
Referat fra møte i Emnedatakomitéen, 28.04.17  
 
Til stede: Elise Conradi (leder), Marit Kristine Ådland, Elisabeth Gran, Mari Lundevall, Kjersti 
Feiring Myrtrøen, Liv Berg, Asbjørn Risan, Ingebjørg Rype  
 
Dagsorden:  
 
01.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med følgende merknad: Det bør lenkes til møtereferatet 
fra sakslisten. 
 
02.17 Godkjenning av forrige møtereferat 
 
Referatet ble godkjent. 
 
03.17 Nyheter: Nytt navn, ny leder, endringer i sekretærfunksjonen og mandatet, nytt  

medlem 
 
Nasjonalbiblioteket har endret navnet på komitéen fra Norsk komité for klassifikasjon og 
indeksering (NKKI) til Norsk komité for emnedata (også kalt Emnedatakomitéen og forkortet til 
EDK). Navneendringen skal reflektere at komitéen kan bli bedt om å gi NB råd om alle aspekter 
ved bibliografiske emnedata, ikke bare innenfor områdene klassifikasjon og indeksering. Elise 
Conradi tar over som leder etter Ingebjørg Rype. Lederen tar også over sekretærfunksjonen i en 
prøveperiode. Mandatet ble i veldig liten grad endret: frasen “klassifikasjon og indeksering” er 
konsekvent blitt erstattet med “emnebeskrivelse og emnegjenfinning”. Liv Berg fra Bokbasen er 
nytt medlem og ble ønsket velkommen inn i komitéen. 
 
04.17 Overgangen fra et emnesystem til et annet (se vedlegg A) 

● Erfaringer 
● Kartlegging av emnesøk og –gjenfinning i ulike biblioteksystemer 
● Deweys rolle som sentralt emnesystem 

 
Komitéen delte erfaringer og diskuterte både praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til 
emnegjenfinning. Kjernen i problemet er at vi ikke har et felles system for emneord. Vi mangler 
imidlertid erfaringer som sier noe om konsekvensen av overgangen fra et system til et annet, 
samt informasjon om hvordan systemleverandører tilbyr emnesøk for sluttbrukere og for 
bibliotekarer. For å få en bedre oversikt over situasjonen, anbefaler komitéen følgende: 
 

1) NB bør føye til spørsmål om emnebruk i spørreundersøkelsen som skal sendes ut til 
folkebibliotek vedrørende overgangen av metadata-leverandør: Hva var 
emneordspraksis før og hva er praksisen nå?  



2) Komitéen bør utforme en enkel spørreundersøkelse til systemleverandører for å 
kartlegge hva slags søkesystemer de tilbyr sine kunder. Hva slags brukersøk tilbys? Hva 
slags bibliotekarsøk tilbys? Blir emnedata fra katalogposter endret i de ulike 
søkesystemene? Finnes det logg for de ulike søkesystemene? Hvilke fremtidsplaner har 
de vedrørende emnegjenfinning? 

3) NB og komitéen bør oppfordre til mer forskning om emnegjenfinning ved HiOA 
 
Komitéen diskuterte potensielle fordeler og ulemper ved å betrakte Dewey som sentralt 
emnesystem. Marit Kristine påpekte at den største ulempen er den manglende spesifisiteten i 
Dewey i enkelte områder som lokalhistorie og geografiske steder. Dette kan påvirke gjenfinning 
basert på registertermer og tilmappede emner på en negativ måte ved å produsere upresise 
trefflister med mye støy. Komitéen anbefaler at NB fortsetter arbeidet med å sammenligne 
Dewey-numre og registertermer med tilordnede emneord for kulturfondbøker i sakprosa 2016 
for å få en bedre oversikt over andre problemområder. Liv tok opp spørsmålet om hvorvidt 
Dewey egner seg til emnebeskrivelse av skjønnlitteratur. Nasjonalbibliotekets nåværende 
praksis om å kun bruke 800-numre til skjønnlitteratur utelukker at Dewey kan brukes til å 
beskrive emner innen skjønnlitterære verk. Det finnes imidlertid alternativer til denne praksisen. 
Biblioteksentralen for eksempel føyer til Dewey-numre i alle emnestrenger som finnes på 
posten. Det er da mulig å søke i Dewey-nummer også på skjønnlitteratur -- noe som gir en 
søkeinngang til bokas handling også via Dewey-nummeret. Vi ble enige om å lage en egen sak 
om Dewey og skjønnlitteratur (og barnelitteratur) på neste EDK-møte for å diskutere dette 
videre.  
 
