker       Fra 
2009: 
DDK 5 

 Gjelder utg.år 

Kart       Fra 1991: 
DDK 4 
 

Til 2003   Gjelder kat.år 

Nettressurser       Fra 
2000:  
 
DDK 4. 
Fra 
2003: 
DDK 5 

 Sporadisk innhenting 
de første årene.  

Musikktrykk (noter)      Fra 1994: 
780 
musikk. 
Norsk fork 
utg. 

Fra 
2003: 
DDK 5 

  

Faglitteratur film      Fra ca 
1990: UDK 

Fra 
2009: 
DDK 5 

  

Norsk-am. samling       Fra 
2000: 
DDK 5 

  

Samisk bibliografi 
 
 
 

Fra ca 
1945: 
Løøv 

    Fra 1993: 
DDK 4 

   Fra  
2003: 
DDK 5 

  

Norart     Fra 1980: 
Arnesen   
Fra 1984: 
DDK 4 

 Fra 
2003: 
DDK 5 

 Det finnes lakuner i 
hva som er 
klassifisert 

Plakater        Fra       
2010: 
DDK 5 

Gjelder historiske 
plakater 

Film      DDK 4              Prøvd ut på en liten 
samling  

Håndskrifter                
1814                              
1905                             
Nansen                
Amundsen                   
Bilder  
Jazzbasen 

        Klassifiseres ikke 
 
 
 
 
 

Kort         Klassifiseres ikke. 
Fra ca 2008 er 
pliktavl. kort sortert 
på emne-grupper 
knytta til Deweynr.   
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Vedlegg 3. Merking i metadata av brukt DDK-utgave.  
 

Notat 

Dato: 14.12.2007 

Til: Jonny Edvardsen 

Kopi: Kari Mathisen, Helén Sakrihei, Hilde Høgås 

Fra: Asborg Stenstad 

Emne: Klassifikasjon etter én eller flere utgaver  

Bakgrunn 

Det er behov for gjennomgang av klassifikasjonspraksis på monografi- og tidsskriftsiden når det 

gjelder bruk av ulike klassifikasjonsskjemaer.  

Målsettingen er å få til mer lik praksis og bruk av færre utgaver. 

13.12.2007 ble det avholdt møte med disse til stede:  

Annema Langballe, Ingebjørg Rype, Ingrid Vaalund, Marianne Troldmyr, Turid Gustu Eriksen, Zofia 

Johansen, Asborg Stenstad  

Dagens situasjon 

Norske bøker: 

I Norsk bokfortegnelse klassifiseres norske utgivelser etter Dewey-utgaven som var i bruk på 

utgivelsestidspunktet. For eksempel har norske bøker utgitt i 2002 men katalogisert i 2007 fått 

klassifikasjon etter DDK4, mens norske bøker utgitt 2003 eller senere har blitt klassifisert etter DDK5. 

Dvs.: 

Bøker med utgivelsesår 2003 og senere: DDK5 

Bøker med utgivelsesår 1984-2002: DDK4 

Bøker med utgivelsesår 1970-1983: Arnesen, 3. utg. 

Bøker med utgivelsesår 1956-1969: Arnesen, 2. utg. 

Bøker med utgivelsesår 1955 og tidligere: Ingen klassifikasjon 

Norvegica extranea: 

Fra og med 2003, da DDK5 ble tatt i bruk, har Norvegica extranea blitt klassifisert etter 

registreringstidspunktet. All Norvegica extranea som er katalogisert fra og med 2003 skal være 

klassifisert etter DDK5, uavhengig av bokens utgivelsestidspunkt. (Vedtak på fagmøte i 
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Bokfortegnelsen 30. jan. 2003.) Bakgrunnen for vedtaket var hensynet til den trykte bokfortegnelsen, 

2003-fortegnelsen og senere trykte fortegnelser skulle bare inneholde klassifikasjon etter DDK5. 

Siden den trykte bokfortegnelsen er nedlagt, er det ikke lenger nødvendig å behandle norske 

utgivelser og Norvegica extranea ulikt. 

Norper: 

  Eldre tidsskrifter (før 2003) klassifiseres etter DDK4. Etter 2003 klassifiseres alt  etter DDK5.  

Norart: 

Registreringsåret legges til grunn for hvilken utgave som benyttes. Norart omklassifiserer etter DDK 4 

hvis de tilfeldigvis oppdager ulike klassenummer på samme emne, men de foretar ingen systematisk 

gjennomgang. 

