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Hvorfor metadatastandard? 

• «Det kjekke med standarder er at det er så mange å velge 
mellom» 

• Men litt kjekt med ens standard også 
– Da kan man slå sammen flere arkiver i en felles tjeneste 
– Det forjettede mål: Hele verden registrerer metadataene likedan       

=> Alle arkiv søkbare på ensartet måte 
• Lokale behov 

– Standarden tilfredsstiller ikke alle lokale behov 
• Følg standarden 
• I tillegg kan lokale behov ivaretas 



Hvorfor metadatastandard? 

• Gjenbruk av metadata 
• Nasjonale tjenester og løsninger: 

– Eksport fra Cristin/NVI til vitenarkivene 
– Innlevering av masteroppgaver via studentweb 

• Gjenbruk ved eksport til EndNote og lignende 
• Best mulig søketjenester:  

– Alle som skal høstes av NORA må følge en standard 
– Grunnlag for en best mulig NORA-søketjeneste 
– Innholdet i våre arkiver må bli gjenfunnet på best måte i 

tjenester i den store verden 
 

 



Vårt lille land – i verden 

• Standardiseringsarbeid i den store verden 
– DRIVER 
– Dublin Core Metadata Initiativ (DCMI) 
– Open AIRE 

• Det handler om å bygge en god, internasjonal infrastruktur 
– Høste- og søketjenester 
– Delingskultur – med struktur 

• Vi må ha gode grunner dersom vi velger å ikke følge slike 
anbefalinger 
– OpenAIRE er ikke anbefalinger men krav, for forskning som er EU-

finansiert 



NORA-standard 

• Arbeidsgruppa ble nedsatt av NORA-prosjektet 
• Håndboka ferdig februar 2012 

– I hvilken grad er den implementert i arkivene? 
– Ferdig og ferdig, fru Blom: Oppfølgingsbehov 

• Følges standarden? 
• Trenger håndboka oppdateringer? 

• Dublin Core metadataformat 
– Vi må bruke DC av hensyn til OAI-PMH 

• Våre arkiver må være høstbare for tjenester som bruker OAI-PMH 
• Og DC har sine begrensninger 

– Men det er fullt lov å bruke andre metadata i tillegg 
 



Arbeidsgruppen 

• Ingrid Cutler, Universitetsbiblioteket i Bergen 
• Kristian Seterås, Fiskeridirektoratet. Biblioteket  
• Arild Skalmeraas, Biblioteket ved Høgskolen i Telemark 
• Leif Longva, Universitetsbiblioteket i Tromsø 



Hva er poenget med en standard? 

 

Presenter
Presentation Notes
Poenget med en standard: Best mulig NORA-søketjeneste: (For eksempel) Ensartede dokumenttyper, felles emneklassifikasjon, konsekvent tagging av peer reviewed



 



Håndboka – noen av utfordringene 

• Noen av de problematiske elementene: 
– Hvordan håndtere artikkelbaserte doktoravhandlinger 
– Hvordan håndtere dokumenter som er relaterte 

• Ulike versjoner: manuskript, postprint, publisert 
• Kapitler i en antologi 
• Bøker som oppdateres – nye utgaver 

– Opphavsperson – for ulike typer verk 
• Ulike typer institusjoner har ulike behov 

– Dokumenttyper 
• Behov for ensartet forståelse av definisjon på dokumenttypene 
• Ikke bare skriftlig materiale i arkivene 

Presenter
Presentation Notes
Si litt kort om disse punktene:Artikkelbaserte doktoravhandlinger:Vanlig at ikke alle deler kan legges ut i et åpent arkivHvordan håndtere kappa og artiklene? Hvordan referere til hvor artiklene er publisert?Få inn info om at en upublisert artikkel er publisert senere?Upubliserte artikler i avhandlingen – kandidaten ønsker heller å vise frem publisert versjonRelaterte dokumenter:Er versjon avHar andre versjonerInngår iBestår avOpphavsperson:- Institusjonene er ulike – kunstfaglige institusjoner/høgskoler har andre behov enn desom kun produserer skriftlige dokumenterDokumenttype-problematikk:Hva er et workingpaper – når skal dokumenttypen brukes? Til forskjell fra en preprint?Hva er forskjellen på en dokumenttype og en ressurstype?



Bibliografisk sitering 

• Ønske om å ta vare på detaljert info man får fra Cristin 
– Tidsskriftstitel, volumnr., heftenr., sidetall, m.v. 
– slik at dette kan gjenbrukes for eksempel ved eksport til EndNote 

eller visning i SFX 
 



Presenter
Presentation Notes
Poeng her: Ved import fra Cristin genereres strengen «Sitering», basert på info fra ulike felt i Cristin-posten. Men det blir en utfordring å få med seg detaljert referanseinfo ved for eksempel eksport til EndNote, eller annen gjenbruk. 



Presenter
Presentation Notes
DUO tar vare på den detaljerte siteringsinfoen ved hjelp av OpenURL ContextObjects. Dette muliggjør interoperabilitet, for eksempel ved eksport til EndNote. Den kan også brukes til å finne artikkelen via SFX, noe som kan være interessant dersom artikkelen i arkivet er i et annet format enn publisert versjon.



Bibliografisk sitering – i hvilket felt? 

• Bibliografisk sitering i identifier-feltet: 
– dc.identifier.bibliographicCitation 

• Dette er i samsvar med anbefalingene i DCMI 
• Men det er i strid med anbefalingene i Driver 

– Driver: 
• Bruk dc.source  
• Eller dc.relation 

– til bibliografisk sitering 

– Høstetjenester som følger Drivers anbefaling vil ikke få med 
siteringsreferansen 



Vi bør ta hensyn til hvordan vi ser ut utenfra 

 

Presenter
Presentation Notes
Poeng her: At referansen til hvor dette ble publisert blir borte i posten som er høstet fra Munin



Presenter
Presentation Notes
Poeng her: Illustrere hvordan man kan bygge tjenester på de åpne arkiver. Dette gjøres best om arkivene har fulgt ens standard for metadata. High North: 38 000 av 240 000 dokumenter mangler dokumenttype. Og 48 000 har dokumenttype «text», som kan være mange ulike typer dokumenter.



Våre arkiv er open access-arkiver 

• Derfor bør man ikke finne for mange slike 

I hvert fall bør ikke slike bli høstet 

Presenter
Presentation Notes
Poeng her: Våre arkiv er OA-arkiv. Vi skal ikke lage en alternativ bibliotekkatalog eller Cristin-database.



En sak er å utarbeide håndboken 

• Men det er kanskje vel så vanskelig å få tatt den i bruk? 
• Cristins ansvar at håndboka følges 

– NORA-høstingen kan gjøres etter håndboka 
– Cristin må da annonsere at man må følge håndboka for å bli 

høstet, eller for at høstingen skal bli rett 
• Hvilke dokumenttyper som høstes til NORA 
• Hvilke dokumenttyper SKAL eller BØR (ikke) være med i et vitenarkiv 
• Og hvilke bør man hindre fra å bli høstet – og hvordan 

– Det er flere enn NORA som høster våre arkiv 
• Hvordan skille ut poster uten fulltekst (fra høstingen) 

 



Og arbeidet er ikke fullført 

• Håndboka trenger pleie og oppdateringer 
 

• Vi trenger håndboka 
• Og håndboka trenger oss 
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