
Referat fra møte i NKKI møte 2014-2 

Tid og sted: Nasjonalbiblioteket, 26. mai 2014 10.00-15.00  

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

Myrtrøen, Mari Lundevall, Elise Conradi (til ca. 13.00), Oddrun Ohren (sak 10.14 ii), Kirsten Rydland 

Referent: Kirsten Rydland 

 

8.14 Godkjenning av forrige møtereferat 

 Referatet ble godkjent. 

9.14 Godkjenning av dagsorden 

 Dagsorden ble godkjent. Av praktiske hensyn ble det rokert på rekkefølgen på noen av 

sakene.  

10.14 Orienteringssaker 

i. Emneordsarbeidet i NB/Ny generell tesaurus – status  

Oddrun Ohren orienterte om det prosjektbaserte arbeidet. Dette er et samarbeid 

mellom Nasjonalbiblioteket og UB i Oslo. Målet for arbeidet er å utarbeide et 

beslutningsgrunnlag for om og eventuelt hvordan det kan utvikles en norsk generell 

tesaurus med utgangspunkt i Humord. Det skal sendes ut en spørreundersøkelse om 

bruken av emneord i norske bibliotek. NKKI kom med innspill til ordlyden i 

spørreundersøkelsen. 

 

Kirsten Rydland orienterte kort om Nasjonalbibliotekets interne arbeid med å utrede 

hvordan emneinnganger kan brukes for bilder (fotografi og andre bilder). Arbeidet er en 

del av et generelt arbeid om bruk av emneinnganger i Nasjonalbiblioteket. 

 

ii. WebDewey – status 

Elise Conradi orienterte. Nasjonalbiblioteket har nå 3 oversettere ansatt for å oversette 

DDC23 til norsk. Målet er å være ferdig i løpet av 2014, evt. tidlig 2015, og at det blir 

opplæring i siste del av 2015. En API som kan brukes til WebDeweySearch skal være 

ferdig i løpet av en måneds tid. 

 

iii. EDUG-møtet  

Mari Lundevall orienterte fra EDUG-møtet i Reykjavik 23.5.2014. Av andres arbeid med 

Dewey kan nevnes at Sverige har valgt å bare oversette deler av systemet, dvs. en 

språklig blandet utgave. Dette har de hatt svært ulike erfaringer med. Det ble orientert 

om videre utvikling av WebDeweySearch, bl.a. skal det komme mer oversiktlige 

oppdateringsverktøy. 

 

11.14 Norske navneformer for 



i. DDC23  

NKKI anbefaler å bruke DDK23 som det norske navnet for DDC23. 

 

ii. Norsk versjon av Dewey-verktøyene 

NKKI anbefaler å bruke WebDewey som navn på de norske WebDewey-verktøyene. 

 

12.14 Anbefalinger for bruken av den nye Dewey-utgaven, forts.  

Den norske WebDewey-redaksjonen ved Nasjonalbiblioteket har bedt NKKI å komme med 

retningslinjer/råd vedrørende anbefalt bruk av den norske versjonen av WebDewey. NKKI 

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

ferdigbehandlet. 

 

13.14  Emneord for musikk 

NKKI ber om mer informasjon om bakgrunnen for at saken ble tatt opp. Den berører 

ansvarsområdet til Den norske katalogkomité, og bør også sendes dit. 

14.14 Norsk generell tesaurus – NKKIs rolle i prosjektet 

 NKKI bør holdes løpende orientert om arbeidet, samt bidra med innspill der NKKI eller 

prosjektet ser behov for det. 

15.14 Eventuelt 

i. Forespørsel om plassering av kvensk språk og litteratur i DDK. 

Ingebjørg Rype orienterte om henvendelsen fra Universitetet i Tromsø. Saken trenger 

videre utredning og NKKI vil komme tilbake til dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