Nornoter: 

Bruker alltid den nyeste utgaven. 

Anbefaling: 

 Fra 2008 klassifiseres både norske monografier og norvegica extranea på samme måte. 

 All ny tilvekst av både monografier og tidsskrifter klassifiseres etter den utgaven som gjelder 

på registreringstidspunktet, uansett utgivelsesår. 

 Unntak: Bøker med utgivelsesår 1955 eller tidligere, klassifiseres ikke.  

Forutsetning for at dette kan gjennomføres: 

 Det må legges inn indikatorer og delfelt i MARC-felt 082 i postene i henhold til  NORMARC 

som viser hvilken klassifikasjonsutgave som er benyttet: 

 08230 = Deweys desimalklassifikasjon $2 utgave 

 08240 = Arnesen $2 utgave 

 

 for eksempel  

 *08230$a235$25   klassifisert etter DDK5 

 *08230$a235$24   klassifisert etter DDK4 

 *08240$a839.828$23  klassifisert etter Arnesen, 3. utg. 

 *08240$aS 839.91$22 klassifisert etter Arnesen, 2. utg. 

 Oppretting i basene kan gjøres maskinelt på grunnlag av postenes utgivelsesår for 

 norske utgivelser; for Norvegica extranea på grunnlag av postenes utgivelsesår til og med 

2002 og postenes registreringsår fra og med 2003. 



42 
 

 Klassifikasjonsutgave kan være angitt på annen måte i MARC21 og ved eventuell 

 konvertering til dette formatet, må det finnes løsning på å kunne identifisere  utgave her. 

 Vi antar at søk på klassenummer i samme base hvor flere klassifikasjonsutgaver 

 benyttes forenkles når kilden for postenes klassenummer kan identifiseres. 

 Unntak: 

 Ved katalogisering av restanser beholdes det klassenummeret som er gitt av klassifikator på 

vedlagt løpeseddel.  

 Annema Langballe fortsetter å klassifisere restanser som mangler klassenummer etter 

gammel ordning, dvs. klassifikasjon etter utgivelsestidspunktet. 

Anbefalingen ble godkjent i ledermøte – Tilvekst og kunnskapsorganisering 09.01.2008.  
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Vedlegg 4. Eksempler på ulik registrering av geografisk kontekst 

(hierarkisk informasjon) 
 
 

NORART: 3 artikler fra trefflisten til søket «Nes» 

651  $aNesbyen (Nes) (Buskerud) 
651  $aNes (Buskerud) 
651  $aMinnesota (USA) 
 

BIBSYS: Søk i «Norsk bokfortegnelse 2011- » på geografisk emneord «Nes» gir 6 treff, med følgende 

geografiske registrering (BIBSYS-MARC): 

 651g $aNes $qAkershus ;; Hvam $2norbok 

 651g $aNes (Akershus)$2norbok 

 651g $aAkershus ;; Nes $2norbok 

 651g $aNes (Buskerud)$2norbok  

 651g $aNes (Buskerud) ;; Nesbyen $2norbok 

 651g $aRingsaker ;; Nes $2norbok 
 

NORBOK:  

 søk på «Nes» i ord i tittel gir bl.a. følgende registreringer (NORMARC): 
651  $aRingsaker$zNes 
651  $aNes$qAkershus 

 Søk på «Galdhøpiggen» i ord i tittel gir bl.a. følgende registrering (NORMARC): 
651  $aJotunheimen$zGaldhøpiggen 
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Vedlegg 5. Oversikt over verbal emnebeskrivelse for de kartlagte samlingene 

Samling Emnetype Format i metadata Kilde/Verdimengde 

Norbok - Norsk 
bokfortegnelse    
Norvegica 
Extranea   
Doktor-
avhandlinger   

Geografisk sted (G) 
Person (P) 
Korporasjon (K) 
Sjanger (S) 

G: 651g …..*$2norbok+ 
P: 600 
K: 610 + 611 (konferanser, 
utstillinger) 
S: 008 $b 
(BIBSYS) 

G: Ingen fast autoritetsliste. .  
P: Nasjonalt autoritetsregister  
K: Nasjonalt autoritetsregister 
S: Fast sett med  verdier/koder spesifisert i MARC-formatet 
 
(norbok registrert i LCs Subject Heading and Term Source Codes og angis som 
verdi på $2-feltet) 

