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Bokmessa i Frankfurt er verdens største, og blant alt som foregår de fem dagene messa varer, er
det også fokus på internasjonale standarder, i første rekke Onix og Thema.

Trykk her for PDF-versjon av faktaarket

Onix
Onix er det utvekslingsformatet for metadata som brukes av bokbransjen. I Norge brukes Onix versjon 3.0.2.
Styringsgruppa for Onix møtes to ganger i året, på bokmessene i London og Frankfurt.
Til årets møte i Frankfurt var det kommet inn mange forslag til nye elementer som forskjellige brukere av Onix ønsker
å få lagt til.
Det er kommet over 20 endringsforslag totalt, og for å gå gjennom disse og vurdere om man ønsker å ta disse
elementene inn i Onix eller ikke, er det opprettet ei arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa vil vurdere forventet bruk og
nytteverdi av de nye elementene opp mot økt kompleksitet i Onix-formatet når den skal komme med ei innstilling til
styringsgruppa om hvilke elementer som bør inkluderes i Onix. Etter at styringsgruppa har vurdert arbeidsgruppas
innstilling, vil arbeidet med å legge til nye elementer starte, og de vil bli publisert i en ny versjon av Onix: Onix 3.0.3.
Bokbasen vil så vurdere hvilke av de nye elementene det er relevant å legge til i Norge.

Noen av de mest aktuelle innkomne forslagene er:

Lisensmodeller for salg
av e-bøker til bibliotek
Man ønsker å kunne angi flere
lisensbetingelser og flere priser pr.
e-bok, uten at det krever flere
ISBN.

Terningkast

Kjønn

Angi terningkast e.l. for
anmeldelser av bøker i
markedsføringsinformasjonen.

Angi kjønn for forfattere.
Dette er et krav dersom man tar i
bruk ISNI, som er en internasjonal
identifikator for navn.

Forslaget vil ikke bare kunne føre til
endringer i Onix, her må man også
forvente at det kommer endringer i
ordreformatet man bruker (EditX),
slik at ordren identifiserer hvilken
lisensbetingelse og pris man
bestiller.

Thema:
Thema er et internasjonalt system for klassifikasjon som er tatt i bruk i mange land, bl.a. i Norge.

De nasjonale gruppene kan sende inn forslag til nye koder og endringer i eksisterende Thema-koder.
Flere nasjonale Thema-grupper har sendt inn forslag til nye koder. I Frankfurt blei det oppretta ei arbeidsgruppe som
skal gå igjennom forslagene og komme med innstilling til styringsgruppa for godkjenning eller ikke.
Norge er med i arbeidsgruppa, og målet er å ha beslutning og produksjonssetting til London 2016.
Dette vil bli Thema v 1.2.

Noen av de mest aktuelle innkomne forslagene er:

Norske forslag

Franske forslag

Britiske forslag

Fra Norge har vi sendt inn forslag
om å legge til koder for barnebøker,
bl.a. sangbøker for barn, bøker om
å leve med en sjukdom og bøker
om mytologi.

Frankrike har sendt inn mange
forslag, bl.a. innen fagområdene
lyrikk, dramatikk, manga og
antropologi.

Storbritannia har sendt inn forslag
som går på å utvide med
geografiske kvalfikatorer for
verdensrommet og planetene.

Vi har også sendt inn forslag om å
opprette egne koder for langrenn
og strikking, to fagområder som det
fins mange norske bøker om.
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