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Mål for prosjektet
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og Nordland fylkesbibliotek ynskjer å utvikle ein
metode for å bygge opp lokale litteraturnett på ein enkel måte. Målet er å leggje til
rette for å synleggjere og formidle lokale forfattarar og litteratur i større grad.
Prosjektet vil innebere å utvikle eit malverk for oppbygging av litteraturnett, å finne
løysingar for å hente ut data frå opne kunnskapskjelder og deretter å formidle
data inn i litteraturnetta.

I prosjektet vil vi basere oss på prinsippet om lagring av data ein stad, og aktiv
bruk av eksisterande kunnskapskjelder som Wikipedia og Nasjonalbiblioteket sine
databaser. I utviklinga av teknisk løysing vil vi satse på gjenbruk av eksisterande,
fritt tilgjengeleg programvare, programkomponentar og kommunikasjonsløysingar.

Litteratur-/forfattarnett for Nordland og for Sogn og Fjordane vil bli overførde
til/etablerte basert på løysinga som blir utvikla. Programvare og metodar frå
prosjektet vil kunne brukast av andre aktørar som vil etablere litteraturnett.

Prosjektbeskrivelse
Formidling av lokal litteratur og forfattarar er viktig for å styrke lokal identitet og
tilhøyrsle.
Nokre fylke, kommunar og regionar presenterer sine lokale forfattarar på eigne
nettsider, som er bygde opp og vedlikehaldne med lokale system, og med
informasjonen lokalt lagra. Men mange manglar ein slik nettstad, eller dei har ein
nettstad som er moden for oppgradering. Fylkesbiblioteka i Nordland og Sogn og
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Fjordane ynskjer å saman utvikle ein metode som enkelt lar ein bygge opp eit
lokalt litteraturnett, altså ei løysing som på ein enkel måte kan overførast til andre.

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek har tidligare fått støtte frå Nasjonalbiblioteket til
arbeid med prosjektet Fjordforfattarweb, der vi ynskte å etablere ein eigen
nettstad som presenterer forfattarar frå fylket. Dette er forankra i Kulturstrategien
for fylket og i Strategisk plan for bibliotekutvikling 2011-2014, som begge har som
mål å gjere kultur digitalt tilgjengelig og å profilere nynorsk litteratur og forfattarar.
Dette prosjektet er framleis i startfasen; vi har byrja arbeidet med
forfattarpresentasjonar og har utarbeidd kravspesifikasjon for korleis dette skal
presenterast på nett.

Nordland fylkesbibliotek driftar i dag Litteraturnett Nord-Norge. Nettstaden skal gå
inn som ein vesentleg del av prosjektet Lettare litteraturnett, og skal danne
grunnlag for utprøving av nye løysingar. Per i dag er ca. 1000 forfattarar omtalt på
Litteraturnett Nord-Norge, men litteraturnettet har behov for oppgradering både
teknisk og visuelt. Gjennom Regional plan for Nordland 2013-2025 er det innanfor
målområdet Verdiskapning og kompetanse etablert mål om auka kompetanse og
FoU-aktivitet der ein av strategiane er at offentlege aktørar i Nordland skal utvikle
og vidareformidle ny kunnskap.

Vi i dei to fylkesbiblioteka har sett at vi har felles interesse og mål med vårt arbeid
med forfattar-/litteraturnett: Vi ynskjer å formidle våre lokale forfattarar ut til eit
større publikum på best mogeleg måte. Samstundes meiner vi at vi saman kan
utvikle ein nasjonal standard for regionale og lokale litteraturnett som fleire kan
gjere seg nytte av, gjennom ein felles plattform, bruk av open kjeldekode og data
som er fritt tilgjengelege gjennom Wikipedia og andre kjelder. Å utvikle ein mal er
både tid- og ressurssparande for seinare prosjekt ved at teknisk løysning då
allereie er klar til bruk. Det reduserer terskelen for å kome i gang med nye
litteraturett, og aukar dermed omfanget av kjelder til informasjon om landets
forfattarar.