Barne- og 
ungdomsbøker 

Geografisk sted (G) 
Person (P) 
Korporasjon(K) 
Sjanger(S) 

G: 651g…..*$2norbok+ 
P: 600 
K: 610+ 611 (konferanser, 
utstillinger) 
S: 082g  "[U]"som suffiks til 
Deweynr. 
(BIBSYS) 

G: Ingen fast autoritetsliste.  
P: Nasjonalt autoritetsregister 
K: Nasjonalt autoritetsregister 
(norbok registrert i LCs Subject Heading and Term Source Codes og angis som 
verdi på $2-feltet) 
 

Kart  Geografiske sted (G) G: 651g….*$2norbok+ 
(BIBSYS) 

G: Ingen fast autoritetsliste.   
(norbok registrert i LCs Subject Heading and Term Source Codes og angis som 
verdi på $2-feltet) 
 
 

Skjønnlitteratur Sjanger (S) 
 

S: 082g: [S] som suffiks til 
Deweynr pluss 
008 $s (skjønnlitterær sjanger) 
(BIBSYS) 
 

 
 
Fast sett med  verdier/koder spesifisert i MARC-formatet 
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Samling Emnetype Format i metadata Kilde/Verdimengde 

Skolebøker Emne (E) 
Sjanger (S) 
 

E: 691   
S: 691 
 (BIBSYS) 

E: fag (usikkert om Grep (http://www.udir.no/grep) brukes som kilde) 
S: "lærebøker", "grunnskole", "videregående skole", "barnetrinnet", 
"ungdomstrinnet" 

Nettressurser Geografisk sted (G) 
Person (P) 
Korporasjon (K) 
 

Som Norbok Som Norbok 

Musikktrykk: Noter Musikk - besetning 
(B) 
Emne (E) 
Geografisk sted (G) 

B: 658g 
E: 691 
G: 651g 
(BIBSYS) 

B: MBFs musikktesaurus 
E: Nøkkelord (ukontrollerte) 
G: Ingen autorisert navneliste, geografisk kontekst kodes på ulike møter 
 
(MBFs musikktesaurus ikke registrert i LCs Subject Heading and Term Source 
Codes) 
 

Musikktrykk: Sangbøker med noter   

Utenlandsk 
støttelitteratur 

Emne (E)  
Geografisk sted (G) 

E: 691 
G: 651g, 691 
(BIBSYS) 

E: Nøkkelord (ukontrollert) 
G: Ingen autorisert kilde 

Trykte monografier 
om film 

Emne (E)  
Person (P) 
Verk (V) 

E: 691 
P: 600 
V: 600$t 

 
(BIBSYS) 

E: FIAF tesaurus?  Utkast til tesaurus for fil 
P: Nasjonalt autoritesregister? 
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Samling Emnetype Format i metadata Kilde/Verdimengde 

Norsk-amerikansk 
samling 
 
Det løfterike 
landet (nettsted) 

Emne (E) 
Geografisk sted (G) 
Person (P) 
Korporasjon (K) 
Verk (V) 

E: 691 ; 
    felt med label "Emne" 
G: 651g, 691;  
     felt med label "Relaterte 
steder" 
P: 600;  
     felt med label "Omtalte 
personer/institusjoner" 
K: 610 
V: 600$t 

(BIBSYS; nettstedet Det løfterike 
landet) 

Samlingen organisert i suiter/temaer (eks:  
1. Vinlandsfærdene) 
Hver suite beskrevet i et dokument, hvor det også er angitt et lite sett med 
emneord som skal brukes/er brukt for dette materialet, inkludert et emneord 
som representerer temaet/suiten som helhet. 
 
Nettstedet "Det løfterike landet" opererer med egne emnelister, 
personregister og stedsregister. I den grad det er aktuelt, inngår 
korporasjoner i den generelle emnelista.  
 
  

Det løfterike 
landet  

   

Utenlandsk 
støttelitteratur om  
musikk  

Emne (E)  
Geografisk sted (G) 
Person (P) 
Verk (V) 

E: 691 
G: 651g, 691 
P: 600 
V: 600 $t  
(BIBSYS) 
 
 

E: Nøkkelord (ukontrollert) 
G: Ingen autorisert kilde 
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Samling Emnetype Format i metadata Kilde/Verdimengde 

Temabibliografier: 
Hamsun-, 
Bjørnson- og 
Solstadbibliografie
ne 

Emne (E) 
Geografisk sted (G) 
Sjanger (S) 
Person (P) 
Verk (V) 

E: 687g…..$2 
G:651g…..$2 
S:655g……$2 
P: 600 
V: 600 $ t 
(BIBSYS) 

Lister spesielt utarbeidet for hver bibliografi.  
Listene som ligger ute er bare over brukte emneord.  
Listene er inndelt i sublister etter emnetype:  generelle emneord, sjanger, 
omtalt person, omtalt verk og omtalt sted. 
 
