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NB og JBI hadde seminar i fjor sommer, der dette lysbildet ble vist. De neste 
lysbildene problematiserer 
mapping-av-emneord-konseptet.  NKKI har i sitt webdewey-mandat at vi skal 
foreslå kandidater for mapping mot webdewey.  Det er vanskelig å lage en liste.  Vi 
kan starte med å begynne å diskutere mappe-konseptet.  
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Eksempel på mapping av Realfagsterm. Her er det kun én innførsel i webdewey, på 
«Nonassociative algebras» (uten bindestrek). Uproblematisk å mappe. I tillegg 
finnes ikke termen i noen av 
emneregistrene, så det er heller ikke dobbeltarbeid. 

3 



Men hva om man skal mappe termen «Arbeiderklasse» fra HUMORD til dewey? 
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«Arbeidarklasse equals 305.562» ? 
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Hovednummer for termen er 305.562, men det finnes andre mulige plasseringer 

6 



En tenkt mapping etter hovednummer-prinsippet.  
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I dette tilfellet vil mappingen føre til en avgrensing av trefflista. Avgrensing gjøres 
vanligvis med fasetter, se neste bilde.  Egentlig må emneordet mappes mot alle 
deweyalternativer om det skal være dekkende.  
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Avgrensing med grunnlag i deweynumre i World Cat. Problemet er vel å få til det 
motsatte, nemlig å utvide søket? 
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Nytt eksempel med utgangspunkt i løsningen fra UBO. Vi er fortsatt på tenkestadiet  
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Oxygen har ingen hovedplassering i Dewey. Hvilket nummer skal emneordet da 
mappes til? 
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Uten kvalifikator i emneordet blir det kanskje slik.  

12 



Hjelp til klassifikator i webDewey? Hjelp til browsing i en database? Er det ulike 
behov? 
I webDewey vil man se nummer/emne i en større sammenheng og der kan det 
funke. Men for sluttbrukere? 
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Nytt tenkt tilfelle. Man lager emneord med kvalifikator  i $0 (=faglig vinkling, 
aspekt) 
Ulempe: Må tenke klassifikasjon når man setter emneord. Fordel: Sluttbruker 
skjønner koblingen mot dewey og kan dermed også lettere gå til rett bokhylle  (jfr 
blogginnlegg på «Coyle’s information»,«relative index») 
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Et annet alternativ er å integrere emneregistrene tettere i grensesnittet i 
databasen.  
Da kan emneord få leve sitt liv, uavhengig av klassifikasjon, mens registertermene 
(hentet fra webdewey) ivaretar browsingen. Må likevel være en eller annen form 
for kobling mellom disse.  
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Tilfellet HUMORD. Man bør se mapping i sammenheng med andre innfallsvinkler 
på de samme postene.  
I mappeseminaret i juni i fjor la jeg frem noen tall mht forholdet mellom emnedata 
på poster i BIBSYS. Bør jobes videre med.  
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Mye  å hente fra emneregistrene. Bygde numre, og norsk terminologi. Masse fiks 
ferdig mapping. Overlapp mot relative index i ddc er ukjent, det er interessant å 
undersøke 
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Masse fiks ferdig mapping. Overlapp mot relative index i ddc er ukjent, det er 
interessant å undersøke 
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Masse fiks ferdig mapping. Overlapp mot relative index i ddc er ukjent, det er 
interessant å undersøke. 
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Dette er lokalt produsert av Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane. (De bruker 
egentlig 651 for geografiske emneord, men det ble feil i datautskriften. )  Modellen 
er BS emneord. Norsk ressurs! Ferdig mappet. 
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Stikkprøver.. Dette fantes ikke i WebDewey relative index sommeren 2012 .  
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NOEN prinsipper. Må leses korr på. 
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På dette stadiet i enne ppt-serien så jeg slik ut….  Det ER vanskelig å mappe 
emneord til deweynumre, om de ikke i utgangspunktet passer til dewey i 
strukturen. Dette gjelder selvsagt mest for emner som har me ulik faglig vinkling i 
dewey. 
Hvordan kan man tenke om man legger vekt på dewey som søkesystem og 
samtidig skal ha emneord på dokumentnivå? 
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Kvalifikator er viktig i dewey-sammenheng.   
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Diskusjonen går videre?   Koordinering? Plan for videre arbeid med mapping?  
Emneord og deweynumre representerer to ulike innfallsvinkler til et emne. 
 Emneord og ddc ar seg ikke nødvendigvis forene på alle plan.   Spørs helt på. Og  vi 
er tjent med å ha en plan.  
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