Tenesta vil vere eit bidrag til biblioteka sitt formidlingsoppdrag og skape ein
synergi mellom digital og fysisk formidling. Ho kan utvide og betre det digitale
tilbodet til brukarane, og i neste omgang danne utgangspunkt for
forfattarpresentasjonar, debattar m.m. i det fysiske biblioteket.

Innhaldet i prosjektet vil vere:

1. Definere teknisk løysing og lage kravspesifikasjon
Den tekniske løysinga i prosjektet skal hauste inn og distribuere informasjon. Det
skal lagast ein kravspesifikasjon som sikrar at det blir utvikla hensiktsmessig
programvare. Ingen av fylkesbiblioteka har kapasitet til sjølve å utvikle den
tekniske løysinga. Med bakgrunn i kravspesifikasjonen vil vi difor hente inn ekstern
kompetanse til å utføre dette arbeidet i tett samarbeid med fylkesbiblioteka.

2. Registrering, oppdatering og laupande vedlikehald av Wikipedia-artiklar
Noko av filosofien bak prosjektet er at informasjon berre skal vere lagra ein stad.
Vi ynskjer å nytte velkjente, offentleg tilgjengelege kunnskapskjelder til dette og å
hauste data som så blir presenterte i lokale litteraturnett.

Den mest utbreidde basen er Wikipedia, og i prosjektet vil vi nytte Wikipedia som
ei hovudkjelde for innhald. Wikipedia baserer seg på Crowd sourcing, som betyr at
alle kan bidra med informasjon. Informasjonen blir fritt tilgjengeleg og kan utvidast
og endrast av alle som redigerer.

For å få eit vellukka resultat er vi avhengige av at det blir registrert
forfattarinformasjon i Wikipedia. Ein vesentlig del av prosjektet er
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registreringsarbeidet; å hente ut eksisterande informasjon, leggje inn nye
opplysningar samt vedlikehalde infomasjonen. For å sikre kvalitet er det ei
naturleg oppgåve for biblioteka som skal vedlikehalde litteraturnett å ha ein
redaktørfunksjon der ein overvakar utgjevingar og endringar og oppdaterer
Wikipedia-artiklar.

Ved å nytte Wikipedia til å registrere informasjon vil prosjektet også bidra til å
oppdatere og utvide innhald lagt inn av andre, samtidig som materialet får ei større
spreiing. Bruk av Wikipedia sikrar gjenbruk av informasjon om forfattarane og
utgjevingane deira, og når forfattaromtaler finst presenterte både i Wikipedia og på
dei lokale litteraturnettsidene, bidrar det til å gjere litteraturen meir synleg og
tilgjengeleg.

Nordland fylkesbibliotek vil bruke bokmålswikipedia, medan Sogn og Fjordane
fylkesbibliotek vil bruke nynorskversjonen, og begge fylka vil opprette kopling til
anna målform der det er aktuelt.

3. Utvikling av teknisk løysning
I den tekniske løysinga blir det utvikla
- eit malverk som lokale og regionale litteraturnett kan nytte, med høve til lokal
tilpassing av visuell profil
- metodar for å hente ut data frå Wikipedia og andre opne kjelder, som t.d.
Nasjonalbiblioteket sine digitale ressursar
- løysingar for å hente inn og presentere desse dataa samla anten på
eksisterande nettsider, eller på nettsider ein byggjer opp ved hjelp av malverket
som er utvikla

Korleis dette skal gjerast er ein del av det vi skal utforske i prosjektet, og det vil bli
meir detaljert planlagt under arbeid med kravspesifikasjon og deretter utviklinga av
sjølve den tekniske løysinga. Vi vil basere oss på open kjeldekode, og i størst
mogeleg grad bruke eksisterande, fritt tilgjengelige, standardiserte
programløysingar, programkomponentar og kommunikasjonsløysingar i utviklinga.

