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Referat fra møte i NKKI.  
Møte 2, 2013  
 
Tid og sted: 10.4.2013, kl. 10:00-15:00 på Nasjonalbiblioteket  

Til stede: Ingebjørg Rype, Sigrun Ask, Kjersti Feiring Myrtrøen, Mari Lundevall, Marit Kristine 

Ådland, Berit Reiersen, Elise Conradi (sak 1-10,12), Oddrun Ohren (sak 11-12), Kirsten 

Rydland  

Ikke til stede: Asbjørn Risan 

Referent: Kirsten Rydland 

 
 
Dagsorden:  
 
7.13 Godkjenning av forrige møtereferat 

8.13 Godkjenning av dagsorden 

9.13 Dewey-spørsmål 

10.13 WebDewey 

i. Utnyttelse av emneregistrene  

ii. Opplæringsplan (bl.a. uttesting av webDewey)  

11.13 Emneordsarbeidet i Nasjonalbiblioteket 

12.13 Orienteringssaker 

 Informasjon om Realfagsbibliotekets emneordsprosjekt 

13.13 Eventuelt 
       Ingen saker  
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Sak 7.13 Godkjenning av forrige møtereferat 
Referatet fra møte 25.1.2013 ble godkjent med følgende endring: sak 6.13, i, siste 

setning endres til: «I tillegg vil NKKI vurdere å opprette en intern arbeidsgruppe som 

vurderer ulike emnesystemer med tanke på mapping til Norsk webDewey».  

 
Sak 8.13 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 9.13 Dewey-spørsmål 
      Endringer til DDK5, note til 616.994 2-616.994 9. Tatt til etterretning.  
 
Sak 10.13 WebDewey 

i. Utnyttelse av emneregistrene. 
Sigrun hadde forberedt sakspapirer og la fram saken (se vedlagt presentasjon). I 
diskusjonen kom bl.a. følgende fram: Det er ulike måter å utnytte emneregistre og 
emneordsystem i forhold til webDewey.  

 Registrene integreres etter vurdering i registeret til webDewey, og 
vedlikeholdes av Nasjonalbiblioteket.  

 Vokabularene mappes til webDewey, vises fram i webDewey som en 
sjølstendig enhet i en egen «boks», og eierinstitusjonen forplikter seg til å 
vedlikeholde vokabularet.  

Konklusjon:  
Det trengs en avklaring av problemstillinga rundt emnevokabularer som kan være 
kandidater for mapping eller integrering.  
NKKIs rolle i forbindelse med mapping mot webDewey tas som egen sak i neste 
møte. 
 

ii. Opplæringsplan (bl. a. uttesting av webDewey) 
Elise og Ingebjørg la fram tanker rundt en opplæring i bruk av webDewey. Planen 
må være klar når oversettelsen av webDewey er ferdig, dvs. i løpet av høsten 2013. 
Det kom fram ulike forslag til hvordan ei opplæring kan legges opp og 
gjennomføres. Løsninga for lisensspørsmålet vil påvirke opplæringa. Det er også 
viktig å få til et godt samarbeid med sentrale aktører, bl.a. Biblioteksentralen, 
bibliotekutdanningene og fylkesbibliotekene. 
 

Sak 11.13 Emneordsarbeidet i Nasjonalbiblioteket 
 Oddrun orienterte om arbeidet som er gjort, om status og videre arbeid. 
 Arbeidet i NBs interne arbeidsgruppe skal avsluttes i september 2013.  
 
Sak 12.13 Orienteringssaker 

i. Realfagsbibliotekets emneordsprosjekt. 

Mari orienterte. Prosjektet er ei videreføring av fjorårets prosjekt, og er ennå helt 

i begynnerfasen.  

 

Sak 13.13 Eventuelt 
 Ingen saker 


