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Referat fra møte i NKKI,  

møte 1, 2015 

 
Tid og sted: Nasjonalbiblioteket, 6.2.2015, 10.00-14.15 

Til stede: Ingebjørg Rype(til 11.40), Berit Reiersen, Marit Kristine Ådland, Asbjørn 

Risan, Kjersti Feiring Myrtrøen, Mari Lundevall, Elise Conradi  (fra 12.30), Kirsten 

Rydland, Oddrun Ohren (sak 6.15a).  

Referent: Kirsten Rydland  

 
1.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 Innkalling og dagsorden blei godkjent. Det ble lagt til et punkt 5.15c Status for arbeidet med 
norsk WebDewey, samt et punkt under 7.15 Eventuelt. Av praktiske grunner blei sakene 
behandla i annen rekkefølge enn oppsatt dagsorden. 
 

2.15 Godkjenning av forrige møtereferat  
 Referatet fra møte 28.11.2014 ble godkjent med ei mindre endring under pkt. 21.14 a. 
 
 
3.15 Årsmelding for 2014 

 Årsmeldinga ble godkjent.  

 
 

4.15 Emnedata i BIBSYS’ nye databasesystem ALMA 

 Bakgrunn for saken var informasjon fra BIBSYS om håndtering av emnedata 

(klassifikasjon og emneord) ved overgangen til nytt system. NKKI hadde ingen 

kommentarer til løsningene som var beskrevet. 

 

 

5.15  WebDewey  

 

a. Opplæring i bruk av WebDewey 

Ingebjørg orienterte. Opplæringa vil foregå regionalt med et grunnkurs på én dag, og 

mulighet for fordypning på dag to. Det vil også utarbeides et web-basert kurs for opplæring i 

bruk av systemet.  I Nasjonalbiblioteket vil det bli gjennomført intern opplæring. For 

folkebiblioteksektoren vil en ta opp igjen henvendelsen til fylkesbibliotekene om hvordan en 

best kan organisere et opplæringsprogram. Det er viktig å lære hvordan WebDewey kan 

brukes i søk, ikke bare i klassifikasjonsarbeidet.  

 

b. Anbefalinger for bruk av norsk versjon av WebDewey, forts. fra møte 28.11.2014 

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.  

 



2 

 

c. Status for arbeidet med norsk versjon av WebDewey 

Elise orienterte. Lanseringsdatoen er satt til 15.9.2015. Første fullstendige oversettelse 

beregnes å være ferdig i midten av april. Deretter vil det jobbes med opprydding og 

kvalitetssikring, og tekniske spørsmål mm. I tilknytning til neste EDUG-møte (Napoli, 15.-

17.4.2015) vil det bli arrangert en workshop om mapping til Dewey i samarbeid med 

Universitetsbiblioteket i Oslo. 

 

6.15 Saker til orientering 

a. Norsk generell tesaurus – orientering om status for forprosjektet  

Oddrun orienterte. Selve utredningsarbeidet er ferdig, det arbeides nå med å ferdigstille 

rapporten som skal behandles i Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Oslo. Se for 

øvrig vedlagt presentasjon. 

 

b. Eget Dewey-nummer for kvensk språk 

Ingebjørg orienterte. Etter henvendelse fra Universitetet i Tromsø, arbeides det med å 

utarbeide en henvendelse til OCLC. Det er ønskelig at kvensk tildeles et eget nummer i 

Dewey, på samme nivå som tornedalsfinsk har i den svenske Dewey-utgaven. 

 

c. Norsk musikkbibliotekarforenings emneordsliste 

Ingebjørg orienterte. Nasjonalbiblioteket sender et svarbrev til Norsk 

musikkbibliotekforening der en også henviser til anbefalingen fra NKKI, samt at det fra NBs 

side er naturlig å se videre drift av lista i sammenheng med en eventuell generell tesaurus 

(jfr. pkt 6.15a). 

 

 
7.15 Eventuelt 

 
a. Møte i Referansegruppe for webDewey i folke- og skolebibliotek 28.1.2015 

Ingebjørg orienterte fra møtet.  Oppsummering fra møtet ligger på WebDewey-bloggen: 
http://www.nb.no/nbdigital/deweyblogg/  

 
 
Neste møte: Siste halvdel av mai. 

http://www.nb.no/nbdigital/deweyblogg/