(bjornson, solstad, hamsun og collett registrert i LCs Subject Heading and 
Term Source Codes og angis som verdi i $2-feltet) 
 

Attenfjorten: 
Norge i 1814  

Emne (E) 
Geografisk sted (G) 
Personer (P) 
Sjanger (S)                       

 
E: 650 
G: 651 
P: 600 
S: 655 
(Normarc-variant på Trip) 
 

Separate lister for hver emnetype: Generelle emneord, omtalt sted, omtalt 
person og sjanger. 
Mange av de generelle emneordene krever konteksten "1814" for å gi 
mening. Relevante korporasjoner inngår i denne lista. 
Usikkert om listene virkelig er kontrollerte, eller bare en opplisting av brukte 
nøkkelord. 

Nittenfem : Norge, 
Sverige og unionen 

Emne (E) 
Geografisk sted (G) 
Personer (P) 
Sjanger (S) 

(Oracle-base) Separate lister for hver emnetype: Generelle emneord (norske og svenske i 
samme liste), omtalt sted, omtalt person og sjanger. Relevante korporasjoner 
inngår i lista for generelle emneord. 
Usikkert om listene virkelig er kontrollerte, eller bare en opplisting av brukte 
nøkkelord 

Histhov    

Littforsk  : bibliografi over norsk 
litteraturforskning  

  

Morgenstierne: Georg Morgenstiernes språk- og kulturforskning i Sørøst-Asia  
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Samling Emnetype Format i metadata Kilde/Verdimengde 

Samisk bibliografi Emne (E) 
Geografisk sted (G) 
Personer (P) 
Korporasjoner (K) 
Sjanger (S) 
Verk (V) 
 

E: 687g…....$2samisk, 651g*, 691 
G: 651g…….$2samisk, 687g* 
P: 600g 
K: 610 + 611 (konferanser, 
utstillinger) 
S: 655g……$2samisk 
V: 687 + 600$t 
 
*) emneordslisten har 
geografiske innslag, og 
stedslisten har emneinnslag  
 
(BIBSYS) 

Spesifikke emneordslister for Samisk bibliografi, en for hver av emnetypene 
generelle emneord, geografiske stader og sjanger. 
 
E: Prekoordinert emneordsliste  
G: Prekoordinert liste over geografiske steder 
P: Nasjonalt autoritetsregister 
K: Nasjonalt autoritetsregister 
S: Sjangerliste 
 
Bruker i tillegg nøkkelord etter behov. 
(samisk registrert i LCs Subject Heading and Term Source Codes og angis som 
verdi i $2-feltet) 
 

Norske og nordiske 
tidsskriftartikler 
(Norart) 

Emne (E) (fra 1998) 
Geografiske steder 
(G) 
Personer (P) 
Korporasjoner (K) 
Verk (V) 

Egne felter for hver emnetype. 
Normarc-lignende 
metadataformat i Trip. 
Emnebeskrivelse konverteres til 
følgende i Normarc: 
E: 653 
G: 651 
P: 600 
K: 610 
V: 520  

E: Nøkkelord. Vedikeholder liste over brukte nøkkelord, men  ikke kontrollert 
emneordsliste i egentlig forstand.  
"Kontroll": Bruker ord fra artikkelen, sjekker mot allerede brukte nøkkelord 
(indeks i Trip), og mot Dewey.  
G: Ingen spesiell autoritet 
P/K: Det bygges opp en egen indeks/eget register etter hvert. Informasjonen 
verifiseres ikke. 
V: Legges i notefelt. Varierende bruk. Spesielt kjente verk (Ibsen) kan også 
være lagt inn som nøkkelord. 
 
