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3.12  Årsmelding 2011 

Årsmeldingen ble vedtatt med noen endringer og publiseres på nettsidene.  

 

4.12  Rettelser til DDK5 (kommunesammenslåing)  

1. januar 2012 slo kommunene Inderøy og Mosvik i Nord-Trøndelag seg sammen. Den nye 

kommunen heter Inderøy.  

-484 223 Mosvik opphører og klassifiseres nå med -484 222 Inderøy. 

I tillegg falt noen tidligere-noter ut da vi endret tabellen pga. kommunesammenslåinger sist, 

de må nå føyes til.  

 

Bind, 

plassering 

1. oppl. 

(1999) 

Rev. 

oppl. 

(2008) 

Rev. 

oppl. 

(2011) 

Innførsel Type endring Resultat 

B 2, H2 s. 44 s. 45 s. 46  -483 446 

Vindafjord 

Tilføy i note 

etter Her: Ølen 

[tidligere -483447] 

 s. 49 s. 50 s. 50  -483 931 

Kristiansund 

Tilføy i note 

etter Her: Frei 

[tidligere -483935] 

 s. 49 s. 50 s. 50 -483 932 

Aure 

Tilføy i note 

etter Her: 

Tustna 

[tidligere -

4839395] 

B 2, H2 s. 52 s. 53 s. 53 -484 222  

Inderøy 

Ny note Her: Mosvik 

[tidligere -484223] 

B 2, H2 s. 52 s. 53 s. 53 -484 223 

Mosvik 

Klammer og ny 

note 

[-484 223] Mosvik  

Klassifiseres nå i     

-484222 

B 2, H2 s. 54 s. 55 s. 55 -484 431 

Bodø 

Tilføy i note 

etter Her: 

Skjerstad 

[tidligere -484437] 

B 2, 

Register 

s. 472 s. 472 s. 472 Mosvik Stryk nummer, 

før inn nytt: 

H2-484 223   

H2-484 222 

 



Vedtak: Endringer vedtatt 

 

5.12 Bibliotekmøtet i Stavanger 21. - 23. mars 2012 

NKKI skal ha et seminar om klassifikasjon etter at Norsk webDewey er tatt i bruk.  

Magdalena Svanberg fra Kungliga Biblioteket kommer for å dele deres erfaringer med å 

innføre WebDewey, og å fortelle om klassifikasjonspolitikken i Sverige. Magdalena ledet det 

svenske Deweyprosjektet.  

Unni Knutsen fra HiOA har intervjuet personer ved flere mindre folkebibliotek i Norge om 

klassifikasjon, og vil snakke om deres krav, behov og ønsker angående WebDewey.  

Ingebjørg Rype presenterer funn fra en spørreundersøkelse om bruk av Dewey i Norge  

Kjersti Myrtrøen skal lede møtet.  

 

6.12  WebDewey: Oppdatering 

Stein Gabrielsen er ansatt som oversetter i Norsk webDewey-arbeidet. Stein er oversetter 

med 20 års erfaring fra oversettelse mellom engelsk og norsk.  

 

Arbeidet med WebDeweysøk (ala Melvil Search) pågår, Nasjonalbiblioteket er med i en 

gruppe sammen med Sverige og Tyskland for å utvikle et nytt søkeverktøy.  

 

Det planlegges workshop i juni i 2012. 

Tema: mapping til Norsk webDewey. Workshopen vil bli holdt på våren i samarbeid med 

HiOA.  

 

7.12 Forkortelsesangivelser  

NKKI vedtok i 2010 at man skulle legge inn forkortelsesangivelser i Norsk webDewey på 

DDK5-nivå. Disse har fått to funksjoner: 

1. Gi maskinleselig informasjon om hvor nummeret var klassifisert etter DDK 5 

2. Gi et ”menneskeleselig” forslag til forkortelse på DDK 5-nivå. 

NB har lagt numre på DDK5-nivå i forkortelsesfeltet for DDC23-numrene. 

Forkortelsesangivelsene på DDK5-nivå skal ikke oppdateres, de finnes bare så lenge DDC23-

nummeret de er knyttet til eksisterer. Ettersom tiden går vil mange av DDC23- numrene 



opphøre. Det vil ikke bli laget DDK 5-nivåforkortelser på nye numre. Forkortelsene i dag er 

ikke alltid nøyaktige DDK5-numre fordi DDK5-numre er konstruert ut fra DDC-21. 

