Folkebibliotekernes CMS - Visning af DK5
På de seneste to fyraftensmøder har flere spurgt ind til visningen af DK5, og flere har ønsket
at det vises i søgeresultatvisningen, som er skitseret til at se således ud:

Nedenstående er en udvidet beskrivelse af svaret omkring DK5 i den FAQ, der fremgår af
e-mailen med emnet “Video, PowerPoint og FAQ fra fyraftensmødet 30. Maj”, som blev
fremsendt til alle deltagere på fyraftensmødet om Søgning den 30. Maj.
Læs alle spørgsmål og svar i FAQ’en herunder også om placeringen af DK5-tallet.
Målgruppen for Folkebibliotekernes CMS er slutbrugere, der ikke som udgangspunkt kan
forventes at kende til for eksempel DK5, men vi anerkender samtidig, at faste lånere og
superbrugere på bibliotekerne kan have kendskab til DK5, og derfor har vi også haft lange
diskussioner internt og med UX’ere om hvordan og i særdeleshed hvor, det bedst bringes i
spil.
DK5-klassifikationssystemet har grundlæggende til formål at inddele viden i klasser, og
derfor siger det noget om:

1. Hvilken klasse og dermed hvilket emne et værk er tildelt, hvilket nogle gange er mere
specifikt end emneordene.
2. Sammenhængen med andre værker under samme DK5-tal, hvilket for nogle af
værkets fysiske eksemplarer vil hænge sammen med placeringen på hylden.
Med visningen af DK5 har vi gjort følgende overvejelser:
1. Brugeren skal let kunne identificere værkets placering i klassifikationssystemet og
dermed afkode de emner værket omhandler.
2. Brugeren skal kunne fremsøge andre værker, der er tildelt samme DK5-tal.
3. Brugeren skal ikke forledes til at benytte DK5-tallet til at lokalisere værkets fysiske
placering, da brugeren ikke nødvendigvis finder et eksemplar på hylden. Mange
fagbøger er opstillet i særlige samlinger som kan have mange forskellige placeringer.
IMS-biblioteker vil i særligt stor grad benytte denne type “særudstillinger”.
4. Derimod er hensigten at sikre, at brugeren under værkvisningen klikker på “Find på
hylden” knappen, som viser beholdningsoplysningerne, der angiver alle fysiske
placeringer af værkets eksemplarer i biblioteksvæsenet.
Ovenstående overvejelser er baggrunden for, at vi har valgt at placere DK5 på
værkvisningssiden under “Find på hylden” knappen, men umiddelbart over emneordene.
Værkvisningssiden kan tilgås med ét klik på et værk i søgeresultatet.

Dermed vil en bruger, der ønsker at lokalisere et fysisk eksemplar af værket altid se “Find på
hylden” knappen, der leder til beholdningsvisningen, som man kan se på billedet herunder.

DK5-tallet vil som udgangspunkt ikke være klikbart og man kan ikke benytte det til
videresøgning, så længe vi benytter Simplesearch søgemaskinen, hvilket udviklingsprojektet
for Søgning er baseret på. Det er muligt at afprøve Simple search søgemaskinen på
https://beta.bibliotek.dk.
Vi forventer at søgning på DK5-tal kan implementeres på et senere tidspunkt, når KOMBIT
og DBC leverer Complex search søgemaskinen, hvilket forventes at ske i slutningen af
2022. Det er imidlertid ikke helt uproblematisk at give mulighed for at søge på DK5-tallet da
man dermed mister alle de materialer med samme emne, som ikke er
biblioteks-katalogiserede - eksempelvis de licensbelagte tekstlicenser. Dermed kan brugeren
let få en falsk oplevelse af recall.