 

Arkiver og 
manuskripter  
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Samling Emnetype Format i metadata Kilde/Verdimengde 

Hanske Emne (E) 
Geografisk sted (G) 
Person(P) 
Sjanger(S) 
Korporasjon (K) 

Proprietært metadataformat i 
Oracle-base utvikla ved NB. 
E, G, S: Dedikert emnefelt 
P, K: Dedikerte felter for navn X 
rolle  

E, G, S: Nøkkelord. Det vedlikeholdes en liste over brukte   indekstermer. 
Enkelt- eller sammensatte termer. Inneholder også geografiske emneord, 
sjangre og korporasjoner. 
P, K: Autoritet ikke angitt. Rolle = "Om" 

Plakater Prekoordinerte 
(BIBBI, allmenne 
emneord), stikkord 
for motiv 
Person (P) 
Korporasjon (K) 

P, K: Dedikerte felt.  
(Mavis) 
 

P, K: Mavis autoritetsregister for navn 

Kort Blanding av 
emne/sjanger, 
geografisk sted og 
kronologi 

Kodet emneinformasjon så å si 
fraværende i det som er 
registrert i Mavis. Noen 
beskrivelser i fritekstfelt 
Det aller meste av postkortene 
er  organisert fysisk etter emne 

Fysisk organisering i henhold til  "Kort i NB - emner" 

Bilder Person (P) 
Korporasjon (K) 

P, K: Navnefelt (med tilknytta 
funksjon Avbildet) 
(Mavis) 

Mavis: Delvis brukt stikkord og/eller korte setninger som beskriver motivet. 
GalleriNOR: Stikkord (finnes ei enkel liste over brukte stikkord, men er ikke 
kontrollert). 
P, K: Hentes fra interne autoritetsregister i Mavis og GalleriNOR. 
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Samling Emnetype Format i metadata Kilde/Verdimengde 

Fridtjof Nansens 
bildearkiv  

Emne (E) 
Motiv (M) 
Geografisk sted (G) 
Avbildet person (P) 

Proprietært metadataformat i 
TRIP 
E: Dedikert felt 
M: Dedikert felt 
G: Dedikert felt + emnefeltet 
P: Dedikert felt (avbildet person) 
 
(samlingen er under overføring 
til Mavis.  Dette innebærer 
utbedring av emnebeskrivelsen) 

E: Liste med kontrollerte emneord/kategorier (48 emner), tilgjengelig 
gjennom søkegrensesnittet.  Noe over/underordning, og mange av de 
underordnete er geografiske navn 
M: Fri tekst, - kort beskrivelse  med pregnante søkeord.  
G: Ingen spesielle autoriteter angitt, ut over de som er inkludert i emnelisten 
(og disse registreres ikke i steds-feltet) 
P: Autoritet ikke angitt 
 

Roald Amundsen 
bildearkiv:  

Emne (E) 
Motiv (M) 
Geografisk sted (G) 
Avbildet person (P) 

Proprietært metadataformat i 
TRIP 
E: Dedikert felt 
M: Dedikert felt 
G: Dedikert felt + emnefeltet 
P: Dedikert felt (avbildet person) 
 
(samlingen er under overføring 
til Mavis. Dette innebærer 
utbedring av emnebeskrivelsen) 

E: Det finnes et begrensa antall emner, men det finnes ikke oversikt over 
brukte enner/grupper. Emnegruppene er sammensatte, eks Ekspedisjoner, 
Nordvestpassasjen fartøyet Gjøa 
M: Fri tekst, - kort beskrivelse  med pregnante søkeord.  
G: Ingen spesielle autoriteter angitt, ut over de som er inkludert i emnelisten 
(og disse registreres ikke i steds-feltet) 
P: Autoritet ikke angitt 
 

Film Emne (E) (? Finner 
ingen eksempler i 
Mavis) 
Sjanger(S) 
Person (P) 
Korporasjon (K) 
 

Proprietært metadataformat i 
Mavis 
E: Dedikert felt 
S: Dedikert felt 
P, K: Dedikert felt (navn som 
emne) 
 

E: Mavis autoritetsregister: Emner (Kontrollerte emneord fra BS) 
S: Egendefinert, Mavis-spesifikk sjangerliste 
P, K: Mavis autoritetsregister for navn 
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Samling Emnetype Format i metadata Kilde/Verdimengde 

Filmografi Ikke brukt, men vil være godt egna for ikke-fiksjon.  

Innspilt musikk    

Jazzbasen Sjanger (S) Proprietært metadataformat i 
Mavis 
 
S: Dedikert felt 

S: Opererer med én sjanger: "Jazz" 
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