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0. Indledning  
 

 
Ingen bibliotekschef, der blot løseligt har fulgt med i Biblioteksskolens forskning om 
vidensorganisation i alle dens aspekter, og ikke mindst Birgers egne arbejder, ville turde 
stille op her idag og komme med et teoretisk foredrag om vidensorganisering i 
universitetsbiblioteker. 
 
Da jeg sagde ja til at tale om dette emne, var det derfor under den klare forudsætning, at 
det jeg skulle var at fremlægge en konkret case. Det vil jeg så gøre. Og jeg vil udvide det 
til at blive en egentlig konsultation, sådan at I alle sammen bliver KUBs konsulenter med 
hensyn til de overordnede spørgsmål om vidensorganisering, som KUB p.t. - må stille 
sig. 
 

 vidensorganisering = organisering af vidensressourcer 
 

 organisering har kun ét formål: at vidensressourcerne kan genfindes af 
brugerne 

 

 to former for organisering af vidensressourcer 
 

 1) organisering af dokumenter 
 

 2) organisering af dokumentrepræsentationer (metadata – bred forstand)  
 



1. Organisering af egne dokumenter 
 
 

 skarpsindige tilhører allerede gættet: bibliotekets egne samlinger 
 

 bøger og tidsskrifter på lukkede hylder: rent administrativ organisering, 
uinteressant i denne sammenhæng (lagerstyring, ikke videnstyring) 

 

 bøger og tidsskrifter på åbne hylder 
 

 nuværende situation (Nørre Allé m.v.) 
  

 KUBs dobbelte problem 
 

 1) skal vi overhovedet have samlinger på åbne hylder; 2) hvis vi skal have 
samlinger på åbne hylder, hvordan så organisere dem 

 
 

a. Skal vi have samlinger på åbne hylder? 
 
 

 Samlinger på åbne hylder tjener to formål: 
 

 a) at give lånerne mulighed for at finde litteratur efter emne (gennem 
browsing);  

 

 b) at spare arbejdsressourcer til fremtagning fordi lånerne ekspederer sig 
selv (og nu hele vejen igennem) 

 

 både browing og ekspeditionsfordelen på vej ned p.g.a.  
 

 1) elektronisk bestilling (bibliotek.dk o.s.v.) (CBS-studie i 2002), men 
stadig fordelagtigt 

 

 2) forskydning fra trykte til elektroniske ressourcer (pt mest tss – men 
hvor længe: 20 år?) 

 

 til gengæld pladsdyrt og administrationsdyrt 
 

 KUBs situation: Fiolstræde, Nørre Allé 



 

 KUs behov for studiepladser (eksemplificer med specialelæsepladser)og 
udvikling af studiemiljø – skal det foregå i forbindelse med biblitoeket, 
eller skal vi skrive os ud af den udvikling? Satse på det første 

 

 hvis nødvendigt det er nødvendigt kan vi leve med lukkede hylder 
 

 men for så vidt vi har et valg, hvad skal vi så prioritere højest: browsing 
på åbne hylder med selvekspedition versus flere studiepladser på den 
anden (gruppekonsulentspørgsmål 1) 

 
 

b. Hvis fortsat samlinger på åbne hylder, så hvordan organiseret? 
 

 to hovedmuligheder: a) efter emne; b) ikke efter emne (f.eks. numerus 
currens) 

 

 numerus currens: let at eksepedere og selvekspedere, let at udskille 
 

 hvis numerus currens, tabes browsing-muligheden, men selvekspedition 
opretholdes 

 

 hvis efter emne: hvilket system 
 

 emnedataudvalg: KB/DNLBs systemer, Dewey, LC, dk5 
 

 MCS personlige holdning: ingen af systemerne er gode til alle områder, så 
hipper som happer, men til gengæld et fælles, enkelt system 

 

 revidere og forenkle SK2 og integrere DNLBs faggrupper deri (SK3) 
 

 nye udviklinger undervejs: 
 

 a) 2 nye fusionsperspektiver: institutbiblioteker og KVL/DFU: hvis 
fælles, så ikke et KB-system 

 

 b) Materialevalgsklient og licitationsprojekt: et eksternt system, gratis 
opstillingsdata, Dewey 60%, LC 20%, dk5 5-10% 

 



 Spørgsmål til tilhørerne: hvis valget stod mellem et eksternt system med 
gratis levering af Dewey-data i 60% af tilfældene på den ene side og et 
lokalt produceret system (SK3) hvor 100% af posterne skulle have indsat 
opstillingsdata, ville man så vælge Dewey eller et lokalsystem? 
(gruppekonsulentspørgsmål 2) 

 

 MCS personlige konklusion p.t.: numerus currens, og hvis emne, så 
Dewey – MEN afvente udvikling i fusionsproces og diskutere med 
partnere 

 
 
 
 

2. Organisering af dokumentrepræsentationer 
 

 der var engang, men det er længe siden, da bogsamlinger var så små, at de 
kunne søges direkte af brugerne, uden at der var behov for at 
repræsentationer deraf f.eks. i kataloger 

 

 Medicibiblioteket 
 

 Hidtil har problemet stort set drejet om at søge vore egne og andre 
bibliotekers bogsamlinger via et katalogapparatet, vore tidsskrifter via 
index- og abstractværker og  i de senere år – andre tilgængelige ressourcer 
på webben   

 

 den klassiske katalog i kortform og siden i onlineformat var en af 
videnhistoriens store frembringelser, nu hænger den i tovene som et 
ringvrag, forslået, halvglemt og udslidt 

 

 konkurrenterne på videnmarkedet løb fra os omkring år 2000 med 
konsolideret adgang til megastore datamængder, nye datatyper og en nye 
designkulturer, og erobrede vore kunder fra os med det resultat, at der 
ikke sker en fortsat svækkelse af brugernes faktiske benyttelse af vore 
trykte ressourcer, og et fald i deres anvendelse af vore katalogapparater 

 

 til vore konkurrenter regner jeg egtl. også i denne sammenhæng ikke bare 
de globale søgemaskiner men også online samkataloger på nationalt plan 
(bibliotek.dk) og internationalt plan (worldcat) 

 



 dækket af Erik Thorlund Jepsen udmærket, ikke her, referere til Cahoun-
undersøgelsen og til Lorcan Dempsey-artiklen 

 

 discovery-kulturen er nu altså over os, hvordan i alverden skal vi passe 
ind i den? 

