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Dagens tekst: Marcus 

 

Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen. 

UB Bergen har manglet et verktøy for behandling av egne spesialsamlingsdata.  

I 2015 nærmer vi oss et slikt verktøy gjennom utviklingen av det digitale 

systemet vi har kalt Marcus. 

 

 

Tema: 

Før Marcus 

Hva er Marcus ? 

Funksjonalitet ? 

Fremtidsvisjoner? 

 

 

Men først… hva er Spesialsamlingene? 

 



 

Spesialsamlingene UBB, 

Hvem er vi ? 

   

1825: Bergen Museum grunnlagt. 

 

• Innsamling av manuskripter og bøker på Vest-Norge. (Eneste lokale 
institusjon) 

 

• Eldste samlinger utviklet seg til forskjellige spesialsamlinger. 

 

• 1946: Bergen Museum  =>  Spesialsamlingene: Blir del av 
Universitetsbiblioteket i Bergen 

 

• I dag: Manuskript- og Librarsamlingen og Billedsamlingen 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Jacob_Neumann_by_G%C3%B8rbitz.png
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:W_F_K_Christie.png
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Naturhist_saml.jpg


 
Hva gjør vi? 

 
• Dokument- fotolevering 

• Mottar bok- foto- og arkivmateriale 

• Registrerer/katalogiserer 

• Veiledning og kurs 

• Håndterer, sikrer og bevarer 

     fysiske og digitale informasjons- 

     ressurser. 

• Formidling:       - Digitalt/trykt 

 - Artikler/bøker 

 - Utstillinger, m.m.  

 



Hva har vi? 

Samlinger: 

• Bilder, spesielt fotografier 

• Manuskript-(arkiv-) materiale  

• Kart  

• Antikvare boksamlinger 

• Aviser 

• Depot for eldre bok- og tidsskriftmateriale for  

      UB Bergen  

 

 

 

 



På siden av arkivverden 

Siden 1825 en «ny» arkivverden i Bergen: 

• Byarkiv 

• Fylkesarkiv 

• Statsarkiv 

Disse institusjonene har fordelt mye av «arkivmarkedet» seg i mellom lokalt.  

 

Spesialsamlingenes tilvekst:  

• Gaver fra privatpersoner. 

• Tilvekst av faghistorisk materiale. 

• I noen grad kjøp av antikvarisk bok- og manuskriptmateriale. 

 

Våre arkivalier regnes  som privatarkivmateriale. 

 

Men: Vi var først = mye eldre arkivmateriale. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eRWuR7o_G5l39M&tbnid=QedJEE3fiBfMPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fstatsbygg.no%2FByggeprosjekter%2FStatsarkivet-i-Bergen%2F&ei=-YZ7Usu5E8mctQaTi4FI&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNFOW2pefxq4oVg87ai61J2S7YtooQ&ust=1383913516670717
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IuBrPbyplnhiDM&tbnid=WBsEGBujAsFEYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hordaland.no%2Ffylkesarkivet&ei=9Yd7Uv_8PMfPtQbO_oGABA&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNHdvvLvuPYLrNRjbsG4TaH1iAUboA&ust=1383913829848769


Satsingsområder  

Faghistorie  

• Forskerarkiv. 

• Arkivmateriale fra forsknings-  

prosjekter. 

• Upublisert forsknings- og 

grunnlagsmateriale. 

• Fotografi- og illustrasjonsmateriale.  

• Nært samarbeid med fagmiljøene ved 

UiB. 

Skeivt arkiv  

• Skeivt arkiv ønsker å ta et nasjonalt 

ansvar for å finne fram til, bevare og 

synliggjøre mest mulig kildemateriale 

som kan belyse skeiv historie i Norge. 

 

• Arkivene inneholder både bøker, 

tidsskrift og ordinært arkivmateriale. 

 

 

 

 

D. C. Danielsens notater 

Rekke på rekke med forskernotater… 



Marcus 

 

Marcus er et resultat av mange år med digitalisering, registrering og 

katalogorganisering ved Spesialsamlingene ved UBB.  

 

Systemet er utviklet i samarbeid med UBBs avdeling Digitale systemer og 

tjenester (DST) og har også bakgrunn i prosjektene: 

•  «Linked Data - et nettverk».  

• «Digitale fulltekstarkiv»  

 

• Viktig: administrativ forankring 

      i DST ved UB Bergen. 

     IKKE personavhengig utvikling.  

  

 

http://www.ntnu.no/ub/tilbyr/utgivelser/prosjekter
http://www.ntnu.no/ub/tilbyr/utgivelser/prosjekter
http://www.ntnu.no/ub/tilbyr/utgivelser/prosjekter
http://www.ntnu.no/ub/tilbyr/utgivelser/prosjekter
http://www.ntnu.no/ub/tilbyr/utgivelser/prosjekter
http://www.ntnu.no/ub/tilbyr/utgivelser/prosjekter
http://www.uib.no/tilvekstavd/om-biblioteket/prosjekter/digitale-fulltekstarkiv


Utgangspunkt for utvikling I 

Spesialsamlingene hadde ulike former for 

registrerings-metoder og visningsverktøy: 

 

• Bildene var tilgjengelige i bildebasen «Gamle 

Marcus». 

 

• Bøkene fantes i «UB Digitalt».  

 

• Kart, aviser og manuskripter var utelukkende 

tilgjengelig som metadata i Bibsys og i ulike pdf-

lister. 

 

Felles for alle samlingene: Det eksisterte metadata, 

men på ulike utviklingstrinn og i ulike formater. 

