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Referat fra møte i NKKI: Møte 2, 2012 

Tid og sted:    12.juni 2012, kl. 10:00-14:00 på Nasjonalbiblioteket 

Til stede:  Sigrun Ask, Ingebjørg Rype, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn 

Risan, Marit Kristine Ådland, Mona Fonnes 

Til stede deler av møte:  Elise Conradi (Sak 13.12, 14.12, 15.12, 20.12.1) 

Ikke til stede:   Berit Reiersen  

Referent:    Mona Fonnes  

 

Dagsorden: 

11.12 Godkjenning av forrige møtereferat 

12.12 Godkjenning av dagsorden 

13.12  Deweyspørsmål 

13.12.1 Nordisk litteratur 

13.12.2 Sudan og Sør-Sudan 

13.12.3 Politiske ideologier 

13.12.4 Rettelse til DDK5: Feil i register 

13.12.5 Rettelse til DDK5: Feil i inkluderer-note 

14.12  Klassifikasjonspraksis i Norge  

15.12 Hyllesignatur 

16.12  Referansegruppe for webDewey i folkebibliotek? 

17.12 Musikkemneordene 

18.12 Konverteringsprosessen i BIBSYS 

19.12   Demonstrasjon av MESH (Sigrun) 

20.12   Orienteringssaker 

20.12.1 WebDewey 

20.12.2 Oppsummering fra Bibliotekmøtet 

20.12.3 Oppsummering fra EDUG 

20.12.4 Oppsummering fra mappingseminaret 

20.12.5 Arbeidet med lenkesamling 
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11.12 Godkjenning av forrige møtereferat 

Møtereferat godkjent 

 

12.12 Godkjenning av dagsorden 

Sak 13.12.4 og 13.12.5 tatt inn. Dagsorden godkjent med disse endringene. 

 

13.12 Deweyspørsmål 

 13.12.1 Nordisk litteratur 

Spørsmål (forkortet): 

Deweynummer for skandinavisk sekundærlitteratur 

I DDC-23 ser det ut som det einaste tillatne nr. er 839.5. I den norske Dewey (DDK5)står det 

derimot at ein kan bruka nr. frå hjelpetabell 3. Gjeld dette også for den nye utg. av norsk 

Dewey? 

 

Svar:  

I DDK 5 er "Option", eller "Tillatt løsning" nytta som standardløysning ved 839.5:  

 

Denne finst og I DDC 23 som Option under 810-890: 

For any group of literatures, add notation 04 from Table 1 and then add notation 01-09 (...).  

 

Vi vil truleg bruke denne løysinga som standard ved 839.5 I den norske webDewey og. Du 

kan m.a.o. trygt bruke løysinga frå DDK 5. 

 

 13.12.2 Sudan og Sør-Sudan 

Spørsmål: Hvor skal Sør-Sudan klassifiseres? 

 

Svar: I DDK 5 er Egypt og Sudan klassifisert i -62 i hjelpetabell 2, mens Sudan er klassifisert i -

624. juli 2011 ble den nye staten Sør-Sudan opprettet. I dette tilfellet blir den norske 

forkortelsen feil. I DDC 21 og webDewey er inndelingen slik: 
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Det betyr at vi i DDK 5 må klassifisere Sør-Sudan i -62, ikke -624. Når vi går over til 

webDewey vil nummeret for Sør-Sudan bli -629, men vi kan ikke innføre dette i DDK 5. Hvis 

noen likevel velger å klassifisere Sør-Sudan i -629 må de huske å kode at de bruker 

deweyutgave DDC23 på det nummeret, ikke DDK 5. Dette legges som anbefaling på NKKIs 

nettsider. 

 

Anbefaling: Sør-Sudan klassifiseres i -62 

 

 13.12.3 Politiske ideologier 

I etterkant av 22. juli 2011 kommer det mange dokumenter om ytre høyre-ideologier som 

høyrepopulisme, høyreradikalisme og høyreekstremisme. Selv om de høyreekstreme er sterk 

influert av fascismen er de også knyttet flere ideologier under 320.5, som rasisme og 

nasjonalisme. 

 

I DDC 23 har 320.508 (groups of people) blitt erstattet av 320.56 (ideologies based of groups 

of people) med undernumre for f.eks. multikulturalisme og feminisme. 

 

En mer utdypende anbefaling legges ut på NKKIs nettsider under Klassifikasjon og 

indeksering, Anbefalinger om klassifikasjon etter DDK5. 