 

 Som bibliotekschef skal jeg i dag forholde mig til tre discoverysystemer: 
a) de globale søgemaskiner og online fælleskataloger; b) lokalt formede 
samsøgningsredskaber; og c) den lokale katalog 

 
 

a. Globale søgemaskiner og online fælleskataloger 
 

 Google osv. videre vigtigst 
 

 Online fælleskataloger 
 

 1) bibliotek.dk – fænomenal succes, danmarks bibliotek via katalog m.v. 
 

 2) worldcat – vigtig til eksponering også af lokale bibliotekers samlinger, 
vi tør ikke blive ude 

 

 Amazon – som discovery tool efterfulgt af løb eller biblioteksopslag 
 

 Eksponering af lokale vidensressourcer i globale systemer og online 
fælleskataloger vil få stadig større betydning 

 

 For 6 mdr. troede jeg, at de snart vil blive den eneste discovery form, og 
parat til at opgive lokal katalogflade til fordel for bibliotek.dk. 

 

 MEN: ny udvikling i form af samsøgningsredskaber 
 
 
 
 

b. Lokalt formede samsøgningsredskaber 
 

 hvad er et samsøgningsredskab? (løs terminologi) 
 



 1) løsning af problemet om integrereret søgning bøger og elektroniske 
tidsskriftartikler  

 

 DADS tidligere: kun søgning i tidsskrifterne ikke også i bøgerne 
 

 2) endvidere integration med lokale repositories 
 

 3) andre relevante ressourcer (udvalgte biblitekskataloger, eksterne 
repositories, open acces-systemer, relevante hjemmesider) 

 

 4) ranking, relating, recommending og andre web-services 
 

 Amazon: rich texture f suggestion 
 

 5) designkultur 
 

 6) avancerede præsentationsformater  
 

 PRIMO og Summa 
 

 beskriv i KUB-sammenhæng  
 

 forhold til online fælleskataloger og globale søgemaskiner 
 

 1) det vigtigste: det enkelte bibliotek opretholder sin egen søgeflade som 
en lokalt formet indgang til vidensuniverset  

 

 2) nu: bibliotekets samsøgningsredskab bliver et discovery tool, blandt 
mange andre ganske vist, men vi kunne – tror jeg gøre det interessant! 

 
 

c. Lokale bibliotekskataloger 
 

 katalogen som registrant over egne samlingen og udlånsadministrativt 
redskab skal vi selvfølgelig beholde og koble til discovery-redskaberne – 
men de skal næppe være synlige for brugerne  

  

 spørgsmål til salen: er der i den nye discovery verden med globale 
søgemaskiner og online konsoliderede fælleskataloger, og lokale 



samsøgningsredskaber brug for at biblioteket stiller en lokal 
katalogsøgeflade til rådighed for brugerne? 

 

 diskuter, stil spørgsmålet: Skal bibliotekerne osv. 
(gruppekonsulentspørgsmål 3) 

 

 MCS-konklusion: det skal vi ikke, forudser afvikling som defaultredskab i 
løbet af ganske få år 

 
 
 
 

3. Udover metadata: textmining 
 

 discovery på basis af metadata formentlig en permanent nødvendighed 
p.g.a. massen af tekster 

 

 men: der udvikles i disse år textmining systemer, som må spås en stor 
fremtid som specialiserede discovery tools inden for givne fagområder 

 

 ikke blot genfinding af relevante dokumenter, også avancerede systemer 
til dannelse af ny viden (Lars, enzymer: studier af samforekomsten af 
faktor a og b kombineret med studier af samforekomsten af faktor b og 
c, gav ny viden om samforekomsten af a og c) 

 
 
 
 

4. Specialproblem: emnedata 
 

 P.t.: gml. KB: SK2 = opstillingssystem; gml. DNLB: to forskellige lokale 
systemer, et  opstillingssystem og et søgesystem 

 

 min erfaring: lånere anvender ikke klassifikationssystemer, men bruger 
deres emnebegreber 

 

 klassifikation derfor skønne spildte kræfter (med mindre kontakt med en 
informationsvagt) 

 

 gode erfaringer med emneord (dog undersøgelse af effektive 
emnesøgninger ved CBS) 



 

 emneordsmateriale i poster i forvejen, kun supplering 
 

 genbrug af eksterne emneordskilder (LC, fagtesauri - svenskerne) 
 

 danske-engelske, grammatiske former behandles som synonymer (Alephs 
autoritets- og synonymkontrolfunktion) 

 

 kontrolleret, men også hierarkiseret? (tesaurus, taxonomi, ontologi, 
folksonomi, semantiske komponenter) 

 

 nyttehorisonten: 15 år 
 

 bedre genfinding ikke blot i egen katalogflade og samsøgningssystem, 
men også i bibliotek og google m.v. 

 

 Skal KUB etablere en kontrolleret dansk/engelsk emneordsliste og berige 
sine katalogposter med emneord (hvis disse ikke findes i forvejen)? 
(gruppekonsulentspørgsmål 4)  

 
 

 
 
  
  


