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Hvem er jeg? 

Asbjørn Risan 

Produkteier, Oria 

Produkteiergruppen 

 

 

 

 

 

 

• Masterutdannet bibliotekar ved Høgskolen i 

Oslo med spesialisering innen 

kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 

• Produkteier i BIBSYS med hovedansvar for 

Søk og gjenfinning 

• Hovedansvarlig for søkeverktøyet Oria 

(oria.no) 



Agenda 

BIBSYS registre 

– BIBSYS Autoritetsregister som linked data 

– BIBSYS Autoritetsregister 

– BIBSYS Bibliotekbase 

Lisens 

Erfaringer 

Praktisk bruk 



Autoritetsregister som Linked data 

Prosjekt (Rådata nå!) mellom NTNU Universitetsbiblioteket og 

BIBSYS med økonomisk støtte fra ABM-utvikling (Arkiv, Bibliotek 

og Museum) 

 

Mål: Lage linked data av BIBSYS Autoritetsregister 

 

1,5 millioner personautoriteter representert i RDF med ca.  

9 millioner tripler (utsagn) 

 

Tilgjengelig som nedlastbar fil eller via et  

SPARQL-søk-grensesnitt (http://www.bibsys.no/files/out/linked_data/autreg/) 

 

Lisensiert under en åpen lisens (PDDL)  

“Public Domain for Data/Databases Licence” 



Autoritetsregister som Linked data 

Rådata nå! ble kåret til årets bibliotekprosjekt innen fagbibliotek 

2011 (http://www.bokogbibliotek.no/images/stories/pdf_2012/bob-nr1-2012-web-s20-26.pdf) 

 

Oppdatert med autoriteter pr. 2011 

 

Inneholder koblinger til andre datasett: 

– Dbpedia (dataversjonen av Wikipedia) 

– Deutsche National Bibliothek 

– VIAF: The Virtual International Authority File 
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Eksempel – Helge Ingstad 

<rdf:RDF> 

<rdf:Description rdf:about="http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90106700"> 

<dc:identifier>x90106700</dc:identifier> 

<foaf:name>Helge Ingstad</foaf:name>   

<whois:since rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">1899</whois:since> 

<whois:until rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2001</whois:until> 

<radatana:catalogueName>Ingstad, Helge</radatana:catalogueName> 

<rdfs:label>Helge Ingstad</rdfs:label> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/124939805"/> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://viaf.org/viaf/34580367"/> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Helge_Ingstad"/> 

<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/> 

<dc:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2010-10-18</dc:modified> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 



Eksempel – Helge Ingstad 

<rdf:RDF> 

<rdf:Description rdf:about="http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90106700"> 

<dc:identifier>x90106700</dc:identifier> 

<foaf:name>Helge Ingstad</foaf:name>   

<whois:since rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">1899</whois:since> 

<whois:until rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2001</whois:until> 

<radatana:catalogueName>Ingstad, Helge</radatana:catalogueName> 

<rdfs:label>Helge Ingstad</rdfs:label> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/124939805"/> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://viaf.org/viaf/34580367"/> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Helge_Ingstad"/> 

<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/> 

<dc:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2010-10-18</dc:modified> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Navn 

Fødsels-/ 

dødsår 

Koblinger 



Eksempel – Henrik Ibsen 

<rdf:RDF> 

 <rdf:Description rdf:about="http://data.bibsys.no/data/notrbib/authorityentry/x90061718"> 

<dc:identifier>x90061718</dc:identifier> 

<foaf:name>Henrik Ibsen</foaf:name> 

<whois:since rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">1828</whois:since> 

<whois:until rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">1906</whois:until> 

<radatana:catalogueName>Ibsen, Henrik</radatana:catalogueName> 

<rdfs:label>Henrik Ibsen</rdfs:label> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://d-nb.info/gnd/118555286"/> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://viaf.org/viaf/71378383"/> 

<owl:sameAs rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Henrik_Ibsen"/> 

<skos:altLabel>Henrikku Ipusen</skos:altLabel> 

<skos:altLabel>Henrik Johan Ibsen</skos:altLabel> 

<skos:altLabel>Yibusheng</skos:altLabel> 

[…] 

<skos:altLabel>I-pu-sheng</skos:altLabel> 

<skos:altLabel>Brynjolf Bjarme</skos:altLabel> 

<skos:altLabel>Henryk Ibsen</skos:altLabel> 

<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/> 

<dc:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2009-11-27</dc:modified> 

