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Kjent for dere:  
• Bakgrunnen: 

• Uensartet praksis (kontrollert/ukontrollert, fra 
flate lister uten definisjoner, struktur eller 
relasjoner til tesaurusstruktur) 

• NB: ikke alle dokumenter tildeles emneord 
• Erkjennelse: Behov for å bruke kontrollerte 
vokabularer ved emnebeskrivelse 

 
 

 



Emneinnganger i Nasjonalbiblioteket  (2013): 

Overordnete anbefalinger 
Generelle emneord: 
1. NB bør ha som mål å ta i bruk et nasjonalt, allment 
emnesystem, og anvende dette på de aller fleste av 
samlingene hvor NB velger å tilordne emneord. Unntak kan 
være svært spesialiserte fag og materialtyper hvor det 
allerede eksisterer etablerte internasjonale 
emnesystemer… Emnesystemet bør bare inneholde 
generelle emneord. Geografiske emneord og formtermer 
bør ikke inkluderes i dette. 
2. Det felles emnesystemet bør være på tesaurusform og 
basert på Humord. (s. 31) 
 



Bibliografisk og emnemessig beskrivelse av 
UBOs samlinger (2010): 
 
Under forutsetning av at forslagene i rapporten 
følges opp, vil resultatet være: 
•en norsk tesaurus (Humord) som omfatter de 
fleste av UBOs fagområder 
•en engelskspråklig, internasjonal tesaurus 
(MeSH), som er under oversettelse til norsk, for 
fagområdet medisin (s. 25) 
 



Også kjent: 
Oppdraget: 
•Forprosjekt som gir beslutningsgrunnlag i 
spørsmålet om det skal etableres en universell 
tesaurus med utgangspunkt i Humord. 
Forprosjektet skal gjennomføres av NB og UBO i 
fellesskap, med utgangspunkt i prosjektplan 
utarbeidet av NB. 
 



Fremdeles kjent - Prosjektplanen 



Aktiviteter i arbeidspakken (1) 
• Seminaret med praksisfeltet 30. april d.å. 

• Mål: Innhente synspunkter fra feltet, eventuell forankring 
• Alle gruppene ønsket fellesløsning på emneordsfeltet 
• Noen pekte på alternativer til tesaurus: oversette LCSH, FAST? 
• Hva ligger i begrepet «generell», hvor dypt/overordnet? 
• Fungere som et nav i et nettverk av eksisterende tesauri? 
• Noe uenighet om målgruppene, flere mente at folkebibliotekene måtte 

inkluderes i tillegg til ABM-sektoren; fag- og forskningsbibliotek framsto 
som hovedmålgruppe 

• NB må være koordinator 
• Dette vil koste! 
• Dette kan ikke være dugnadsarbeid 



Aktiviteter i arbeidspakken (2) 
• På seminaret kom det opp forslag om å kartlegge 

emneordsystem i Norge 
• Ble gjort i perioden 28. mai til og med 11. juni 
• Respondenter: 188 (av 539, d.v.s. 35 %) 
• 52 % bruker kontrollerte emneord 
• Bruken av ukontrollerte emneord høyest blant UH-

bibliotekene 
• Mest ensartet praksis i folkebibliotekene 
• Mest brukt: MeSH, BIBBI-emneord og musikkemneord 
• Ingen brukte FAST, noen få LCSH 

 



Aktiviteter i arbeidspakken (3) 
• Kartlegging av situasjonen i andre land 
• Flere typer systemer brukes: 

• Oversettelser av LCSH (spansk, fransk, dels til 
svensk…) 

• Fast brukes blant annet i Australia og i New Zealand 
• Enkelte land har egne system: 

• Italia: Nuovo Soggettario. Tyskspråklige land: 
Schlagwortnormdatei. Frankrike: RAMEAU. Finland: 
ulike tesauri  

• Fellesnevner: aktive nasjonalbibliotek 



Utgangspunktet for tesaurusen 
• Tesaurusstruktur (kfr. NBs arbeidsgruppe) 
• Humord (kfr. NBs arbeidsgruppe) 
• Supplere med Realfagstermer + + fra UBO 
• Supplere med NBs emnevokabularer (Norart,  Samisk 

bibliografi, div. emnelister) 
• I første omgang (versjon 1.0): kun vokabular fra NB og 

UBO (med Humord-brukerne) 
 



Versjon 1.0 
• Vil være basert på litteraturbelegg fra samlinger fra NB og 

UBO 
• Men: kunne være nyttig for bibliotek og andre institusjoner 

med generelle samlinger; for UH-sektoren/fag- og 
forskningsbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek 

• Tilgjengelig som åpne, lenkede data = til fri benyttelse 
• Utover 1.0 kan også vokabular fra andre institusjoner 

innlemmes/kobles til… 
 



Profil – norske bøker 



Integrering 



Anbefale/referere til andre emnesystemer 
• Eksempel: 

• MeSH 
• Agrovoc 
• …. 



Mappe til andre emnesystemer 



NGT – Type termer (1) 
• Ikke geografiske termer. Dette håndteres for seg med 

kobling til GeoNames og Sentralt stadnamnregister 
(norske stedsnavn). Geografiske koordinater 

• Ikke form- og sjangertermer (vurdere Library of Congress 
Genre Form Terms (LCGFT), NBFs sjangerliste for 
musikk…) 

• Ikke egennavn på personer/korporasjoner (hentes fra 
autoritetsfil for navneformer) 
 



NGT – Type termer (2) 
• Ikke verk. Følger gjeldende katalogiseringsregler, på sikt 

utvikle eget autoritetsregister over verk 
• Innholdsbeskrivende emneord skal med   
• Innholdsbeskrivende emneord av allmen karakter skal 

med 
• Evt. generelle emneord (som ikke omfattes av 

form/sjanger skal med) 
• Tidsperioder, tidsepoker skal med 

 



Versjon 1.0 (slik vi tenker nå) 
• Tidsaspekt (2-3 år) 
• Nåværende Humord vil bli kopiert til NGTs dataformat og 

strippet for navn (personnavn, korporasjonsnavn, 
stedsnavn), form- og sjangertermer 

• Innlemme NB-vokabular i eksisterende Humordstruktur 
(starte med humaniora) 

• Bygge ut scope notes (brukangivelse) og definisjoner 
 



Spesielle utredninger i versjon 1.0 
• Knyttet til faglig overlapp: 

• MeSH (psykologi, helsefag) 
• UBiTs TEKORD innen teknologifag? 

• Knyttet (primært) til struktur: 
• Realfagstermer i tesaurusstruktur 
• Juridiske vokabularer i UBO i tesaurusstruktur  

 



Etter versjon 1.0 
• Vurdere andre tesauri som er interessante for eksempel 

Agrovoc 
• Vurdere hvordan disse skal kobles opp mot NGT 

 

Er vi på riktig spor? 
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