Forkortelsesangivelser på DDK5-nivå gir dessuten ikke et godt forslag til forkortelse ved 

sammensatte numre.   

 

OCLC jobber med å automatisere genereringen av den amerikanske forkortete versjonen av 

DDC: DDC Abridged edition. Om vi legger oss på OCLC sin linje mht forkortete numre kan vi 

kanskje på sikt dra nytte av deres utviklingsarbeid og få en enklere måte å tilby forkortede 

numre på. Vi må da gå vekk fra å forkorte på DDK 5-nivå.  

 

NKKI mener at vi trenger forbindelsen til DDK5, men at det er en vesentlig svakhet at dagens 

forkortelser går til numre på «DDK5-nivå», og ikke til spesifikke DDK5-numre.  NKKI 

anbefaler derfor at NB går over til å mappe DDK5-numre til DDC23-numre.  Koblingen må 

være både maskinlesbar (for å koble til DDK5 numre i søk) og menneskelesbar (som 

hjelpemiddel i klassifiseringsarbeidet).  

 

Vedtak: NKKI anbefaler at DDK5 mappes til DDC23.  Det er en forutsetning at DDK5-

numrene både blir synlige i Norsk webDewey og at koblingen mellom DDK5 og DDC23 er 

maskinleselig. Muligheten for å forkorte på Abriged-nivå i Norsk webDewey på sikt holdes 

dermed åpen.  

 

8.12 Registrering av fasetter i Deweynumre 

Delfelt 082 $x for hjelpetabellnumre finnes både i BIBSYS-MARC og NORMARC. 

Klipp: 

082 NORMARC 

$x Hjelpetabeller 

Delfelt x kan benyttes til hjelpetabeller, dvs. den del av klassifikasjonsnummeret som er en 

hjelpetabell man ønsker gjenfinning på. 

 

082 BIBSYS-MARC 

$x (R) Hjelpetabeller 

Eksempel: 082 $a 322.420943 $b 943.086082 $x (1)082 $x (2)43086 



 

130 000 poster i BIBSYS har 082 $x. Det finnes stort sett på eldre poster, men noen bibliotek 

registrerer dette i dag.  

 

I BIBSYS planlegges konvertering av hjelpetabellnumre etter følgende mønster: 

082 $x (1)082 konverteres til MARC21  083  $z 1 $a 082   

Deweyutgave må oppgis. 

 

Spørsmål 1: Skal  bibliotekene fortsette å registrere deweyfasetter manuelt, eller kommer 

det automatiske løsninger for dette snart? 

 

Spørsmål 2: Skal man registrere fasetter som i BIBSYS-eksemplet over: $x (2)43086, eller bør 

lignende tilfeller registreres som to fasetter etter mønster: $x (2)43 $x (1)086 

 

Vedtak spørsmål 1: NKKI ser mange fordeler med å skille ut fasettene i et deweynummer.  

Det gir f.eks. utvidete muligheter for å lage løsninger for flerspråklige emneinnganger.  Det 

er ingen snarlige løsninger for automatisk utskilling av fasetter i sikte og pr i dag er 

manuell registrering derfor den eneste måten. NKKI er positive til å foreløpig registrere 

deweyfasetter manuelt.  

 

Vedtak spørsmål 2: Registrering etter alternativ to overfor er å foretrekke, det er mest 

nøyaktige og vil lettest kunne leses av en maskin.  

Biinnførsel i 083 kan lages uavhengig av nummerkonstruksjonen i 082 $a. 

 

9.12 Prosjektet emneord for musikk 

Sak a 

På initiativ fra Norsk musikkbibliotekforening har en arbeidsgruppe innen 

musikkbibliotekmiljøet utarbeidet en ny utgave av emneordslisten Emneord for musikk.   

Nærmere bestemt er dette en hierarkisk oversikt i 3 deler: Komposisjonstype og sjanger, 

Instrumenter og besetning, Framstillingsform.  

Her er valgt foretrukne termer, det er laget henvisninger, og termene er satt i hierarki. 

