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Referat fra møte i NKKI.  
Møte 1, 2013  
 
Tid og sted: 25.1.2013, kl. 10:00-12:00 på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten  

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

Marit Kristine Ådland, Berit Reiersen, Kirsten Rydland 

Referent: Kirsten Rydland 

 
Vi gjør oppmerksom på at Mari Lundevall er nytt medlem i NKKI fra 2013. Velkommen! 
 
Dagsorden:  
 
1.13 Godkjenning av forrige møtereferat 

2.13 Godkjenning av dagsorden 

3.13 Godkjenning av årsmelding for 2012  

4.13 Dewey-spørsmål  

5.13 Orienteringssaker 

i. Informasjon om WebDewey 

ii. Informasjon om EDUG-møtet i Oslo 11. og 12. april (European Dewey User Group) 

iii. Informasjon om møte i Referansegruppa for WebDewey i folkebibliotek  

iv. Informasjon om arbeidet med emner i NB 

6.13 Eventuelt 

i. Uttalelse om mapping mellom Biblioteksentralens emneord og Norsk webDewey.  
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Sak 1.13 Godkjenning av forrige møtereferat 
Referatet fra møte 17.9.2012 ble godkjent med følgende endring: sak 30.12, i, 2 
avsnitt, 4. setning endres til: Det ble lagt fram forslag om å opprette et nettforum 
med tema emneindeksering. 

 
Sak 2.13 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. Sak 5.13 iv, Informasjon om arbeidet med emner i NB, blei 

utsatt til neste møte. Informasjon om arbeidet var også del av programmet på 

seminaret «Norske MeSH – hva nå?», der alle medlemmene i NKKI deltar. 

Sak 3.13 Godkjenning av årsmelding for 2012  

 Årsmeldinga ble godkjent med følgende endringer: 

Om sammensetting av NKKI: I tillegg velges minst én representant fra fagbibliotek og 

én fra folkebibliotek. 

Om sak 3. emneord: Komitéen har diskutert bruken av emneord i Norge. 

Enkelte redaksjonelle endringer. 

 

 
Sak 4.13 Dewey-spørsmål 
 Endringer i Dewey. Saken ble tatt til etterretning.  

 
Sak 5.13 Orienteringssaker 

i. Informasjon om WebDewey 

Ingebjørg orienterte. Arbeidet med Norsk webDewey er kommet ganske langt. En 

regner med at en testversjon vil komme i løpet av februar. Nasjonalbiblioteket 

vurderer om en kan koble webDewey-søk til Biblioteksøk (i første omgang de tre 

øverste nivåene), dessuten om mulighet for tilgang til en API for Norsk 

webDeweysøk. Det diskuteres hvordan opplæring kan gjennomføres, og hvordan 

spørsmålet om lisenser kan løses. Det er viktig at alle får tilgang. Det bør tas en 

avgjørelse i NB om dette snart. 

 

ii. Informasjon om EDUG-møtet i Oslo 11. og 12. april (European Dewey User 

Group) 

Det er et behov for å få flere norske større bibliotek som medlemmer i EDUG. 

EDUG har komitéer som arbeider med ulike fagområder, og det er behov for å få 

med norske medlemmer som har erfaring med praktisk bruk av Dewey i 

komitéarbeidet. NKKI sender ut informasjon om EDUG-møtet og om medlemskap 

på Biblioteknorge-lista. I tillegg sendes det ut informasjon med oppfordring til 

medlemskap til UHR/Bibliotekutvalget. 

EDUG-møtet varer én dag, i tillegg arrangeres det en dags åpent seminar.  

 



3 
 

iii. Informasjon om møte i Referansegruppa for webDewey i folke- og 

skolebibliotek 

Referansegruppe for WebDewey i folke- og skolebibliotek er oppretta, og hadde 

sitt første møte 30.11.2012.   Lenke til oppsummering fra møtet finnes her: 

http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/NKKI/Referansegru

ppe-for-webDewey-i-folke-og-skolebibliotek  

 

iv. Informasjon om arbeidet med emner i NB  

Utsatt til neste møte.  

 
Sak 6.13 Eventuelt 

 
i. Mapping mellom Biblioteksentralens emneord og Dewey 

NKKI mener Biblioteksentralens emneord (BIBBI-emner) bør mappes til Norsk 

webDewey.  NKKI sender en henvendelse til Nasjonalbiblioteket om behovet 

for en slik mapping. I tillegg vil NKKI opprette en intern arbeidsgruppe som 

vurderer ulike terminologier med tanke på mapping til Norsk webDewey.  

 

Neste møte legges til 10.4.2013, slik at det kan kombineres med seminaret i forbindelse med 

EDUG-møtet. 

http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/NKKI/Referansegruppe-for-webDewey-i-folke-og-skolebibliotek
http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/NKKI/Referansegruppe-for-webDewey-i-folke-og-skolebibliotek

