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Referat fra møte i NKKI,  

møte 4, 2014 

 
Tid og sted: Nasjonalbiblioteket, 17.11.2014, 10.00 -15.00  

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

Feiring Myrtrøen, Mari Lundevall, Elise Conradi, Kirsten Rydland  

Referent: Kirsten Rydland  

 
19.14 Godkjenning av forrige møtereferat 
 Referatet fra møte 8.9.2014 ble godkjent. 
 
20.14 Godkjenning av dagsorden  
 Dagsorden ble godkjent. 
 
21.14 Dewey-spørsmål  

 

a. Videreinndeling av samisk språk  

Spørsmålet gjelder videreinndeling av samisk språk og litteratur. Hovednummeret for samisk 

språk i DDC23 er 494.57. Det er ikke stjernemerket, og kan derfor ikke inndeles direkte 

videre. Hvis en går til 420-490 Bestemte språk, står det en tillatt løsning (Option) i notefeltet 

(innholdet i teksten er den samme for den norske testutgaven av WebDewey og amerikansk 

DDC23). Her står det:  

(Tillatt løsning: Språkgrupper som ikke er merket med * kan inndeles videre ved først å legge 

T4—04 til basisnummeret og deretter tilføye slik det er forklart i innledningen til T4—0, f.eks. 

keltiske språks grammatikk 491.6045).En kan altså legge til 04 til 494.57, og deretter f.eks. 

fonetikk: Generell samisk fonetikk 494.570415. 

 

Vi har det samme problemet for nordiske språk (439.5) og nordisk litteratur (839.5). Her har 

vi i DDK5 tatt inn den tillatte løsningen som standardløsning. Det er dette vi vurderer å gjøre i 

norsk WebDewey også. 

 

b. Kvensk språk  

Universitetet i Tromsø har meldt inn behov for et eget Deweynummer for kvensk språk. I dag 

plasseres kvensk på samme nummer som finsk. Litteraturbelegget for kvensk tilsier at 

språket bør kunne tildeles et eget Dewey-nummer. NKKI, i samarbeid med WebDewey-

redaksjonen ved Nasjonalbiblioteket, sender en henvendelse til OCLC om at kvensk bør 

tildeles eget nummer. I tillegg tar WebDewey-redaksjonen opp saken med EDUG (European 

DDC Users Group).  

 

c. Klassisk gresk litteratur 
Spørsmålet dreier seg om hvorvidt det er lov å plassere klassisk gresk litteratur alfabetisk på 
skjønnlitteraturhylla sammen med annen skjønnlitteratur. Praksisen i norske folkebibliotek 
og i Biblioteksentralen har vært å skille ut skjønnlitteraturen fra 800-klassen og stille den opp 
alfabetisk i egne hyller. Unntaket har vært eldre typer litteratur som har vært antatt å ha 
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hovedsakelig litteraturhistorisk interesse, f.eks. norrøn, klassisk gresk og latinsk litteratur. 
Denne litteratur har blitt og blir klassifisert i 800-klassen. Det står en note om denne 
praksisen i DDK4, men ikke i DDK5.  
NKKI vil minne om at hylleplassering er uavhengig av klassifikasjon. Det er derfor ingenting i 
vegen for å plassere f.eks. klassisk gresk litteratur sammen med skjønnlitteratur hvis det er 
ønskelig. 
 
 

22.14 WebDewey  

 

a. Orientering om status  

Elise Conradi orienterte. I øyeblikket arbeider tre oversettere med norsk versjon av 

WebDewey etter DDC23. Det brukes fageksperter for å kvalitetssikre terminologi og faglig 

plassering. Lanseringsdato er ennå ikke helt avklart, men en regner med at det blir høsten 

2015. Opplæring er planlagt å begynne våren 2015, og fortsette utover høsten. Det arbeides 

med å se på praktiske løsninger mot biblioteksystemer, i første omgang mot Alma. 

 

b. Anbefalinger for bruk av norsk versjon av WebDewey, forts. fra møte 2.5.2014 

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.  

 

c. Forvaltning av WebDewey-lisenser 

Elise Conradi la fram forslag om forvaltning av lisenser for bibliotekenes tilgang til norsk 

WebDewey. NKKI diskuterte forslaget og kom med innspill. Endelig modell må avtales med 

OCLC. 

 

23.14 Norsk musikkbibliotekarforenings emneordsliste  

NKKI vil berømme arbeidsgruppa for å ha utarbeidet ei god emneordsliste for musikk, og som 

brukes av mange bibliotek. Den består av to deler: 1. Komposisjonstype og sjanger, og 2. 

Instrumenter og besetning. Nasjonalbiblioteket har bestemt at de ikke kommer til å bruke del 

1. Komposisjonstype og sjanger. Det er viktig at lista er tilgjengelig og at den oppdateres 

jevnlig. På bakgrunn av dette anbefaler NKKI: 

 at Nasjonalbiblioteket tar ansvar for teknisk drift av tesaurusen, inkludert et 

vedlikeholdsverktøy.  

 at Nasjonalbiblioteket og Norsk musikkbibliotekforening i fellesskap kommer fram til 

en god løsning for oppdateringer og for hvordan den faglige kvaliteten kan ivaretas. 

Faglig ansvar bør tillegges en eller flere institusjoner som anvender tesaurusen i 

katalogisering av sine samlinger. 

 at tesaurusen bearbeides videre, f.eks. at alle termer tildeles en unik id, og at det 

arbeides for å få den integrert i aktuelle biblioteksystemer slik at den blir lett 

tilgjengelig for bruk. 
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24.14 Saker til orientering 
 

a. Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv, høringssvar til revidert       
 versjon. 
CRIstin har bedt om høringssvar på en revidert utgave av håndboka. Nasjonalbiblioteket har 
bedt NKKI om å uttale seg. Ingebjørg Rype og Elise Conradi orienterte (se vedlegg for 
høringssvar fra NKKI og gjensvar fra CRIstin). 
 

25.14 Eventuelt 
 

a. Tilgang til Nasjonalbibliotekets klassifikasjonsnummer i Alma 
NKKI ber BIBSYS om å sørge for at det er mulig å skille ut det som er Nasjonalbibliotekets 
klassifikasjon. Nasjonalbibliotekets klassifikasjon blir ofte brukt som mønster for andre, og det 
bør derfor være enkelt å se hva som er deres klassifikasjon i Alma. 

  
 
 
Neste møte: Ultimo februar/primo mars. 