 



 

http://bergenbibliotek.no/musikk/emneord-for-musikk 

 

Musikkbibliotekforeningen har henvendt seg til NKKI, med noen ønsker: 

- At musikkemneordene blir aktivt brukt som autoritetsregistre i musikkbibliotekene.  

- At listene blir "forankret" på en egnet server.  

- At dataene blir lagt åpent ut i et RDF-format.  

 

NKKI tar saken videre til Nasjonalbiblioteket om server og videre utnyttelse av emneordene.  

 

Sak b 

Dewey brukes i svært mange musikkbibliotek. Kan arbeidsgruppen for musikkemneord 

brukes som faglig konsulent for deweyoversettelsen? Dette er en kvalifisert gruppe med 

representasjon fra bibliotek på tvers av fag- og folkebibliotek, i tillegg til at 

Nasjonalbiblioteket og Biblioteksentralen er representert.  

 

Bergen offentlige bibliotek har et emneregister der bl.a. termer fra musikkemneordslistene 

er koblet sammen i strenger og knyttet til et deweynummer. Her er også mange bygde 

numre. Eks.:  

Piano – Folkemusikk 786.2162 

Piano – Folkemusikk – Norge 786.2162009481 

 

Bergen offentlige bibliotek sitt emneregister for musikk kan være en aktuell terminologi å 

mappe til den nye norske WebDewey.  

 

NKKI anbefaler redaksjonsgruppen for WebDeweyarbeidet å undersøke behovet og 

mulighetene for faglige konsulenter i forbindelse med musikk. 

 

10.12 Orienteringer 

a. Tesaurusstandard  

Del 2 av den nye tesaurusstandarden fra ISO er nå ute på høring:  

http://bergenbibliotek.no/musikk/emneord-for-musikk


ISO DIS 25964-2. Information and documentation – Thesauri and interoperability with other 

vocabularies. Part 2: Interoperability with other vocabularies 

 

NKKI har mulighet til å uttale seg om dokumentet.  

 

b. UBOs emneordsarbeid  

Universitetsbiblioteket i Oslo har jobbet mye med emneordene sine. De har bl.a.:  

- Lagt ca 4000 nye samfunnsvitenskapelige emneord inn i HUMORD 

- Etablert ca 16 000 unike emneord i form av en autoritetsliste i et samlet kontrollert 

vokabular for hele realfagsområdet 

- Jobbet med de frie emneordene som er tilknyttet L-katalogen, det systematiske 

registeret for rettsvitenskap. 

 

Se http://ubtinget.wordpress.com/ for mer informasjon 

 

c. Spørsmål til NKKI 

NKKI har hittil i år mottatt og besvart to henvendelser:  

 

1) Spørsmål/forslag:  

I DDC 23 utgave: I vol. 2 står det at Tornedalen Finnish meänkieli har fått nytt nr. 

494.542 (s. 972), men i hjelpetabell T6 står det at Kven Finnish og Tornedalen Finnish 

klassifiseres i -9454 (s.741). Hele nummer blir da 494.54. Hva er riktig?  

 

Svar: Det viste seg å være en feil i Dewey. 494.542 er en inndeling som bare skal 

brukes i den svenske Dewey-utgaven for Tornedalen Finnish meänkieli. Det riktige 

nummeret er derfor 494.54 og -9454. Feilen skal nå være rettet opp.  

 

2) Spørsmål/forslag: Indoeuropeiske språk/indogermanske språk I DDC 23 står det at 

oversiktsverk (comprehensive works) i Indoeuropeiske språk/indogermanske språk 

skal ha 410. Spørsmålet er om ei grammatikkbok f.eks. "Kurze vergleichende 

Grammatik der indogermanischen Sprachen" skal ha 410 eller 415. Skal alt som gjeld 

http://ubtinget.wordpress.com/


Indoeuropeiske språk/indogermanske språk ha 410, eller skal vi dela inn vidare som 

under lingvistikk, slik at syntaks får 415, morfologi får 415.9, fonologi får 414 osv? 

 

Det same gjeld "comprehensive works on Latin and Greek", som skal ha 480. Skal alt 

som gjeld både gresk og latin berre ha 480, eller skal det delast inn som gresk 480? 

 

Svar: Det som står i Her-note gjeld heile klassen den står under. Det tyder at for 

eksempel "Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen" skal ha 

415.  

 

Møtet hevet.  


