
Referat fra møte 19/5 

Tid og sted:     19. Mai 2010, kl. 10:00-15:00 på Nasjonalbiblioteket 

Tilstede:  Berit Reiersen, Ingebjørg Rype, Marit Kristine Ådland, 

Kjersti Myrtrøen, Asbjørn Risan, Mona Fonnes  

Tilstede på deler av møtet:   Karen Nisja Domaas, Anne-Lena Westrum 

Ikke til stede:    Sigrun Ask 

Referent:    Mona Fonnes 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av dagsorden 

2. Godkjenning av referat fra møte 12/1 

3. Dewey-spørsmål 

4. Oppsummering Bibliotekmøte på Hamar, Fotokonferanse på Lillehammer, Subject Maps 

2010  

5. Anne-Lena Westrum presenterer linked data-prosjektet Pode www.bibpode.no  

6. Marc 21: innspill til katalogkomiteen 

7. Webdewey  

a) organisering av referansegrupper 

b) oppsummering fra EDUG-møtet  

c) Dewey-møtet på IFLA i august 

8. NKKIs nettsider 

a) Hvordan kan vi bruke nettsidene for å gjøre NKKI mer aktuell? 

b) Hvordan markere at vi også ønsker å jobbe med andre saker enn Dewey? 

9. Henvendelse angående støtte til Mesh-prosjektet 

10. Eventuelt 

 

 

1. Godkjenning av dagsorden  

Punkt 6) Marc 21 og punkt 5) Pode framskyndet på planen. Dagsorden godkjent med disse 

endringene. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte  

Referatet fra møte 1-2010 godkjent. 

http://www.bibpode.no/


 

3. Dewey-spørsmål 

Endret praksis: Spørsmål om Dewey vil heretter bli gjennomarbeidet i forkant av møter av 

NB og komiteen, og bare referert og formelt vedtatt på møtene. Spørsmålene blir ikke tatt 

med i detalj i møtereferatene, men publiseres i egne dokumenter på nettsidene.  

 

4. Marc 21: innspill til katalogkomiteen 

Kjersti rapporterte fra siste møte i katalogkomiteen. Normarc fortsetter som norsk standard.  

 

Marc21-feltene 082, 083 og 085 ble diskutert og gjennomgått. I Marc21 brukes felt 082 for 

korrekt Deweynummer. Alternative nummer plasseres i 083. 085 brukes for å få fram 

nummerspenn og deler av bygde nummer. Hvis disse feltene innføres vil 083 brukes som 082 

i dag. 082 vil være reservert opprinnelige Deweynumre fra for eksempel Library of Congress, 

og fra Nasjonalbiblioteket/Biblioteksentralen når det gjelder litteratur som bare er klassifisert i 

Norge. Saken blir utredet videre, Ingebjørg lager et utkast til resten av komiteen. 652 for å få 

geografiske underinndelinger må også utredes. 

 

5. Prosjektet Pode 

Anne-Lena Westrum presenterer prosjektet Pode med fokus på videre arbeid med linked data 

og FRBR-isering av forfatterskapene til Per Petterson og Henrik Ibsen. Videre skal prosjektet 

jobbe med de tre øveste nivåene i DDK5. 

 

6. Oppsummering Bibliotekmøte på Hamar, Fotokonferanse på Lillehammer, 

Subject Maps 2010  

Ingebjørg Rype, Marit Kristine Ådland og Mona Fonnes oppsummerer.  

 

7. Webdewey  

a. organisering av referansegrupper 

Organisering av referansegruppene ble diskutert. NB ønsker noen som kan kvalitetssikre 

oversettelsen og sørge for helhetlig begrepsbruk. 

 

b. oppsummering fra EDUG-møtet  

Ingebjørg Rype refererer.  



- Den nye oversettelsesprogramvaren publiseres i løpet av sommeren. Norge og Sverige 

blir de første som tar denne i bruk. NB tar sikte på å presentere noe av oversettelsen 

våren 2011.  

- I Tyskland er hele den tyskspråklige Deweytabellen nå frigitt og kan brukes som 

linked data. 

- Nytt forslag til 370 – gått til amerikansk komité. 

 

c. Dewey-møte på IFLA i august 

Ingebjørg Rype informerer om Deweymøte i forbindelse med IFLA-konferansen 16. August, 

16:00-18:00. Møtet er åpent for alle som er på IFLA. 

 

8. NKKIs nettsider 

a. Hvordan kan vi bruke nettsidene for å gjøre NKKI mer aktuell? 

NKKI ønsker å bruke nettsidene aktivt for å kommunisere med biblioteknorge. Sidene må ha 

et tydelig perspektiv. En mindre omlegging av nettsidene vil bli gjennomført fremover 

b. Hvordan markere at vi også ønsker å jobbe med andre saker enn Dewey? 

NKKI vil bli mer aktiv i bibliotekmiljøet, for eksempel gjennom Katalogforum. 

 

9. Henvendelse angående støtte til Mesh-prosjektet 

NKKI har mottatt en henvendelse om pengestøtte til Mesh-prosjekt. Søknaden er levert videre 

til Nasjonalbiblioteket, da NKKI ikke har prosjektmidler.  

 

10. Eventuelt 

 

 

Neste NKKI-møte: 24/9-10 


