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Referat fra møte i NKKI: Møte 3, 2012  
 
Tid og sted: 17. september 2012, kl. 10:00-15:00 på Nasjonalbiblioteket  

Til stede: Ingebjørg Rype, Sigrun Ask, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn Risan, Marit Kristine Ådland, 

Berit Reiersen, Kirsten Rydland 

Til stede deler av møte: Elise Conradi (Sak 27.12, 28.12, 29.12 i - iii)  

Referent: Kirsten Rydland 

 

Dagsorden:  
Kommentar: Saksnummerering er noe justert i forhold til utsendt saksliste.  

 
21.12 Godkjenning av forrige møtereferat  

22.12 Godkjenning av dagsorden  

23.12 Klassifikasjonspraksis i Norge 

24.12 Referansegruppe for webDewey i folkebibliotek? 

25.12 Dewey-numre i Bibsys  

26.12 Emnegruppe i Bibsys 

27.12 Norske eller latinske navn i Norsk webDewey? 

28.12 Testversjon av Norsk webDewey 

29.12 Orienteringssaker 

 i. Status WebDewey 

 ii. Oppsummering fraIFLA 

 iii. Oppsummering fra Tallinn  

 vi. EDUG-møte i Oslo 201330.12 Evt. Retningslinjer for emneord 

30.12 Eventuelt 

 i. Retningslinjer for emneord 
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Sak 21.12 Godkjenning av forrige møtereferat 
  Referatet fra møte 12. juni 2012 ble godkjent. 

 
Sak 22.12 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. Sak om retningslinjer for emneord ble tatt opp under sak 
30.12 Eventuelt. 

 
Sak 23.12 Klassifikasjonspraksis i Norge  

NKKI mener at det av hensyn til ressursbruk og muligheten for å utveksle data er 
ønskelig med en mest mulig ensartet klassifikasjonspolitikk i Norge. Det kan 
gjøres ved å sette opp regler for klassifisering og gjenbruk av klassifikasjon, etter 
mønster av Kungliga Biblioteket. Numre fra LC og/eller British Library bør 
beholdes i posten. Statusen de skal ha må avklares nærmere. Numrene bør – i 
tillegg til Dewey-utgave - merkes med kilde.  
 
Det er nødvendig å skape bevissthet om at klassifikasjon og hyllesignatur har ulik 
funksjon. Det arbeides videre med å finne en god praksis for å markere hva som 
er hyllesignatur. 

 
 

 
Sak 24.12 Referansegruppe for webDewey i folkebibliotek?   

NKKI ser at det er behov for ei midlertidig referansegruppe som kan ivareta folke- og 
skolebibliotekenes behov når webDewey kommer. NKKI avklarer bl.a. gruppas 
sammensetting, tilknytting til NKKI og Nasjonalbibliotekets rolle. Gruppa bør ha en 
dominans av små bibliotek, og bør også ha minst ett medlem fra skolebibliotek. 

 

 
Sak 25.12 Deweynumre i BIBSYS 

Sigrun orienterte. UBB har meldt inn ønske til BIBSYS om å få utgavekode på LCs 
Dewey-numre inn i bibliotekbasen. Postene i BIBSYS bibliotekbase har numre fra 
DDK4, DDK5 og DDC i mange ulike utgaver, men få bibliotek har brukt utgavekode på 
poster før 2011. Dewey-numre fra LC har i utgangspunktet kode for Dewey-utgave, 
men kodene er blitt skrellet vekk før de kom i BIBSYS-brønn. Det er nå obligatorisk å 
registrere utgavekode i felt 082 i MARC21.  Hensikten med utgavekoder er bl.a. at de 
kan gi bedre vilkår for fremtidige søkeverktøy basert på Dewey. 
 
Søkeprogrammet i denne første versjonen av webDewey legger ikke til rette for søk 
som kan skille på utgave. 
 
NKKI henvender seg ikke til BIBSYS om dette nå. 

 

Sak 26.12 Opprettelse av NB-UHR-samarbeidsgruppe 
NKKI etterlyser Nasjonalbiblioteket statusen for opprettelse av ei samarbeidsgruppe 
mellom NB og universitets- og høgskolebibliotekene. Gruppa skal ha som oppgave å 
se på mulighetene for koordinering av arbeidet med emneinnganger. Initiativet til 
møtet ble tatt i et møte mellom NB og arbeidsutvalget til Universitets- og 
høgskolerådets bibliotekutvalg. 

 
Sak 27.12 Norske eller latinske navn i Norsk webDewey? 
  Avgjørelse i dette spørsmålet tas på mail i etterkant.  
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I maildiskusjon er følgende bestemt: Latinske navn står først. Der det finnes norske 
navn settes de i parentes bak. 
 

Sak 28.12 Testversjon av Norsk webDewey 
  Elise presenterte testversjonen av Norsk webDewey. 

 
Sak 29.12 Orienteringssaker 

i. Status webDewey 
Elise orienterte. 
 

ii. Oppsummering fra IFLA 
Elise og Ingebjørg orienterte. 
 

iii. Oppsummering fra Tallin (satelittkonferanse til IFLA) 
Ingebjørg og Kjersti orienterte. 
 

iv. EDUG-møte i Oslo 2013 (European Dewey User Group) 
Dato for møtet blir 11. og 12.4.2013. Fra Norge er det i dag bare Nasjonalbiblioteket 
som er medlem. Det vil være en fordel å ha med flere norske medlemmer. EDUG har 
faggrupper for ulike fagområder, og gir mulighet for å påvirke utviklinga av Dewey 
innen ulike fagområder. Medlemskap i EDUG er gratis.  

 
Sak 30.12 Eventuelt 

 
i. Retningslinjer for emneord 

Sigrun orienterte om bakgrunnen for saken. Fra UH-bibliotek har det vært 

etterlyst flere hjelpemidler innen emneindeksering, som eksempelsamlinger (i 

ulike bibliografiske formater) og norske retningslinjer for 

autoritetsfiler.  Emnemodulene i BIBSYS er utdaterte. Kan de moderniseres med 

forankring i en faglig anbefaling fra nasjonalt autoritativt hold? Det har også vært 

etterlyst flere konkrete regler for emneordssetting, for eksempel med 

utgangspunkt i bokeksempler. Pr i dag har vi egne regler for spesielle vokabularer 

som er i bruk i norske bibliotek (som HUMORD, MeSH, BIBBI-autoriteter). Boka 

Emnekatalogisering av Ellen Hjortsæter inneholder generelle retningslinjer og 

anbefalinger. Retningslinjene bygger på grunnleggende klassifikasjons- og 

indekseringsteori, og samsvarer med internasjonale standarder og retningslinjer 

innen området bibliografisk kontroll. 

Det er viktig å få satt temaet på kartet. Det er behov for prinsipper for 
emneordssetting, og å få klargjort på hvilke områder det trengs retningslinjer. 
Eventuelle retningslinjer bør være lett tilgjengelige, praktisk retta og med 
eksempler. Det ble lagt fram å opprette et forum med tema emneindeksering. 
Hensikten med forumet er å få på bordet konkrete problemstillinger som 
diskuteres i bibliotekene.  Det er også viktig at NKKI kan fungere som 
referansegruppe for det pågående emnearbeidet i Nasjonalbiblioteket. 


