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Definisjoner
● Web 2.0

– 2. generasjons tjenester
– Social networking
– Folksonomy - tagging
– Wikis, blogs
– Online samarbeid og deling
– Rikt, interaktivitv brukergrensesnitt 

basert på Ajax



  

Definisjoner
● Bibliotek 2.0

– Nettleser + Web 2.0 = Fullt utviklet OPAC
– Brukertilpassede tjenester
– Brukermedvirkning
– Åpne standarder/formater
– I konstant forandring



  

Ny teknologi
●  - for teknologiens skyld?
● WAP
● 3G (UMTS)
● Viktig å stille seg kritisk til nye teknologier
● Innhold viktigst!



  

Hva kan Katalog 2.0 inneholde
● Egne emneord (tagging)
● Omtaler  (podcasts?)
● Anmeldelser
● Rating
● Geolokalisering
● RSS-strømmer
● Hva andre har lånt
● Publisere egne verk (Skrivebua)
● Egen katalog (LibraryThing)



  

Motforestillinger
● Bare en av flere utviklingsoppgaver
● Løsninger for noen få og teknofikserte?
● Døgnfluer?
● Gøy å leke med?
● Library Thing: Låner dere noen gang bøker av 

hverandre?



  

Standarder

Biblioteksektoren var tidlig ute med å ta i bruk åpne 
standarder for lagring, søking og overføring av data

● MARC
● ISO 2701
● Z39.50
● SRU/SRW
● OpenURL
● (NILL/Felles lånekort)



  

Andre problemstillinger
● Hvem er brukerne?
● Opphavsrett
● Eierskap til katalogdata
● FRBR
● Varige løsninger
● Sikkerhet/phishing
● Kompatibilitet/standard (Netvibes/Google/nettlesere)
● Skal data spres for alle vinder?



  

Om blogger
● Blogger lenker til andre blogger
● Dynamisk innhold => brutte lenker
● Et nytt innlegg annonseres ofte på 

epostlister
● Eksempel1   2 
● Hvem er leserne?
● Holder innholdet mål?

http://bloggbib.net/?p=110
http://www.tripadvisor.com/


  

Steven
29/11 15:12
Jeg har bodd i Sorgenfrigata på Majorstua, en gang for mange år siden. Nå likner det 
visst mer eller mindre på Cairo, sier de som bor der fortsatt! Gikk alltid på Lofoten 
Fiskeresaturant i Majorstuveien. Der ble du i allefall ikke mat-forgiftet! Toppen!

Anmeld
innlegg
"Oslo Vest"
Æser
29/11 15:02
Oslo vest ble borte på 70 tallet. Det er durablig med innflyttere til Oslo Vest pga sine 
flotte kvaliteter. Dette har medført til at de opprinnelige beborne har flyttet vestover i 
Bærum. Det er ikke mange som sier Oslo da de er spredt mellom folk fra hele verden, 
dette inkluderer oslo øst

Aftenposten om Oslo eller Oschlo



  

Godwins law

As an online discussion grows longer, the 
probability of a comparison involving Nazis or 
Hitler approaches one.[1]



  

Moderering
● Hvem skal moderere? Har biblioteket et par 

årsverk å avse?
● Sensur?
● Logging/autentisering
● Referanse til skaper
● Veiing av emneord



  

Korrelasjonsdatabase
● Idé fra Amazon: den som kjøpte denne, 

kjøpte også ...
● Startet for 4-5 år siden
● Datatilsynet har hele tiden satt foten ned
● Danmark har det!
● Vi har den tekniske løsningen
● Oppfordring: legg press på Datatilsynet



  

Hva er viktig
● Bedre tjenester
● Mer brukervennlige tjenester
● Bedre innhold
● Mer innhold
● Digitalisert



  

Eks.1: Feed i Google
● Hvordan legge inn en RSS-feed i Google 

startside?
● Larvik bibliotek
● Funker ikke i Netvibes:-(

http://www.larvik.folkebibl.no/cgi-bin/websok-test


  

Eks 2: Bruk av Ajax
● Gmail
● Vestfold Samsøk
● Husbanken - dynamisk søk

http://gmail.com/
http://vestfold.samsok.no/
http://www.husbanken.no/Venstremeny/Universell%20utforming.aspx


  

Anmelderdatabase
● Anmelderbase basert på WordPress eller 

MediaWiki
● Plasseres sentralt i nettet
● Alle bibliotekbrukere (med felles lånekort?) 

kan legge inn anmeldelser og supplere
● Alle systemene kan linke til basen
● Oppslag basert på ISBN evt. XISBN



  

Anmelderdatabase

http://bibsyst.bibsyst.no:888/blog/

