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Kunskapsorganisation 1: 
bibliografisk samverkan 

7,5 högskolepoäng 

Provmoment: Bibliografiska begrepp och modeller (4,5 hp) 
Ladokkod: 31DBS1 
Tentamen ges för: Bibliotekarie, distans (DV16) 
 
TentamensKod:  
 
 
Tentamensdatum: 2017-03-22  
Tid: 14:00 – 18:00  
 

 

  
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna  
 

  
Totalt antal poäng på tentamen: 24  
För att få respektive betyg krävs: Gräns för G = 14; Gräns för VG = 19 
 

  
Allmänna anvisningar:  
Besvara följande frågor så koncist och gärna så kort som möjligt. Enstaka ord kan ges på 
engelska om du bedömer att en svensk översättning är missvisande. 
 
Skriv tydligt. 

Nästkommande tentamenstillfälle: 15 maj 2017 
 
  
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar. 
  
Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in. 
  
Lycka till!  
  
Ansvarig lärare: Jan Larsson, Maria Idebrant 
Telefonnummer: 0704-98 45 55, 076-807 43 15 
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1. Följande beskrivningar med naturligt språk avser att identifiera varsin FRBR-entitet. 
Markera för varje beskrivning, med V(erk), U(ttryck),  M(anifestation) eller E(exemplar), 
vilken entitet som avses (5p) 
 
(a)  Dorothy L. Sayers originaltext till The Five Red Herrings.  
(b) The Five Red Herrings av Dorothy L. Sayers. 
(c) Den svenska översättningen av The Five Red Herrings betitlad Fem villospår, gjord av 
Sonja Bergvall. 
(d) Den svenska utgåvan på Bonnier 1944, av Dorothy L. Sayers Fem villospår om 346 sidor. 
(e) Dorothy L. Sayers The Five Red Herrings med dedikation av författaren till vännen R. C. 
Bridgett. 
 

2. Ge två exempel på hur FRAD utvecklar FRBR.  (2p) 
 
3. Ge ett exempel på någon typ av relation mellan två verk, samt exemplifiera med eget 
exempel, som kan få vara fiktivt. (2p) 
 
4. Ett verk är en abstrakt entitet. Ett av dess attribut är titeln. Men ett verks titel behöver inte 
ha någon likhet med en maniestations titel. Förklara varför, samt ge ett exempel på när så 
antagligen är fallet. (2p)  
 
5. Glushko beskriver olika sorters datastrukturer (’’kinds of structures’’ -- blobs etc). 

a) Nämn en sådan struktur som är ett lämpligt val för att lagra resursbeskrivningarna i en 
bibliotekskatalog. Katalogen ska leva upp till FRBR:s användarkrav att användaren 
ska kunna hitta resurser som motsvarar de sökkriteria den angivit (t ex att resursens 
titel ska innehålla vissa ord). 

b) Motivera kort varför strukturen du valt är lämplig för att användaren ska kunna hitta 
resurser som motsvarar dennes sökkriterier. 

(3p) 
 
6. System som är interoperabla med varandra kan använda data som överförts från respektive 
system. En förutsättning för det är till exempel att datan är sparad i samma format och med 
samma granularitet. Förklara i korthet vad det innebär att data är sparad med samma 
granularitet. (2 p) 
 
7. RDA kan användas tillsammans med ett antal metadatavokabulärer, till exempel MARC21, 
BIBFRAME och Dublin Core. Om man skriver RDA i RDF-form, vilken del av RDF-trippeln 
hämtas från metadatavokabulären? (1p) 
 
8. Vad är utmärkande för en URI? Annorlunda uttryckt: varför är exempelvis 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ title en URI och inte bara en URL? (2p) 
 
9. Genom att standardisera resursbeskrivningsprocessen kan många olika personer skapa 
resursbeskrivningar och därefter dela resultatet. Hur kan man göra för att minska variationen 
som uppstår när flera personer är inblandade när det kommer till 

a) värden som exempelvis isbn-nummer, datum eller koordinater 
b) ämnesordstilldelning/indexering. 

(2p)    Tentamen fortsätter på nästa sida. 
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10. Nedan följer en kort text om författaren Jane Austen. Din uppgift är att skriva sammanlagt 
tre RDF-trippler som beskriver: 
a) Jane Austen (använd <forf> som URI) 
b) det verk som nämns i texten (använd <verk> som URI) 
c) relationen mellan Jane och hennes verk. 
 
Skriv tripplerna som Turtle. Om du inte minns exakt hur det var, skriv en trippel per 
rad. Använd ovan givna URI:er där det är möjligt. 
 
Använd följande predikat, förklaring ges inom parentes: 
http://xmlns.com/foaf/0.1/name (har namn, om personer) 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ title  (har titel) 
http://purl.org/dc/elements/1.1/ creator  (har upphovsperson, exempelvis författare) 
Observera att inga andra predikat accepteras. 
 
Text att utgå från: 
Jane Austen, född 16 december 1775 i Steventon, Hampshire, död 18 juli 1817 i Winchester, 
Hampshire, var en brittisk författare. Med sina kärleksromaner har hon blivit en av den 
engelskspråkiga litteraturens klassiska författare. En av de mest kända titlarna är Förnuft och 
känsla. (Källa: Wikipedia.se) 
(3p) 


