
Årsrapport for Humord – 2021 

 

Generelt om Humords utvikling : 

Termarbeidet:  

Alma fungerer som registreringsverktøy for Humord.  

I Skosmos-visning av humordene er det lagt til en ny fane, “Nye”, som viser tilveksten av humord. 

https://data.ub.uio.no/skosmos/humord/nb/new    

Vi produserer nå tilvekstlister for nye humord, etter et opphold på grunn av overgang til ny 

registreringsklient. 

 

Vokabularets størrelse: 

Vokabularet var 31/12-21 på 19 430 termer. I tillegg kommer over 11 000 henvisninger samt 

innganger på engelsk. 

Det har blitt lagt til 353 termer i 2021. Det er en tilvekst større enn foregående år, og dette skyldes 

blant annet at vi har innlemmet termer fra vokabularet “Menneskerettighetstermer” i Humord.  

Organisering av Humord-arbeidet: 

Omorganisering ved UBO og flytting av ansvar for Humord: 

Fra 1.5.2021 er ansvaret for Humord flyttet fra HumSam-biblioteket til den nyopprettede avdelingen 

Samlinger og digitale tjenesters, team Metadata og samlingsforvaltning (MetSam). All koordinering 

av arbeidet og indeksering foregår nå i Samlinger og digitale tjenester (SamDig). Humord-

redaksjonen består nå av Øystein Haug, Berit Sonja Hougaard (koordinator) og Vibeke Stockinger 

Lundetræ. 

Medlemmer i samarbeidet: 

I 2021 kom flere biblioteker med i Humord-samarbeidet: Høgskulen i Voldas bibliotek, 

Nasjonalmuseets bibliotek og Stortingsbiblioteket.  

Nye kontaktpersoner har kommet til ved HL-senterets bibliotek, Universitetsbiblioteket i Bergen, 

Bibliotek for humaniora og Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi og 

Universitetsbiblioteket i Tromsø, Kultur- og samfunnsfagbiblioteket.  

E-postlister: 

E-postlista for humordbrukere er flyttet fra UNIT (fra 1/1-22: Sikt) til UiO sitt system for e-postlister. 

Listen videreføres under navnet “humord-brukere”. 

Prosjekter: 

Oversettelse av Humord til engelsk: 

Arbeidet med oversettelsen av Humord til engelsk ble ferdigstilt.  

Arbeidet med revidering av håndboka: 

Arbeidet med revidering, for å inkorporere ISO 25964 – 1, har foregått gjennom hele året og 

ferdigstilles i starten av 2022.  

https://data.ub.uio.no/skosmos/humord/nb/new


Popular searches: 

Vi fortsetter å arbeide med «popular searches». Her jobber vi med hyppig brukte søkestrenger fra 

UiOs Oria-instans, hentet ut ved hjelp av Alma analytics. Målet er å vurdere forslag til nye humord 

eller henvisninger til allerede eksisterende humord. Arbeidet ble på begynt i 2020. Det er videreført, 

men har ikke vært prioritert. Vi fortsetter i 2022. 

Innlemming av andre emneordssystemer: 

Det har vært arbeidet med å innlemme aktuelle termer fra andre emneordssystemer.  

Menneskerettighetstermer (Human Rights Terms), som ble brukt ved Senter for 

menneskerettigheters bibliotek, innlemmes nå i Humord. Arbeidet ferdigstilles tidlig 2022.  

Årsmøte: 
Årsmøtet ble avholdt digitalt 12.10.2021 (se eget referat).  

 
 