Figuren i vedlegg 1 illustrerer modell for den logiske dataflyten i prosjektet.

4. Tilpassing av webløysninga for nye Litteraturnett Nord-Norge og
Fjordforfattarweb
Ny webløysing for Litteraturnett Nord-Norge vil nytte teknologien som er utvikla
under pkt. 3 til å presentere forfattarar med nordnorsk tilknyting. Tilpassinga
inneber utvikling av eigen grafisk/visuell profil og koplingar til resten av
fylkeskommunen sine nettsider samt til andre relevante informasjonskjelder ut frå
brukarane sine behov og dei generelle målsettingane for litteraturnettet.
Likeeins vil ein bruke dei utvikla løysingane til å bygge opp ein forfattarnettstad for
Sogn og Fjordane, med tilpassing av lokal visuell profil.

5. Formidling av resultatet/arbeidet
Prosjektet vil bli dokumentert på ei felles nettside undervegs i prosjektperioden.
Sluttresultat for prosjektet vil bli presentert som open kjeldekode saman med
rettleiing for installasjon, fritt tilgjengelig på nettet. Metode for registrering av
informasjon i Wikipedia blir publisert elektronisk og som ein rapport.

6. Vidare drift
Ved prosjektslutt vil arbeidet med vedlikehald av litteraturnetta gå inn som en
naturlig del av drifta ved fylkesbiblioteka.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Toårig
Fra dato

01-01-2014
Til dato

31-05-2015

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Definere teknisk løysing/utarbeide kravspesifikasjon 01-01-2014 31-03-2014

Prosess for å hente inn ekstern kompetanse 01-04-2014 31-05-2014

Utvikling av teknisk løysing, nettsidestruktur 01-06-2014 31-12-2014

Tilpassing/oppbygging av dei to lokale litteraturnetta 15-11-2014 15-03-2015

Testing, feilretting 15-03-2015 15-04-2014

Lansering av nettstader, og publisering av mal og verktøy 15-04-2014 15-05-2015

Rapportering 15-05-2015 31-05-2015

Registrering/oppdatering/vedlikehald av innhald i Wikipedia 01-01-2014 31-05-2015

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Nordland fylkesbibliotek
Postboks 609
8607
Mo i Rana

ja Nordland fylkesbiblioteket er likeverdig partnar i prosjektet, og
samarbeider med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek om tiltaka
som er sett opp i prosjektsøknaden, jf. intensjonsavtale
(vedlegg 2).

Ref #77ab3a77 Innsatsområder / Toårig

Søknadsbeløp: 411 000 Dato sendt: 01.10.2013

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2014

Side 4 av 5



Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 411 000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Prosjektleiing, ca 2 månadsverk 85 000 120 000

Arbeid med å definere teknisk løysing/utarbeide kravspesifikasjon, ca
1 mnd.verk

60 000 60 000

Utvikling av programvareløysing/teknisk løysing, kjøp av tenester 300 000 300 000

Tilpassing av webløysninga for nye Litteraturnett Nord-Norge og
Fjordforfattarweb

0 170 000

Arbeid med registrering av innhald, tilsvarande ca 0.5 årsverk 240 000 350 000

Totale utgifter 685 000 1 000 000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 411 000 536 000

Eigeninnsats, arbeid med registrering, prosjektleiing mm 224 000 350 000

Ubrukte midlar frå Fjordforfattarweb (stadfesta frå S.A. Tinnesand at
midlane kan omdisponerast ved ei ev. tildeling til denne
prosjektsøknaden, og gå inn som ein del av tilskot frå NB) (bekreftet
tilskudd)

0 64 000

Prosjektmidlar Nordland fylkesbibliotek (bekreftet tilskudd) 50 000 50 000

Totale inntekter 685 000 1 000 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Vedlegg 1 - Modell for den logiske dataflyten i prosjektet

Vedlegg 2 - Intensjonsavtale Nordland fylkesbibliotek/Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
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