 

 



 

   Utgangspunkt for utvikling II 

 

Vi trengte tilgang til registerings- og 

visningssystemer.  

• Et felles problem for alle våre systemer 

var at de manglet funksjonalitet for å 

registrere og formidle våre samlinger på 

en tidsriktig og effektiv måte.  

• Ingen relasjoner på tvers av samlinger 

og systemer  

• Mange løse nettprosjekt uten 

fellesplattform. 

Dette skapte behov for et felles 

registrerings- og visningssystem.  

 

 

 

 



Hvordan finne felles system? 

Spesialsamlingene utviklet ulike kravspesifikasjoner for hva vi ville ha – 

problem: intet system som dekket våre behov: 

• Registreringsmodul 

• Visningsmodul 

• Husholdningssystem 

Skulle samtidig også brukes for ulike typer samlinger og formater. 

 

Løsning: Marcus ble basert på Linked data. Gjennom dette gjenbruker vi 

og knytter sammen eldre metadata fra Spesialsamlingens ulike systemer 

og datasett samt utnytter andre eksisterende datasett.  

 

 

«Den kjekke lille modellen for vår løsning…» 



UB Bergens løsning 

• Bygge et system basert på open source-

programvare. 

 

• Alle data fra våre ulike seksjoner 

(Billedsamlingen og Manuskript- og 

librarsamlingen) og deres ulike samlinger ble 

slått sammen. 

 

• Gjenbruk av etablerte skjema som Dublin Core. 

 

• Egen-definerte metadataløsninger for alt vi ikke 

fant eksisterende skjema for. 

 

Linked data = Åpne – dele –  gjenfinne 

 

 

 



Hva fikk vi ? 

Marcus er et digitalt system som fungerer som: 

• Et felles registrerings- og katalogsystem  

• Et husholdningssystem  

• Et visningsverktøy for ulike materialtyper ved Spesialsamlingene 

 

 

http://marcus.uib.no/home


Metadata og tilgjengelighet 

• Metadata registreres p.t. i 

Protégé. 

• Systemet har et autoritetsregister 

(person, sted), samt emneregister 

som er felles for alle samlingene.   

• Alle metadata er fritt tilgjengelig til 

bruk og gjenbruk 

     gjennom CC0 lisens. 

 

På diskusjonsstadiet: 

Tilgang til og bruk og gjenbruk av 

innholdet på sidene. 

 

Prinsipiell diskusjon. 

 

 

 

Protégé 

http://marcus.uib.no/agents?source=%7b%22query%22:%7b%22match_all%22:%7b%7d%7d,%22size%22:25%7d


Billedsamlingen i Marcus 

http://marcus.uib.no/instance/collection/billedsamlingen
http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-trom-062.html
http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-pan-0006.html
http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-bs-ok-16425.html


Kartsamlingen i Marcus 

http://marcus.uib.no/instance/collection/kartsamlingen
http://marcus.uib.no/instance/page/ubb-librar-f-0036_p00011.html


Manuskriptsamlingen  

i Marcus 

http://marcus.uib.no/instance/collection/manuskriptsamlingen
http://marcus.uib.no/instance/manuscript/ubb-ms-0078.html
http://marcus.uib.no/instance/document/ubb-ms-0035.html


Diplomsamlingen i Marcus 

http://marcus.uib.no/instance/collection/diplomsamlingen


Marcus som «utstillingsplattform»  

 
Marcus har en egen modul for digitale 

utstillinger, og felles metadatastandard 

på samlingene gjør at man på en enkel 

og hensiktsmessig måte kan organisere 

de ulike materialtypene i denne typen 

utstillinger.  

 

 

En «sneak-peek» fra vår nye utstilling 

Strilekrigen viser en annen finesse: 

Muligheter for å navigere mellom ulike 

steder i utstillingen og koble rett inn i 

bestemte sider i Marcus-dokumenter fra 

utstillingen.  

 

 

 

 

 

  

Christie-utstillingen 

Strilekrigen 

http://marcus.uib.no/exhibition/den-reisande-christie
http://marcus.uib.no/exhibition/strilekrigen


UB, Marcus og fagmiljøene ved UiB 

 

I tillegg til at Marcus er Spesialsamlingenes eget system 

skaper det også samarbeid mellom Spesialsamlingene og 

UiBs fagmiljøer:  

 

• Det gir fagmiljøene tilgang til Spesialsamlingenes 

egne historiske og faghistoriske samlinger. 

 

• Flere ulike faglige miljøer ved UiB arbeider med å 

digitalisere, og gjøre tilgjengelig historisk 

kildemateriale og ulike forskningsdata. Gjennom 

Marcus stiller UBB med digital infrastruktur inkludert 

lagring, kompetanse på metadataproduksjon og 

visning for disse. 

 

 

Bibliotekaren og  

den «engasjerte» forsker –  

arbeide sammen? 



Forskningsmiljø og Spesialsamlinger – en visjon 

• Forskningsmiljøene bidrar med egen 

arbeidsinnsats til digitalisering og 

metadataproduksjon av eget materiale, og får 

tilgang til sine digitale filer og metadata gjennom 

Marcus.  

 

• Dette gir UB rollen som kunnskapsorganisator og 

gir fagmiljøene kvalitetssikrede lagrings- og 

visningsmoduler for sitt fag- og 

forskningshistoriske materiale. 

 

• En annen ringvirkning av Marcus er samarbeid 

med ulike fagmiljøer om ulike 

formidlingsprosjekter – som for eksempel digitale 

utstillinger. 

http://marcus.uib.no/exhibition/den-reisande-christie

