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Mission 

Att skapa praktiska möjligheter för 
kulturarvsinstitutioner att byta ut egen lokal 
terminologi till etablerad gemensam terminologi 
som är länkad till det globala nätverk av resurser 
som är basen för den semantiska webben 

 

KULTURNAV GÖR DET ENKELT ATT PUBLICERA SIN 
TERMINOLOGI/AUKTORITET SOM LÄNKADE ÖPPNA DATA  



Term 

Stil 

Ämnesord, Benämningar, Klassifikationer, Tesaurus 

Konststilar, Arkitekturstilar 

Plats 

Platsobjekt 

Fylken, Kommune, Stedsnavn, Länder, Värdsdelar 

Gemensamma lägesbundna objekt - Fornlämningar, Byggnader 

Händelse 

Tid 

Period 

Utställning 

Historiska händelser 

Arkeologiska perioder, Geologiska perioder 

Konstutställningar, Världsutställningar 

Aktör 

Person 

Organisation 

Namngivna objekt 

Djur 

Fartyg 

Konstnärer, Fotografer, Arkitekter, Hantverkare 

Norska museer, Fotoateljéer, Arkiv 

Historiska fartyg 

Historiska djur 



Från sträng till koncept/auktoritet 

”Anders B Wilse” 

”Wilse, Anders B” 

”Wilse, Anders Beer” 

”A B Wilse” 

”Anders B Wilse (f.1865)” 

”Fil” Fil :  
Skärpverktyg av stål 

http://test.kulturnav.org/add2c3a4-3d1f-4fc0-b135-303604930a44 

Wilse, Anders B (1865-1949) 

http://test.kulturnav.org/317531cd-c5a2-4f3b-9485-4341a495444e 
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KulturNav  

• Baserat på etablerade ontologier och standards – 
CIDOC CRM, EDM, SKOS, FOAF etc 

• Flexibel dataförvaltningsmodell – egen, delad och 
crowdsourcing 

• Flerspråkig datamodell, flerspråkigt gränssnitt 
• Länkar inom navet och mappar utåt mot 

etablerade källor 
• Hanterar importerade externt förvaltade 

terminologier/auktoriteter  
• Öppet: API (json) och LOD (RDF/XML) 

 



KulturNav 
• Ett verktyg att bygga upp och 

administrera gemensamma flerspråkiga 
terminologier/auktoriteter.  
– Central plattform. Delegerat innehållsansvar. 

• En plattform som kan förvalta många (och 
ibland kanske parallella terminologier).   
– Fokus är på att etablera användning snarare än 

att besluta och genomdriva standards 

• Ett verktyg att distribuera term- och 
auktoritetslistor till samlingssystem, 
förmedlingsytor och aggregatorer . 
– Nyttan uppstår först när 

terminologier/auktoriteter används 

• Publicera terminologi/auktoriteter som 
länkade öppna data (LOD).  
– Plattform för att hjälpa och stödja att bättre 

anpassa data för semantisk webb. 



Person 



Term 



Sted 



Händelse 



Förvaltningsexempel 
Egen förvaltning av ett dataset 

Datasetet 

Museet 

Ansvarig 
förvaltare 

Granskare 

Redaktör 

Delegerat 
ansvar 

Delegerat 
ansvar 

Administratör 



Förvaltningsexempel  
Delad förvaltning av ett dataset 

Datasetet 

Museet 

Ansvarig 
förvaltare 

Granskare 

Redaktör 

Delegerat 
ansvar 

Delegerat 
ansvar 

Administratör Biblioteket 

Arkivet 

Organisationen 



Fotografregistret 
(auktoritet) Fotografregistret 

(auktoritet) 

Förvaltningsexempel  
Crowdsourcing (utv. 2014?) 

Datasetet 

Museet 

Ansvarig 
förvaltare 

Användare 

Redaktör 

Delegerat 
ansvar 

Delegerat 
ansvar 

Administratör 

Alla användare 

Ändringsförslag: nytt, ändra, ta bort, lägg till 



Intern eller extern förvaltning 
• Poster kan förvaltas i KulturNav som då är 

mastersystem för informationen: 
– Data kan skapas direkt i KulturNav 
– Data kan importeras (som ascii, RDF) 
– URI baseras på en UUID (Universally unique identifier). URI:er med 

andra domän/subdomäner diskuteras som utvecklingsmöjlighet 
– Äldre identiteter kan bevaras 
 

• Poster kan vara platshållare 
– Platshållare är poster som förvaltas av ett annat system och 

importeras till KulturNav 
– Platshållare kan uppdateras och leva tillsammans med källan  
– KulturNav fungerar som en växel och kopplar ihop objekt i ditt  

verksamhetssystem med den externa terminologin/auktoriteten 
genom platshållaren 



Platshållare – hämtas in 

BIBLIOTEKSSYSTEM 

Auktoritet: 
Strindberg, August, 1849-1912 
LIBRIS, Kungl. Biblioteket  

http://libris.kb.se/auth/94541 

Strindberg, August (dbpedia) 
http://dbpedia.org/resource/August_Strin
dberg 

Strindberg, August (Wikipedia SE) 
http://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strin
dberg 

Strindberg, August (Wikipedia EN) 
http://en.wikipedia.org/wiki/August_Strin
dberg 

Strindberg, August (VIAF) 
http://viaf.org/viaf/54154627/ 

Innehåller i sin tur owl:sameAs till: 

