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16.14 Godkjenning av forrige møtereferat 

 Referatet ble godkjent. 

17.14 Godkjenning av dagsorden 

 Dagsorden ble godkjent.  

18.14 Ny generell tesaurus – avgrensing og omfang 

 Unni Knutsen, UBO, orienterte om arbeidet i arbeidspakke 1, Avgrensing og omfang, i 

arbeidet med Prosjekt tesaurus (se også vedlagt powerpoint). Unni presenterte bakgrunnen 

for at arbeidet ble satt i gang, og en oversikt over arbeidet som er gjort fram til nå, dessuten 

hovedtrekkene i hva prosjektgruppa ser for seg at en ny generell tesaurus (NGT) skal 

inneholde og hvordan den kan bygges opp.   

 

 Tesaurusen skal baseres på Humord. Den skal i første omgang suppleres med 

emnevokabularer fra UBO og fra NB, på sikt også med andre vokabularer. For 

fagområder der det allerede finnes gode emnevokabularer (f.eks. MeSH, Agrovoc), 

ser en for seg at NGT kan knyttes opp mot disse heller enn å utvikle egne vokabularer 

i NGT. Granulariteten i NGT vil dermed kunne variere avhengig av fagområde. 

 

 Prosjektet ser for seg å utvikle en versjon 1.0, anslått å ta 2-3 år. Denne versjonen vil 

primært være basert på litteraturtilfanget i samlingene ved UBO og 

Nasjonalbiblioteket. I tillegg tenker en seg å utrede innlemming eller tilknytting til 

andre interne og/eller eksterne systemer. 

 

Emnetermene skal være åpent tilgengelig som lenkede data. 

 

Tilbakemeldingene fra NKKI var at dette er et omfattende og ressurskrevende arbeid. 

Komitéen støttet valgene som er gjort med tanke på avgrensing og omfang av NGT, i tillegg 

en framgangsmåte som baserer seg på en gradvis utvikling, først til en begrensa versjon 1.0 

og videre utvidelse derfra. En slik arbeidsmåte vil også gi oss erfaring og kunnskap om 

arbeidsmengde og gode løsninger. 

 

Det er i dag primært fagbiblioteksektorens/NBs og UB-enes emnebehov som samla sett er 

dårligst dekt, med ulike systemer og lite samordning. Folkebibliotekene bruker for det aller 

http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/Tesaurus-forprosjekt


meste BIBBI, som gir god emnegjenfinning. Integrering mellom de ulike systemene må 

komme seinere.  Mapping blir et viktig verktøy i dette arbeidet, både mellom 

emnevokabularer og mot DDC. 

 

Det ble påpekt hvor viktig det er å utvikle gode søkesystemer, og at NGT blir synlig. Gode 

søkesystemer og –tjenester vil være med å synliggjøre NGT, dessuten at tesaurusen er lett 

tilgjengelig i sentrale baser, f.eks. til bruk ved fjernlån. 

 

Andre tema som kom opp var bl.a. viktigheten av en velfungerende og effektiv driftsmodell, 

en mulig utvikling av en ontologi på sikt, at tilgangen til tilknyttede systemer må være lettvint 

og tilgjengelig for alle, og bruk av lenkede data som et grunnlag bl.a. for ulike språkversjoner, 

og andre tjenester. I møtet ble det vist til en artikkel av Asgeir Rekkavik om bruk av lenkede 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/scatn/scat-news-41.pdf

