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Supplerende biblioteksdata 

– slutbrugeren i centrum 

27. april 2021 

Indledning 

Nærværende er et forsøg på at udsætte nogle pejlemærker for udvikling af SBD. Det centrale om-

drejningspunkt er fokusering på slutbrugere. 

Begrebet slutbrugere anvendt i bred betydning og i modsætning til biblioteksprofessionelle. 

Strategien omhandler udvikling af produktets indhold, ikke præcist hvordan indholdet skabes her-

under muligheder for anvendelse af teknologier som f.eks. AI. 

Strategien - og dermed dens - fokus skal ses i sammenhæng med FBI-strategien for søgning. Me-

tadata er brændstoffet i FBI-infrastrukturen og skal så vidt muligt afspejle de behov, som fra de 

forskellige grænseflader udtrykkes ind mod FBI-infrastrukturen. 

Ændringer med henblik på bedre opfyldelse af slutbrugerbehov bør ske i datagrundlaget, når det 

er mest hensigtsmæssigt. Det kræver fleksibilitet og agilitet i forhold til at foretage ændringer i 

udarbejdelsen af SBD og i forhold til anvendelsen af ændringerne i IT-infrastrukturen. 

  

Baggrund 

Datafremstillingen i FBI består af to dele: en nationalbibliografisk del og en del med supplerende 

biblioteksdata. Den nationalbibliografiske del kan ses som fundamentet for en bibliografisk regi-

strering, mens delen med supplerende biblioteksdata – som navnet indikerer – primært er en ud-

bygning af den nationalbibliografiske registrering med metadata af særlig relevans for folkebibli-

oteker og pædagogiske læringscentre. Ved registrering af materialer uden for nationalbibliogra-

fien udgør supplerende biblioteksdata fulde registreringer. 

Nationalbibliografi 

Et grundlæggende koncept bag nationalbibliografisk registrering er Universal Bibliographic Con-

trol (UBC). Ambitionen med UBC er at en udgivelse kun registreres én gang og i det land, hvor 

udgivelsen sker. Denne registrering genbruges overalt hvor der er behov for metadata på den på-

gældende udgivelse. For at UBC kan realiseres, kræves en ensartet tilgang til bibliografisk regi-

strering på internationalt niveau. Den ensartede tilgang understøttes af Statement of International 
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Cataloguing Principles (ICP), der er et sæt ”spilleregler” for en ensartet rammesætning af en bib-

liografisk registrering. Oven på ICP findes et antal internationale standarder, f.eks. International 

Standard Bibliographic Description (ISBD) og IFLA Library Reference Model (IFLA LRM). 

Den konkrete anvisning i nationalbibliografisk registrering sker i et sæt katalogiseringsregler. Ka-

talogiseringsregler har haft national karakter under hensyntagen til de underliggende internatio-

nale standarder. Med Resource Description and Access (RDA) er ambitionen at gøre også katalo-

giseringsreglerne internationale. En nationalbibliografisk registrering er således undergivet en 

række formelle krav til registreringen. 

Supplerende biblioteksdata 

Helt anderledes forholder det sig med supplerende biblioteksdata (SBD). Her er ingen formelle 

krav til udformningen af metadata, hverken til valg af hvilke dataelementer, der registreres, eller 

måden registreringen sker på. Datakvaliteten og -konsistensen sikres gennem KOMBIT/DBC’s 

procedurer for vedligehold og udvikling af SBD med tilhørende dokumentation i form af anlagt 

praksis og vejledninger i f.eks. tildeling af emneord. Alligevel har tilgangen til den nationalbibli-

ografiske registrering også præget tilgangen til SBD med hensyn til: 

• Objektivitet i registreringen, f.eks. formuleringer i noter 

• Professionelle som primær målgruppe 

• Opfattelsen af at en registrering af supplerende biblioteksdata er færdig efter den initiale 

registrering 

• Undgåelsen af (delvist) redundante metadata af hensyn til dyr lagringskapacitet. 

