
Referat fra årsmøte i Humord 12.10.21, på zoom 
 

Til stede: Ingrid Berntsen, Bente Kvame Hadland, Hanna Elise Hansen, Øystein Haug, Vigdis Holtet, 

Berit Sonja Hougaard (referent), Unni Knutsen, Vibeke Stockinger Lundetræ, Sissel Gram Mikus, 

Troels Rue Timmermann 

1. Velkommen! 

2. Presentasjonsrunde av nye og gamle deltakere – og bibliotek som vurderer å delta i Humord-

samarbeidet. 

3. Referat fra forrige møte, 30.10.20  

Vi gikk gjennom referatet fra forrige møte. Vi har laget rutinebeskrivelse for innsending av 

termforslag. Det ligger på nettsiden:  

https://www.ub.uio.no/bruk/sok-i-hele-biblioteket/emneord/humord/foresla-nye-

humord.html.  

Eksport fra Alma til Skosmos og Emnesøket går daglig, og vi bruker Alma som 

registreringsverktøy. Mappingen mot DDK går jevnt.  

Oversettelsesprosjektet er fullført og har gitt mulighet for revidering av hierarkier og termer 

som positiv bieffekt.  

Tilvekstlister vil komme ganske snart, og vi fortsetter arbeidet med «popular searches» 

(søkelogger brukes som grunnlag for nye termer eller annen revisjon av termer).   

Revisjon av Håndboka for Humord er i gang og fullføres i løpet av høsten. Håndboka må 

kobles mot ny ISO-standard - ISO 25964 del 1: Thesauri for information retrieval. Dette må 

sluttføres før vi kan gå i gang med kursing av brukerne av Humord. 

4. Status for Humord-arbeidet / ved Unni 

Ny samlingsavdeling fra 1.5.21. medfører at alle som jobber med samlinger samles i 

Samlinger og digitale tjenester. Avdelingen omfatter 4 team, og ansvar for klassifikasjons- og 

emneordssystemene ligger hos teamet Metadata og samlingsforvaltning. For Humord-

organiseringen betyr det at UiO er systemeier og –forvalter. Det er ønskelig med et nært 

samarbeid med deltakerne i indekseringssamarbeidet. Humord-koordinator er bindeleddet 

mellom deltakerbibliotekene og UiO. Det er ønskelig med flere deltakere i samarbeidet.  

5. Statusrunde fra deltakerbibliotekene  

UiT, Universitetsbiblioteket: bøkene preindekseres med humord av fagreferentene. 

Biblioteket tar inn ca. 3000 trykte bøker hvorav mesteparten tilhører humaniora og 

samfunnsvitenskap. Det er ønske om at katalogisatorene overtar indeksering med Humord. 

Dette forutsetter mer kursing.  

UiB, Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora og Bibliotek for samfunnsvitenskap, 

musikk og psykologi: fagreferentene bruker Humord, men mest innen humaniorafagene.  

OsloMet, Universitetsbiblioteket: bruker Humord i stor grad, spesielt innen pedagogikk og 

samfunnsvitenskap. Har ikke fagreferenter, tre bibliotekarer utfører indekseringsarbeidet. 

Har ønske om en større tesaurus slik at man ikke trenger å bruke flere forskjellige for ulike 

fag.  

HL-senteret: Humord brukes konsekvent på alle bøker. Senteret har og en arkivsamling med 

en ansatt historiker som og kanskje kan trekkes inn. Det kommer ny bibliotekar, som skal 

jobbe i 100%, ganske snart. Vi ber om at disse to settes i kontakt med Humord-gruppa.  

UBO, Samlinger og digitale tjenester: Vibeke presenterte plan for å ta vokabularet 

Menneskerettighetstermer inn i Humord. Det ble utviklet av Human Rights Research and 

Education Centre of the University of Ottawa, Canada (1991) og videreutviklet av Norsk 



senter for menneskerettigheters bibliotek (innlemmet i Juridisk bibliotek i 2018). Det er stor 

grad av samsvar mellom vokabularene. Vokabularet er på engelsk og må oversettes til norsk. 

Det har ikke hierarkiske relasjoner slik at termene må innordnes i Humords hierarkier - og 

mappes til DDK. Det vil kunne gi mange verdifulle søkeinnganger. Vi starter dette arbeidet 

seinere i høst. 

Museum Stavanger, Biblioteket: vurderer å bli med i Humord-samarbeidet. Med sitt store 

faglige spenn vil de være en nyttig deltaker. Det kan også være en mulighet å ta inn termer 

fra Primus (registreringssystem for gjenstander). 

6. Opplæringsbehov, kursing mm / ved Vibeke  

Vibeke presenterte våre planer: når vi har ferdigstilt Håndboka vil vi sette i gang interne kurs 

og også satse på et eksternt kursopplegg. 

7. Endringer i redaksjonsgruppa  

Berit Sonja går av med avtalefestet pensjon fra 1.5.2022.   

Vibeke er faggruppeleder i faggruppen Klassifikasjons- og emneordssystemer (under teamet 

Metadata- og samlingsforvaltning). Fra mai 2022 går Vibeke inn som Humord-koordinator.  

Øystein fortsetter med 20% av sin stilling i Humord-arbeidet.  

 

 

 