 

Anbefaling: Nyere ytre høyre-ideologier klassifiseres i 320.5 

 

 13.12.4 Rettelse til DDK5: Feil i register 

Termen aldershjem ble fjernet fra 362.16 i 2007, men referansen til dette nummeret ble ikke 

fjernet fra registeret. Registertermen viser dermed feil. 362.16 strykes fra registeret, mens 

selve termen Aldershjem blir stående i uten å vise til noe nummer på grunn av numrene 

under: Arkitektur 725.5 og Bygging 690.55. 
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Vedtak: Termen aldershjem skal ikke vise til 362.16 i registeret.  

 

 13.12.5 Rettelse til DDK5: Feil i inkluderer-note 

I DDK 5 står svart-hvitt fotografering i inkluderer-note ved 778, uten at en finner det igjen i 

DDC21, som DDK 5 bygger på. OCLC svarte på henvendelse fra Nasjonalbiblioteket at svart-

hvitt fotografering skal klassifiseres i 778.3 Dermed er noten feil og bør rettes.  

 

Anbefaling: Svart-hvitt fotografier klassifiseres i 778.3 

Vedtak: Noten ved 778 slettes 

 

14.12 Klassifikasjonspraksis i Norge  

NKKI diskuterte noen spørsmål angående klassifikasjonspraksis i Norge: 

- Bør vi alltid følge klassifikasjonen til Library of Congress?  

- Bør vi ha ensartet klassifikasjon i Norge?  

- Skal vi tillate flere klassifikasjonskoder på ett dokument? 

- Hvordan skiller vi mellom klassifikasjonskode og hyllesignatur?  

 

Disse spørsmålene er aktualisert ved at vi snart vil få en Norsk webDewey. En konsekvens av 

det er at klassifikasjonsnumrene vil bli lengre, og flere vil ha ønske om å kunne forkorte 

hyllesignaturene. NKKI mener det er viktig at en kan forkorte i hylleoppstillingen heller enn i 

klassifikasjonsnummeret, og understreker at disse er to forskjellige ting. Brukeren kan 

forholde seg til et forkortet nummer mens datasystemet får utnyttet informasjonen i et 

fullstendig nummer.  

 

NKKI fortsetter diskusjonen omkring klassifikasjonspolitikk på neste møte 

 

15.12 Hyllesignatur 

På EDUG-møtet i år viste Eva-Lisa Holm Granath fra Linköpings universitetsbibliotek hvordan 

de har gruppert Deweynumre for å forenkle hylleoppstillingen. De har utarbeidet lister som 
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sier hvilken hyllesignatur dokumenter klassifisert fullstendig etter Dewey skal ha, her 

eksempel fra religion: 

 

 

 

Denne og andre presentasjoner er tilgjengelig via 

http://www.slainte.org.uk/edug/meetings.htm#presentations (Dewey Decimal Classification 

at Linköping University Library - an implementation project / Eva-Lisa Holm Granath) 

 

16.12 Referansegruppe for webDewey i folkebibliotek? 

I etterkant av seminaret NKKI hadde på Bibliotekmøtet i mars i år kom det innspill om at 

folkebibliotek/skolebibliotek kunne hatt en egen referansegruppe for NB i forbindelse med 

Norsk webDewey. NKKI synes at dette er en god idé for at også mindre folkebiblioteks 

ønsker og behov i forhold til Norsk webDewey skal kommetydelig fram i diskusjoner.  

 

http://www.slainte.org.uk/edug/meetings.htm#presentations
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17.12 Musikkemneordene 

Norsk musikkbibliotekforening, en spesialgruppe under NBF, har tatt initiativ til å revidere 

publikasjonen ”Emneord for musikkdokumenter i edb-kataloger”, utgitt av Statens 

bibliotektilsyn i 1993. Musikkemneordene skal publiseres som linked data, og legges på 

server hos Nasjonalbiblioteket.  

 

18.12 Konverteringsprosessen i BIBSYS 

BIBSYS har konverteringstabeller mellom BIBSYSMARC og MARC21 som de bruker i arbeidet 

mot det nye biblioteksystemet. Det er imidlertid ikke ønskelig fra BIBSYS sin side å legge 

disse allment tilgjengelig ut på nett.   

 

Det har vært snakk om en gruppe som jobber med emneord i konverteringen. NKKI vil 

etterlyse denne gruppen overfor Nasjonalbiblioteket. Det er viktig at denne gruppen blir 

etablert nå siden det tas avgjørelser om emneord i konverteringsprosessen, som kan få 

betydning for emneindekseringen i BIBSYS-bibliotekene framover.  