  

Slutbrugerfokus i SBD 

I takt med udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger og ubemandede åbningstider og deraf 

følgende fald i biblioteksprofessionel personlig betjening af slutbrugerne, er der behov for at æn-

dre tilgangen til SBD, så den direkte formidling til slutbrugerne sættes i centrum. Det bliver der-

med helt centralt at kunne sætte sig ind i slutbrugernes adfærd i deres søgen efter viden og ople-

velser. Der er ikke i alle tilfælde overensstemmelse mellem standardernes krav til nationalbiblio-

grafisk registrering og slutbrugernes adfærd og deraf følgende behov. Dogmet om at undgå me-

tadataredundans har gjort at grænsefladerne generelt har skullet forsøge at kompensere for diskre-

panser mellem metadata styret af nationalbibliografiske krav og slutbrugerbehov. Det er mere 

hensigtsmæssigt at disse problematikker adresseres én gang i SBD frem for i hver enkelt grænse-

flade, der gør brug af SBD. Lagringskapacitet er ikke længere en begrænsning, og dermed kan 

der arbejdes med varianter af samme metadatatype. Et eksempel herpå er supplering med serietit-

ler i overensstemmelse med slutbrugernes opfattelse af seriebegrebet som alternativ til at grænse-

fladerne skal forsøge at bearbejde de i henhold til katalogiseringsreglerne korrekte serietitler i 

formidlingen til slutbrugerne. 

Søgeindgange 
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SBD skal i udvælgelsen af de dataelementer, der skal indgå i en registrering, bedst muligt under-

støtte de søgeindgange, som slutbrugeren typisk vil gøre brug af. Nogle af disse søgeindgange 

kan være helt nye i forhold til gængs bibliografisk tradition, eller adskille sig fra bibliografiske 

regeldefinitioner. Der kan i disse søgeindgange skelnes mellem to niveauer, nemlig kategorier og 

instanser inden for den enkelte kategori. 

Relevante kategorier kan være hovedpersoner, serier i et slutbrugerperspektiv, universer og begi-

venheder. 

Inden for hver kategori vil der være tale om en vurdering af, hvilke instanser (f.eks. hvilke hoved-

personer eller begivenheder), som det giver særlig værdi for slutbrugerne at kunne søge på. Den 

løbende registrering baserer sig på positivlister over instanser. 

Tilføjelser til positivlisterne vurderes løbende af den enkelte katalogisator og af en redaktionel 

funktion (se nedenfor). Der bør etableres mulighed for at biblioteker mv. kan aflevere forslag til 

nye instanser og kategorier. 

Formidlingsform 

Den biblioteksprofessionelle kan på basis af sit kendskab til skønlitteraturen omsætte de ønsker, 

som slutbrugeren har til en god bog, til egentlige forslag til slutbrugeren. I selvbetjeningssituatio-

ner har slutbrugeren behov for typer af metadata, der kan hjælpe med at begrebsliggøre, hvad der 

for slutbrugeren kan karakterisere en god bog. Det er metadata, der kan beskrive en bogs stem-

ning, persontyper, tempo etc. DBC har sammen med biblioteksprofessionelle udviklet et vokabu-

lar til disse beskrivelser og nye skønlitterære titler beriges med beskrivelserne med finansiering 

fra og anvendelse i Læsekompasset. Tilsvarende er udviklet og anvendes et vokabular til beskri-

velse af skønlitteratur for børn betalt for og anvendt af formidlingsløsningen til børn, Buggi. Det 

vil være hensigtsmæssigt at inkludere denne type metadata i SBD med henblik på at alle formid-

lingsløsninger i bibliotekssektoren kan udnytte dem. 

Generelt bør beskrivelsen af en udgivelse appellere til slutbrugerne. Her har den nationalbiblio-

grafiske objektivitet indtil nu haft afsmittende effekt på SBD. Dette er under forandring, eksem-

plificeret ved at den indholdsbeskrivende note for nylig er omlagt til en mere subjektivt appelle-

rende form. 