08.17 Informasjonsaker 

a. Klassifikasjonssamarbeid i BIBSYS-konsortiet (se 
http://katalogisering.bibsys.no/)  
b. EDUG 2017 (se 
http://edug.pansoft.de/tiki-index.php?page=Annual%20meetings)  

 
Ingebjørg informerte om arbeidet BIBSYS-bibliografisk gruppe har gjort for å sikre at 
klassifikasjonsarbeid blir gjenbrukt på så effektiv måte som mulig innen konsortiet. De har tatt 
utgangspunkt i anbefalingene fra NKKI. Et praktisk eksempel på samarbeid og gjenbruk, er 
arbeidet UBO nå gjør for å få til dette. På BIBSYS-konferansen snakket Anette Munthe og 
Ingebjørg Rype om anbefalingene fra NKKI og prinsippene for samarbeid i BIBSYS-konsortiet, 
mens Unni Knutsen snakket om erfaringene fra UBO. 
 
Elise informerte om neste EDUG-møte i Paris, 27-28 juni.  
 
05.17 Kontakt med andre relevante utenlandske organer 
 
Elise sitter i styrene til IFLA seksjon for Subject Analysis and Access og EDUG. Komitéen skal 
ellers holde øynene åpne for andre relevante utenlandske organer. Det ble stilt spørsmål om 

http://edug.pansoft.de/tiki-index.php?page=Annual%20meetings
http://katalogisering.bibsys.no/prinsipper-for-klassifisering-med-dewey-i-bibsys-konsortiet/
http://edug.pansoft.de/tiki-index.php?page=Annual%20meetings
http://katalogisering.bibsys.no/prinsipper-for-klassifisering-med-dewey-i-bibsys-konsortiet/


hvorfor det ikke finnes en egen divisjon for nordiske land i ISKO. Elise skal undersøke dette 
nærmere med svenske kollegaer. 
 
06.17 Formidling av aktuelle konferanser, aktiviteter 
 
Konferanser og lignende innen fagfeltet Emnebeskrivelse og emnegjenfinning kan meldes inn til 
Elise, slik at de kan bli lagt inn i kalenderen i Bibliotekutvikling.no. På sikt kan komitéen se 
nærmere på ressurssiden som lå tilgjengelig på NKKIs gamle nettsider. Denne siden inneholder 
en del døde lenker og må ryddes opp i før den blir publisert på nytt.  
 
07.17 Deweynummer for norsk ungdomsskole (se vedlegg B, kommer senere) 
[UTSETTES] 
 
09.17 Eventuelt 
 
Ingenting på eventuelt. 
 
  



Vedlegg A  
Overgangen fra et emnesystem til et annet 
 
I henhold til Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 skal Nasjonalbiblioteket sørge for at samtlige 
folke- og skolebibliotek får gratis tilgang til bibliografiske metadata. I 2016 inngikk NB kontrakt 
med Bokbasen AS om å levere metadata til dette formålet, og siden begynnelsen av 2017har 
disse metadataene vært tilgjengelige for alle. 
 
I Norge har vi ikke aldri hatt et sentralt system for åpne norske emneord. Nye leverandører av 
bibliografiske metadata vil derfor innebære at bibliotek får emneord fra ulike systemer over tid. 
 
Nasjonalbiblioteket ønsker råd fra Emnedatakomitéen om hvordan man best kan håndtere slike 
overganger og legge til rette for god emnegjenfinning i norske bibliotekkataloger. Ett 
utgangspunket for en diskusjonen kan være en kartlegging av hvordan emnedata blir utnyttet i 
landets ulike biblioteksystemer og kataloger. Hvordan brukes emnedata i søkesystemer av 
sluttbrukere? Hvordan brukes det av referansebibliotekarer? Er det stor forskjell i håndteringen 
av prekoordinerte emnestrenger kontra postkoordinerte termer? Hvor mye arbeid gjøres i 
enkelte bibliotek for å vedlikeholde emnelister? 
 
Et annet utgangspunkt kan være å se på hvordan norsk WebDewey kan utnyttes bedre som et 
«fast» og sentralt emnesystem. Hvordan kan vi forbedre WebDewey Search og hvordan 
oppmuntre til integrering av Dewey-søk i biblioteksystemer og kataloger? Kan 
Dewey-registertermer brukes i indekseringsarbeidet og emnesøk? Hvordan kan man dra bedre 
nytte av Dewey-mappinger? 
 
Emnedatakomiteen inviteres til å 1) diskutere om en slik undersøkelse kan være hensiktsmessig 
og hvordan den i så fall bør gjennomføres,  2) en innledende diskusjon om hvordan komiteen 
kan arbeide fram en anbefaling om videre utnyttelse av WebDewey, og 3) hvordan dette til 
sammen kan gi grunnlag for et samordnet råd til Nasjonalbiblioteket. 
  
Det anbefales for øvrig å lese «Konkurransen om metadata» og «-Det skal vi få til!» i Bok og 
Bibliotek Nr. 1/2017, sider 50-51:  
 



 
 



 
 


