
  

Referat 

 

Møte i NKKI 11. oktober 2013 

Sted: Oslo, Nasjonalbiblioteket 

Tid: 10:00 - 15:00 

Referent: Asbjørn Risan 

Til stede: Ingebjørg Rype (leder), Berit Reiersen, Sigrun Ask, Mari Lundvall, Kjersti Feiring 

Myrtrøen, Marit Kristine Ådland, Asbjørn Risan 

Oddrun Ohren var tilstede under sak 17.13 i; Emneordsarbeidet i NB 

Forfall: Kirsten Rydland 

 

14.13 Godkjenning av forrige møtereferat 

Referatet ble godkjent. 

15.13 Godkjenning av dagsorden 

Sak 17.13 i ble tatt først av hensyn til Oddrun Ohren. 

Det ble meldt 2 saker til eventuelt:  

Sigrun Ask med kommentarer til NKKIs nettsider. 

Ingebjørg Rype om NKKIs rolle i forbindelse med mapping mot WebDewey. 

17.13 i Orienteringssaker – Emneordsarbeidet i NB 

Oddrun Ohren orienterte om status i arbeidet om å kartlegge emneordsarbeidet i 

Nasjonalbiblioteket. Det er skrevet en rapport med anbefalinger til Nasjonalbibliotekets 

ledelse. 

Dewey som klassifikasjonssystem ligger fast. 

Det anbefales et nytt emneordssystem med utgangspunkt i Humord 

(Universitetsbibliotekene er ikke forespurt ennå), men med innslag om form, sjanger og 

geografiske steder fjernet. Eventuelt beriket med nødvendige termer fra proprietære lister 

hos Nasjonalbiblioteket. 

Anbefalt publisert som linked data. 

Avventer videre behandling hos Nasjonalbibliotekets ledelse. 

Vedtak 

NKKI tar gjennomgangen av rapporten til orientering 

NKKI ser at dette vil ha betydning for biblioteksektoren nasjonalt (fag- og folkebibliotek) 

og at det er sentralt at sektoren holdes informert. 

NKKI stiller seg til rådighet for Nasjonalbibliotekets ledelse hvis de ønsker innspill til 



 Side 2 

rapporten. 

16.13 WebDewey 

i.) Oppsummering av første del av opplæringsseminaret 

Et vellykket seminar med gode og interessante innlegg. 

Det er store utfordringer knyttet til endringer, spesielt innen Historie og Jus. 

Det er et behov for å informere sektoren utover de som var tilstede. Vurdere en artikkel 

som oppsummerer seminaret og begynner å informere om status og forberede 

institusjonen på de endringene vi kjenner til. 

NKKI arrangerer et seminar/møte på det 74. Norske Bibliotekmøte i Trondheim i mars 

2014. NKKI har fått aksept fra Bibliotekforeningen til å arrangere et møte. 

ii) Anbefalinger for bruk av Norsk WebDewey 

WebDewey-redaksjonen ved Nasjonalbiblioteket har bedt NKKI komme med 

retningslinjer/råd vedrørende anbefalt bruk av Norsk webDewey. NKKI har begynt dette 

arbeidet og vil oversende redaksjonen sine anbefalinger når disse er ferdigbehandlet 

18.13 Eventuelt 

a) Det ble meldt inn en eventuelt sak knyttet til lenker på NKKIs nettsider. 

NEN-MESH er opphørt, og lenken her må erstattes med en lenke til norsk MeSH i 

SveMed+. 

b) NKKIs rolle i forbindelse med mapping mot WebDewey. Denne saken har blitt 

diskutert tidligere og det ble besluttet at denne saken utsettes til oversettelsen er fullført. 

 

Neste møte 

Neste møte blir tidlig i februar, men tilpasset til ikke å komme i konflikt med 

Kunnskapsorganisasjonsdagene 2014. 


