
Referat fra møte i NKKI, møte 1, 2014 

Tid og sted: Nasjonalbiblioteket, 10. februar 2014 10.00-15.00  

Til stede: Ingebjørg Rype, Berit Reiersen, Marit Kristine Ådland, Asbjørn Risan, Kjersti Feiring 

Myrtrøen, Mari Lundevall, Kirsten Rydland 

Referent: Kirsten Rydland 

Dagsorden: 

 

1.14 Godkjenning av forrige møtereferat 

2.14 Godkjenning av dagsorden 

3.14 Godkjenning av årsmelding for 2013  

4.14  Dewey-spørsmål  

  

5.14  Norsk webDewey 

i. Opplæring 

ii. Seminar på Bibliotekmøtet 2014, fredag 28.3., fra 10.45-12.15   

iii. Prøveklassifikasjon 

iv. Anbefalinger for bruk av Norsk webDewey, forts. fra forrige møte  

 

6.14 Orienteringssaker 

i. Emneordsarbeidet i NB  

ii. Emneord for musikk  

 

7.14 Eventuelt 

 i. Overføring av metadata ved nytt system for BIBSYS 

 ii. Håndtering av lokale emneregistre ved nytt system for BIBSYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 1.14 Godkjenning av forrige møtereferat 

  Møtereferatet ble godkjent. 

Sak 2.14 Godkjenning av dagsorden 

 Dagsorden ble godkjent med endringer i rekkefølgen på underpunktene i sak 5.14 og 

sak 6.14.  

To orienteringssaker ble meldt til Sak 7.14 Eventuelt.  

 

Sak 3.14 Godkjenning av årsmelding for 2013 

Årsmeldinga for 2013 ble godkjent med følgende endringer: Punktene 3 og 4 under 

overskriften Saker utvides. 

Sak 4.14  Dewey-spørsmål  

 Endringer til DDK5, klassenr 615.3, 772-772.4 og 773. Endringene er tatt til 

etterretning. 

  

Sak 5.14  Norsk webDewey 

i. Opplæring 

Andre del av opplæringsseminaret (6.12.2013) var god og nyttig. Ingebjørg Rype 

orienterte om arbeidet som pågår: fylkesbibliotekene er kontaktet med tanke på 

samarbeid i videre opplæring. Svarene vi har fått er positive, men vi venter på 

flere svar.  

 

Opplæringa bør ikke begynne før oversettelsen er ferdig eller nesten ferdig, og 

samordnes med Biblioteksentralens overgang til Norsk webDewey. 

 

ii. Seminar på Bibliotekmøtet 2014, fredag 28.3., fra 10.45-12.15.  

Av ulike årsaker vil oversettelsen av DDC23 til Norsk webDewey ta lenger tid 

enn beregnet. Tittelen på seminaret justeres i henhold til det. Seminaret vil bli 

tredelt: Om verktøyet WebDewey, om områder med større endringer + 

anbefalinger, og om Biblioteksentralens overgang til Norsk webDewey. 

 

iii. Prøveklassifikasjon 

Det blei beslutta å ikke gjennomføre organisert prøveklassifikasjon. Det er likevel 

viktig at Nasjonalbiblioteket får beskjed om uklarheter og mangler i Norsk 

webDewey. Der slike uklarheter finnes kan det legges inn note om endringer. 

Eksempel på områder som kan være uklare er endringer som er skjedd i 22. utgave 

av DDC slik at historikken i endringene trenger å tydeliggjøres.       

 

iv. Anbefalinger for bruk av Norsk webDewey (forts. fra forrige møte).  

Norsk WebDewey-redaksjon ved Nasjonalbiblioteket har bedt NKKI komme med 

retningslinjer/råd vedrørende anbefalt bruk av Norsk webDewey. NKKI fortsatter 

denne diskusjonen, og vil oversende redaksjonen sine anbefalinger når de er 

ferdigbehandlet. 

 

 

 

 



Sak 6.14 Orienteringssaker 

i. Emneordsarbeidet i NB 

Ingebjørg Rype orienterte om emneordsarbeidet som har pågått internt i NB. Det 

er bestemt å gjennomføre et forprosjekt som et samarbeid mellom UBO og NB. 

Forprosjektet har til hensikt å klarlegge om og hvordan det lar seg gjøre å utvikle 

et generelt emneordsystem på norsk med utgangspunkt i Humord. Når 

forprosjektet er ferdig, skal det gi et beslutningsgrunnlag for om en skal gå videre 

med å etablere en slik tesaurus. Det vil bli arrangert et åpent seminar om dette 

arbeidet. 

  

NKKI anser det naturlig at komitéen har en rolle i denne prosessen. 

 

ii. Emneord for musikk  

Ingebjørg Rype orienterte om status for dette arbeidet. Nasjonalbiblioteket har tatt 

tak i denne saken, og venter på svar fra gruppa som utarbeidet forslaget til 

emneord for musikk. 

 

Sak 7.14 Eventuelt 

i. Overføring av metadata ved nytt system for BIBSYS 

Asbjørn Risan orienterte. BIBSYS er i ferd med å skifte ut grunnsystemet og i den 

forbindelse må metadata overføres til et nytt system og konverteres til Marc21. 

Potensielle endringer i underliggende datastruktur og overgangen fra BIBSYS-

MARC til MARC21 kan føre til endringer i katalogiseringspraksis innenfor 

klassfikasjon og indeksering. BIBSYS ønsker, ved eventuelt behov, å kunne 

rådføre seg med NKKI i denne forbindelse. NKKI stiller seg villig til å rådgi 

BIBSYS ved eventuelle henvendelser. 

 

ii. Lokale emneregistre ved nytt system for BIBSYS 

Asbjørn Risan orienterte. Ulike institusjoner/bibliotek har ulike lokale 

emneregistre. Noen av disse er vedlikeholdt i BIBSYS Biblioteksystem, mens 

andre er vedlikeholdt lokalt. Når BIBSYS-bibliotekene skifter biblioteksystem må 

disse registrene overføres til et annet system hvis de fortsatt skal eksistere. 

BIBSYS undersøker i hvilken grad BIBSYS Autoritetsregister for 

personautoriteter kan utvides til også inkludere ulike emneregistre, da dette er et 

system som ligger utenfor dagens system og som også vil eksistere under et nytt 

system. 

 

 

 

 

 

 