Den terminologi, der anvendes i metadata, skal i det omfang de pågældende data ikke er beregnet 

på biblioteksprofessionelle være rettet mod slutbrugerne. Eksempelvis anvendes i dag udtryk som 

smudstitel, kolofontitel og kolumnetitel som alle kunne erstattes af alternativ titel, ligesom formu-

leringer som af indholdet og samhørende med fordel kunne opdateres. Brugen af inverterede 

navne - altså at efternavnet står først - har smittet af på emneordsområdet, hvor man fx kan finde 

Holmes, Sherlock og ikke som brugerne vil forvente Sherlock Holmes.  

Tilsvarende skal det være muligt at agere på det faktum at terminologi udvikler sig over tid. Sær-

ligt for autoritetsdata udgør dette en udfordring. Shakespeares “Når enden er god” hed f.eks. op-

rindeligt “Kongens læge”, og tegneserie- og tegnefilmsfiguren Spider-Man blev i sin tid på dansk 

lanceret som Edderkoppen. 



[4] 
 

 

 

Særligt på emneordsområdet foregår en kontinuerlig udvikling; transkønnethed har i dag erstattet 

begrebet transseksualitet, det engelske influencers er blevet til det danske influencere. 

Der er derfor behov for at udvikle metoder til ajourføring af terminologi, f.eks. ved at indføre en 

entitets-/relationsmodel for emneord. En sådan model vil kunne understøtte slutbrugerne i deres 

søgninger ved dels at samle nære varianter af termer, der beskriver det samme begreb, i klynger, 

så brugerne ikke skal kende til dén præcise term, og dels ved at supplere termklyngerne med nye 

termer i takt med at sproget eller viden på et område ændrer sig. 

Særlige metadata til udvalgte materialer 

Hidtil har været tilstræbt at SBD-registrere alle udgivelser inden for en given materialetype ensar-

tet, dvs. at alle udgivelser registreres med samme metadata. Imidlertid kan der være efterspørgsel 

efter at visse udgivelser beriges med yderligere metadata. Et eksempel herpå er efterspørgslen ef-

ter en udbygget analytisk registrering af faglitteratur inden for visse emneområder, hvor det kan 

være vanskeligt at søge specielviden, der ikke dækkes i selvstændige udgivelser. Efterspørgslen 

kan imødekommes ved at berige SBD-registreringen af udgivelser inden for fastlagte emneområ-

der med indholdsfortegnelser.  

Katalogisators rolle 

Slutbrugercentreringen stiller nye krav til katalogisator. Ud over det at kunne navigere i formelle 

regler og ensartet registrering af alle udgivelser, bliver der behov for at kunne agere fleksibelt og 

vurderende ud fra slutbrugernes adfærd og behov. 

Der vil – i modsætning til hvad der er tilfældet ved nationalbibliografisk registrering - ofte ikke 

være præcise anvisninger på valg af dataelementer til den enkelte SBD-registrering. Der vil i ste-

det være brug for katalogisators vurderinger ud fra slutbrugerens behov. Er der her tale om en ud-

givelse, som slutbrugeren vil opfatte som en serie? En hovedperson, som slutbrugeren vil søge 

på? Eller en udgivelse, hvor slutbrugeren vil have særlig gavn af at vide, at der er litteraturhenvis-

ninger? 

Metadata-redaktion 

Oftest vil det først blive klart efter flere udgivelser, at der er tale om et univers, en hovedperson, 

en serie etc., som slutbrugeren vil bruge som indgang til udgivelserne. Dermed vil der være be-

hov for at gøre op med paradigmet om at en SBD-registrering er færdig, når der er læst korrektur. 

En SBD-registrering vil kunne ændre sig i takt med ny indsigt om relationer til andre udgivelser. 

Man kan således tale om en redaktionel vinkel på metadata, hvor ny indsigt vurderes og fører til 

bagudrettede berigelser af allerede eksisterende registreringer med det formål bedre at imøde-

komme slutbrugerens adfærd og behov. 