 

19.12 Demonstrasjon av MESH 

MeSH inneholder mer enn bare rent medisinske termer. Den har hovedfokus på medisinske 

fag, men spenner likevel ganske bredt. Noen tilgrensende/overlappende fagområder, som 

kjemi (grein D), er ganske omfattende. Andre fagområder er mer eller mindre overfladisk 

behandlet.  

 

Oversikt over hierarkiet: 

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/MB_cgi 

 

Arbeidet med oversettelse av MeSH-termer fortsetter.  

Helsebiblioteket har fått midler fra Helsedirektoratet tilsvarende lønnsmidler til ett årsverk 

med oversettelse.  

 

Status for tesaurusen:  

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/MB_cgi
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 17 000 norske MeSH blir ferdigstilt innen 2012.  

 Har oversettere som utgjør nesten 1 full stilling, men trenger 1-3 personer til som 

utgjør 110 % stilling. 

 Norske MeSH vil bli søkbare i SveMed+ i løpet av året (men ikke synlige). 

 10 000 norske MeSH kan søkes opp via Ruriks applikasjon 

http://folk.ntnu.no/greenall/nenmesh/ Forbedring underveis. 

 TDNL sponser med en manusredaktør i 40 % stilling til oversettelse av MeSH hele 

2012. 

 Vedlikehold av databasen vil sannsynligvis ivaretas av Helsedirektoratet, avd. 

standardisering. 

 

Mål: 

 Skaffe midler til oversettelse av resterende 10 000 MeSH (2,5 årsverk), slik at alle 27 

000 MeSH er oversatt til norsk innen 2013.  

 Gjenbruke svensk MeSHs løsninger for mobilapplikasjon, og MeSH som linked data. 

 Implementering av MeSH som emneordsystem i viktigste norske databaser, 

tidsskrifter og nettsteder. 

 Skaffe midler til å påbegynne oversettelse av MeSH definisjoner (scope notes). 

 

Svenskene er altså i gang med å inkludere norske MeSH i SveMed+, med årlige 

oppdateringer. Norske MeSH (med synonymer og konsepter) skulle i utgangspunktet 

bare ligge i termbasen for å berike søket for norske brukere. Nå tenker de å åpne for 

å bruke norske MeSH i avansert søk, på linje med svensk og engelsk. Se rullgardin ved 

søk på MeSH i illustrasjonen under: 

 

 

http://folk.ntnu.no/greenall/nenmesh/
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20.12 Orienteringssaker 

20.12.1 WebDewey 

 Oversettelsesarbeidet pågår. Nå er hjelpetabell 1, hjelpetabell 2, 900-klassen, 

hjelpetabell 3, hjelpetabell 6, og 400-klassen ferdigstilt, mens 800-klassen og 

hjelpetabell 4 er klar for korrekturlesning. 

 Arbeidet med WebDeweysøk pågår 

 

20.12.2. Oppsummering fra Bibliotekmøtet 

 NKKI holdt et vellykket seminar på Bibliotekmøtet om klassifikasjonspolitikk. Vi fikk 

bl.a. innspill om en gruppe for folkebibliotek om Norsk webDewey, jfr. sak 16.12.  

 

20.12.3 Oppsummering fra EDUG 

 Ingebjørg Rype og Elise Conradi deltok på EDUG. Noen resultater av møtet er nye 

tanker om hylleoppstilling jfr. sak 15.12, og at NB nå er representert i en IT-gruppe 

ved Elise.  

 Norge skal være verter for EDUG neste år 
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20.12.4 Oppsummering fra mappingseminaret 

 11. juni var ca. 65 bibliotekarer samlet ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å høre 

om mapping av emneordssystemer/vokabularer til Dewey. Seminaret ble arrangert 

av Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med HiOA, og med innspill fra NKKI. 

Hensikten med seminaret var tredelt: 

o Forstå hva mapping er og hvilke gevinster/fallgruver det er ved å mappe ulike 

norske vokabularer til Dewey 

o Få en praktisk forståelse av mapping 

o Identifisere aktuelle emneordssystemer/vokabularer og begynne å stake ut en 

kurs for den videre organiseringen av arbeidet 

Se eget referat på WebDeweyBloggen for mer informasjon 

(http://www.nb.no/nbdigital/deweyblogg/?p=242)  

 

20.12.5 Arbeidet med lenkesamling 

 NKKI ønsker å lage en samling av relevante norske vokabularer og utvalgte 

utenlandske. Dette ligger på NKKIs nettsider under Lenker til klassifikasjons- og 

indekseringsressurser. Send gjerne tips om vokabularer til NKKI!  

 

http://www.nb.no/nbdigital/deweyblogg/?p=242