 </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Navn 

Fødsels-/ 

dødsår 

Koblinger 

Alternative 

navneformer 







BIBSYS Autoritetsregister 

Består av ca 1.8 millioner personautoriteter 

 

Danner utgangspunkt for det Nasjonale autoritetsregisteret som 

er en delmengde av autoritetsregisteret (ca 73.000) 

 

Nasjonalbiblioteket bruker BIBSYS autoritetsregister i sitt arbeid 

og vedlikeholder det nasjonale autoritetsregisteret ved at de 

oppgraderer autoriteter i sitt bibliografiske arbeid 

 



BIBSYS Autoritetsregister 

I tillegg til personautoriteter inneholder registeret autoriteter for: 

– Konferanser, korporasjoner og organisasjoner (ca 340.000) 

– Standardtitler (ca 25.500) 

 

Personautoritetene (på nasjonalt plan) blir eksportert til VIAF: The 

Virtual International Authority File 

 

Inneholder koblinger til dokumenter (bøker)  

hvor autoriteten har blitt brukt 

 

Tilgjengelig for søk maskin til maskin  

(spørsmål inn, XML tilbake) 

– Format: Dublin Core eller MARC 



Dagens situasjon 

 
 
 
 
 

Personautoriteter 

Nasjonalt 
autoritetsregister for 

person 

Korporasjon / 
Konferanse / 
Organisasjon 

Standardtitler 

BIBSYS Autoritetsregister 

VIAF 



Kommende løsning 

 
 
 
 
 

Personautoriteter 

Nasjonalt 
autoritetsregister for 

person 

Korporasjon / 
Konferanse / 
Organisasjon 

Standardtitler / 
Verks-autoriteter 

Emne Emne Emne 

ISNI Orcid X? 

BIBSYS Autoritetsregister 

VIAF Handle  

(unik permanent URI) 



Kommende funksjonalitet 

Legge til ulike registre for emneautoriteter 

 

Alle autoriteter skal få en handle (permanent URI som peker mot 

autoriteten) 

 

Mulig å koble personautoriteter med ISNI og/eller ORCID 

(internasjonale autoritetssystem) 

 

Mulighet for å oppdatere registeret fra eksterne 

systemer 

 

 

 



BIBSYS Bibliotekbase 

Basert på den samlede beholdningen til norske fag- og 

forskningsbibliotek 

– Inneholder mer enn 6,5 millioner bibliografiske beskrivelser av 

dokumenter 

– Inneholder informasjon om mer enn 22 millioner eksemplarer 

med plassering og tilgjengelighetsinformasjon  

 

Fritt tilgjengelig via søk maskin til maskin (søke-API) 

– Format: Dublin Core eller MARC 

 

Inneholder koblinger til autoritetsregisteret 

 



Whats in it for me? 

Registeret er fritt tilgjengelig for alle å bruke 

 

Hvem som helst kan søke og bruke en autoritet fra registeret 

 

Mulighet for å høste registeret ved behov 

 

Mulig å laste inn egne autoriteter / koble til eksisterende 

autoriteter, eller legge inn egne autoritetregistre 

 

Mulig å oppdatere/vedlikeholde autoriteter i  

registeret eksternt fra andre systemer 



Lisens 

 









Lisens 

En lisens er en eksplisitt forhåndsdefinert tillatelse som definerer 

rettigheter og forutsetninger for bruk av datasett/åndsverk 

 

Klargjør hvorvidt et datasett kan brukes, i hvilke sammenhenger 

og under hvilke forutsetninger 

 

Besparende for bedriften som har en definert politikk 

 

Besparende for brukerne som vet hva de må forholde seg til 



Lisenser i BIBSYS 

Autoritetsregisteret som Linked Data er lisensiert som PDDL 

(Public Domain Database Licence) 

– Helt åpen for bruk uten krav eller begrensninger 

 

BIBSYS Autoritetsregister og BIBSYS Bibliotekbase er lisensiert 

med NLOD (Norsk lisens for offentlige data) 
 

Du har lov til: 

– å kopiere og tilgjengeliggjøre 

– å endre og/eller sette sammen med andre datasett 

– å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon 

– å benytte datasettet kommersiell 

På følgende vilkår: 

– at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har 

godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet 

– at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig 

fremstiller dataene 

 



Prosessen med å lisensiere 

Lang prosess 

 

Mye usikkerhet 

– Hva er konsekvensene? 

– Gir vi bort «arvesølvet»? 

– Juridiske avklaringer / eierforhold? 