Den redaktionelle indsats ligger flere steder 

• Den enkelte katalogisator i den løbende registrering 
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• En redaktionel funktion, der løbende følger op på indkomne forslag fra bibliotekerne på 

nye instanser inden for eksisterende entiteter (universer, hovedpersoner, serier etc.) og 

forslag til nye entiteter 

• DBC redaktionen, der i det tværgående redaktionelle arbejde kan levere input til nye enti-

teter og nye instanser inden for eksisterende entiteter 

  

Håndtering af nye SBD-data af redaktionel karakter 

Forslag om nye redaktionelle metadata inkl. procesbeskrivelse, praksisfastlæggelse, dokumenta-

tion og berigelse af bagkatalog: FBI-projekt 

Inkludering af redaktionelle metadata i den løbende registrering: almindelig registrering 

Redaktionel funktion med identifikation af nye instanser inden for eksisterende kategorier samt 

retrospektiv berigelse med disse samt opdatering af dokumentation: årlig timeramme 

Foreløbig handlingsplan 

Noterevision - gennemgang af noteapparatet med henblik på forenkling og øget fokus på ikke-

biblioteksprofessionelle. Status: ændringer er identificeret og beskrevet og er under implemente-

ring. 

Fiktive figurer - udvidelse af supplerende biblioteksdata med registrering af udvalgte hovedper-

sonen. Rummer et retrospektivt element med berigelse af eksisterende registreringer med de ud-

valgte hovedpersoner ud over den løbende inkludering af hovedpersonerne i den løbende registre-

ring. Status: godkendt af KOMBIT, projektet er påbegyndt. 

Serier - udvidelse af supplerende biblioteksdata med seriebetegnelser ud fra hvad slutbrugere op-

fatter som serier, hvilket ikke altid svarer til katalogiseringsreglernes definition af, hvad en serie 

er. Status: projektforslag er udarbejdet og forelægges SBD-udvalget 18/3.  

Indholdsfortegnelser - udvidelse af supplerende biblioteksdata med gengivelse af indholdsfor-

tegnelser i faglitterære udgivelser inden for afgrænsede fagområder. Formålet er at forbedre søge-

muligheder på analytisk niveau. Status: blev anbefalet af SBD-udvalget 18/3 og er under imple-

mentering.  

Stemnings- og oplevelsesdata til skønlitteratur for voksne - udvidelse af supplerende biblio-

teksdata med metadata fra Læsekompasset med henblik på mulighed for anvendelse i alle biblio-

tekssammenhænge. Status: ide til overvejelse. 

Stemnings- og oplevelsesdata til skønlitteratur for børn - udvidelse af supplerende biblioteks-

data med metadata fra Buggi med henblik på mulighed for anvendelse i alle bibliotekssammen-

hænge. Status: ide til overvejelse. 
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Nye indgange til faglitteratur for børn - udvidelse af supplerende biblioteksdata med metadata 

til nemmere navigation i faglitteratur ud fra børns forståelse af deres informationsbehov. Status: 

ide til overvejelse. 

Emneord som autoritetsdata - udskillelse af emneord fra de bibliografiske poster og organise-

ring i autoritetsposter, indledningsvist i FBI’s produktionsapparat til Datafremstilling og efterføl-

gende i det nationale autoritetsdatarepositorium, VERA. Hermed gives bedre mulighed for at un-

derstøtte sproglige ændringer over tid, nærsynonymer mv. i søge-infrastrukturen. Status: ide til 

overvejelse.  

Relationer mellem emneord - etablering af hierarkiske relationer, der kan understøtte indsnæv-

ring eller udvidelse af emnesøgninger i søge-infrastrukturen, enten gennem slutbrugerens grafisk 

baserede navigering i emner eller dialogbaseret, f.eks. ved 0 hit-søgninger. Status: ide til overve-

jelse. 

  

  

 

 