KATALOGISERING 

Strindberg, August, 1848-1912 
KulturNav, platshållare 

SPARQL 
rdf/xml 

http://kulturnav.org/abcdefghijklm 
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Platshållare – länkar ut 

<thing>Morgonrock</thing> 
<owner>http://kulturnav.org/abcdefghijklm</owner> 

Platshållare: 
Strindberg, August, 1848-1912 

http://libris.kb.se/auth/94541 

Auktoritet: 
Strindberg, August, 1849-1912 
LIBRIS, Kungl. Biblioteket  

http://kulturnav.org/abcdefghijklm 

BIBLIOTEKSSYSTEM AGGREGATOR 

http://kulturnav.org/abcdefghijklm
http://kulturnav.org/abcdefghijklm
http://libris.kb.se/auth/94541
http://kulturnav.org/abcdefghijklm
http://kulturnav.org/abcdefghijklm


Kulturarvsterminologi 

Definierad terminologi – definierade entydiga begrepp 

 

Gemensam terminologi – gemensamma begrepp som används av 

fler organisationer 

 



Kulturarvsterminologi 

Definierad terminologi – definierade entydiga begrepp 

 

Gemensam terminologi – gemensamma begrepp som används av 

fler organisationer 

 

Gemensamma koncept – begreppen konceptualiseras, beskrivs på 

ett likartat sätt, förvaltas och  ges en persistent identitet 

 

Gemensamma öppna koncept – begreppen görs tillgängliga i 

standardiserade öppna format (t ex RDF) via en URI 

 

  



Kulturarvsterminologi 

Definierad terminologi – definierade entydiga begrepp 

 

Gemensam terminologi – gemensamma begrepp som används av 

fler organisationer 

 

Gemensamma koncept – begreppen konceptualiseras, beskrivs på 

ett likartat sätt, förvaltas och  ges en persistent identitet 

 

Gemensamma öppna koncept – begreppen görs tillgängliga i 

standardiserade öppna format (t ex RDF) via en URI 

 

Gemensamma öppna koncept – som faktiskt används vid praktiskt 

katalogisering/registrering av objekt ute i verksamhetssystemen 



KulturNav 

Fakta: 

• Finansierat av Norsk kulturråd 

• Utvecklat av KulturIT 

• Genomförande: 
– 2011. Pilotprojekt 

– 2012. Utvecklingsblock 1. 

– 2013. Utvecklingsblock 2. 
• 2013 januari - augusti. Sluten beta 

• 2013 september – 2014. Publik beta 

– 2014.  Utvecklingsblock 3. Version 1. Öppen plattform. 



Fokus fram till nu 

• Utveckla och etablera: 

– En plattform och grundteknologi 

– Rik dynamisk datamodell med ett brett grepp 
kring terminologi och auktoriteter 

– Grundläggande arbetsflöde för data att ta data in i 
och ut från plattformen 

– Grundläggande webbaserade gränssnitt som kan 
utvecklas 



Fokus från nu 

• Vidareutveckling i samverkan med beta-
institutioner: 
– Användarvänlighet i gränssnitt och dataflöden 

– Administrationsverktyg och effektivare dataflöden 

– Datauppbyggnad – fler dataset 

– Praktisk katalogisering med Kulturnavs-terminologi i 
Primus 

• Ansökan till Kulturrådet för 2014 för att 
färdigställa version 1 

• Att visa objekt till konceptkopplingar  
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http://api.digitaltmuseum.no/artifact?owner=OMU&identifier=OB.F06545a&mapping=ABM&api.key=demo 
<abm:record> 
 <dc:identifier>OMU/OB.F06545a</dc:identifier> 
 <dc:title xml:lang="nor">Anders B. Wilse.</dc:title> 
 <dc:creator>ukjent person</dc:creator> 
 <dc:date>start=1940-01-01;end=1940-01-01;</dc:date> 
 <abm:aboutPerson>Wilse, Anders Beer</abm:aboutPerson> 
 <XXXXXX>http://test.kulturnav.org/317531cd-c5a2-4f3b-9485-4341a495444e</XXXXXX> 
 <abm:type>StillImage</abm:type> 
 <dc:description xml:lang="nor">portrett, mann, fotograf, sittende halvfigur</dc:description> 
 <dc:subject xml:lang="nor">fotografer</dc:subject> 
 <abm:classification xml:lang="nor">Fotograffaget(215.81)</abm:classification> 
 <europeana:dataProvider>Byhistorisk samling</europeana:dataProvider> 
 <europeana:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</europeana:rights> 
 <abm:contentProvider>DigitaltMuseum</abm:contentProvider> 
 <europeana:dataProvider>Byhistorisk samling</europeana:dataProvider> 
 <europeana:object> 
 http://media31.dimu.no/media/image/OMU/OB.F06545a/0?byIndex=true&height=400&width=400 
 </europeana:object> 
  
 <europeana:type>IMAGE</europeana:type> 
 <europeana:isShownBy> 
 http://media31.dimu.no/media/image/OMU/OB.F06545a/0?byIndex=true&height=800&width=800 
 </europeana:isShownBy> 
 <abm:image> 
  <abm:imageUri> 
  http://media31.dimu.no/media/image/OMU/OB.F06545a/77432?height=400&width=400 
  </abm:imageUri> 
 </abm:image> 
 <europeana:isShownAt> 
 http://digitaltmuseum.no/things/thing/OMU/OB.F06545a 
 </europeana:isShownAt> 
 <abm:digitised>2013-01-30</abm:digitised> 
</abm:record> 
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