 

Fellesføringen og klare signaler fra Staten var god hjelp 

 

Datasettene har i praksis vært tilgjengelig i lang tid  

(registrert på data.norge.no siden 2011), men ikke  

formalisert forutsetningene for bruk 



Prosessen med å lisensiere 

Styrebehandlet flere ganger 

 

Styrevedtak 20/6 2013 

 

Styret vedtar å lisensiere bibliografiske data fra BIBSYS 

Bibliotekbase og andre relevante registre i BIBSYS.  

 

Styret gir direktøren myndighet til å tilgjengeliggjøre dataene i den 

form og på den/de måten(e) direktøren til enhver tid finner 

hensiktsmessig og forutsetter at offentlige føringer  

blir fulgt.  



Erfaringer med å lisensiere 

Negative erfaringer 

– Absolutt ingen! 

 

Positive erfaringer 

– Anerkjennelse 

– Synlighet (data.norge.no, data brukt i flere sammenhenger) 

• Artikkel: 

http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=111762:la-de-tusen-blomster-blomstre&catid=103&Itemid=121 

– Økt (potensiell) bruk av datasettene 

– Økt kvalitet (flere som ser på informasjonen /  

innholdet med andre øyne, tilbakemeldinger) 



Eksempler på praktisk bruk 

Mål: Knytte ulike administrative systemer opp mot et felles 

autoritetsregister for å sikre gjenfinnbarhet på tvers av systemer 

 

– Studenter som registrerer bachelor-/masteroppgaver i 

institusjonenes publiseringsarkiv skal automatisk kunne 

identifiseres som en autoritet i registeret hvis de finnes fra før. 

Hvis ikke vil de bli opprettet som en autoritet. Planlagt 

funksjonalitet i publiseringsarkivene. 

 

– Forskere som registrerer forskningspublikasjoner i CRIStin 

skal automatisk identifiseres (Feide?) som en autoritet i 

registeret hvis de finnes fra før. Hvis ikke skal de bli opprettet 

som en autoritet. BIBSYS er i samtale med CRIStin om dette. 



Eksempler på praktisk bruk 

Ulike studentprosjekt ved universitet og høgskoler 

 

Ett eksempel: Samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Oslo og 

Informatikkstudiene om å bruke bibliotektjenester som 

utgangspunkt i interaksjonsdesign-kursene for  

informatikkstudenter 

 

App som ved å søke eller scanne RFID informasjon gjør et 

oppslag på bøker og viser plassering i biblioteket 

 

Er tilgjengelig på Android og iOS og brukes av studenter og 

ansatte i biblioteket! til å finne hvor bøkene står i biblioteket 



Eksempler på praktisk bruk 



Eksempler på praktisk bruk 



Eksempler på praktisk bruk 



Eksempler på praktisk bruk 



Eksempler på praktisk bruk 

«Eat your own dogfood» - de samme systemene som tilbys 

eksternt brukes til interne prosesser 

 

Oria 

– BIBSYS bruker de samme maskin-til-maskin systemene for 

eksport av bibliografiske poster fra Bibliotekbasen til det nye 

søkeverktøyet oria.no som er tilgjengelige for alle 

– Søkeindeksen blir utvidet med informasjon fra 

autoritetsregisteret 

 

Nasjonalbiblioteket 

– Høster Bibliotekbasen basert på de samme tilgangene 

– Bruker Autoritetsregisteret i sitt arbeid, f.eks. i forbindelse 

med Nasjonalbibliografiene 

 



Oppsummering 

Autoritetsregisteret og Bibliotekbasen ligger fritt tilgjengelig – det 

er bare å ta det i bruk 

 

Datasettene er lisensiert med en åpen lisens 

 

Hvis noen har ett autoritetsregister de ønsker å koble sammen 

med/legge til i BIBSYS autoritetsregister eller bruke BIBSYS 

autoritetsregister som sitt register er dette mulig – ta kontakt! 

 

Det er mulig å søke, vedlikeholde og oppdatere 

autoritetsregisteret fra et eksternt system 



Oppsummering 

Ingen negative erfaringer med å tilgjengeliggjøre og lisensiere 

datasett 

 

Har du et datasett – sett en lisens på det og gjør det tilgjengelig. 

Det fører til: 

– økt bruk 

– økt synlighet 

– økt kvalitet 

– grobunn for positive relasjoner  

(også med uforutsette brukergrupper) 

 



Takk for meg! 

E-post: asbjorn.risan@bibsys.no 

Telefon: 918 97 938 

Nettsted: http://www.bibsys.no 

 

Informasjon om metadata og tjenester: 

http://www.bibsys.no/betadata 
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