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Norsk komité for klassifikasjon og 
indeksering (NKKI)  
Referat fra møte i NKKI, møte 2, 2015 
Tid og sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo, 27.5.2015, 10.00-15.00 
Til stede: Ingebjørg Rype(leder), Berit Reiersen, Marit Kristine Ådland, Kjersti Feiring 
Myrtrøen, Mari Lundevall, Elise Conradi, Kirsten Rydland. 

Forfall: Asbjørn Risan 

Sekretær: Kirsten Rydland  

Dagsorden: 
8.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkalling og dagsorden ble godkjent. Av praktiske grunner ble sakene behandla i 
annen rekkefølge enn den oppsatte dagsorden. 

9.15 Godkjenning av forrige møtereferat 
 Referatet ble godkjent. 

10.15 WebDewey  
a. Status for arbeidet  

Elise orienterte. Oversettelsen av selve Dewey er tilnærmet ferdig, noe 
kvalitetssikring gjenstår. Det arbeides i tillegg med å oversette tekst i 
programvaren, samt andre tilknyttede områder(mapping fra andre 
emneordsystemer bl.a.).  
 

b. Opplæring i bruk av WebDewey  
Opplæring internt i Nasjonalbiblioteket er allerede i gang. Det er utarbeidet et 
opplegg for opplæring for folke- og fagbibliotek. Det vil bli samlinger 8 ulike 
steder i landet, gjennomført i samarbeid med fylkesbibliotekene. De store UB-ene 
er ikke med i denne opplæringsrunden, men vil bli tatt med i et eget opplegg 
seinere. Nettbasert opplæringsmateriell vil bli lagt ut samtidig med at opplæringa 
begynner.  
 

c. Anbefalinger for bruk av norsk versjon av WebDewey, forts. fra møte 6.2.2015  
WebDewey-redaksjonen ved Nasjonalbiblioteket har bedt NKKI å komme med 
retningslinjer/råd vedrørende anbefalt bruk av den norske versjonen av WebDewey. 
NKKI fortsatte diskusjonen. Anbefalingene ferdigstilles til neste møte i månedsskiftet 
august/september. 
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11.15 Saker til orientering 
a. EDUG-møtet 16.-17.4.2015 
Elise orienterte fra EDUG-møtet i Napoli. På programmet var bl.a. en workshop om 
erfaringer mapping av Humord til Dewey arrangert av Universitetsbiblioteket i Oslo. 
Workshopen var svært vellykket og hadde mange deltakere. Se også EDUGS nye 
nettsider her: http://edug.pansoft.de/tiki-index.php  
 
b. Nasjonal bibliotekstrategi for folkebibliotek  
Kulturdepartementet har initiert et arbeid for å utarbeide en nasjonal strategi for 
statens ansvar og oppgaver tilknyttet utvikling av folkebibliotekene. Det er knyttet en 
referansegruppe til arbeidet, med representanter for bibliotek-, undervisning- og 
kultursektoren. Strategien skal legges fram til høsten. 
 
c. Sluttrapport med anbefalinger fra Tesaurus forprosjekt, NB og UBO  
Tesaurus forprosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom NB og UBO som har hatt som oppgave 
å utrede hva det vil innebære å etablere en generell tesaurus med utgangspunkt i UBOs 
Humord. Rapporten ble levert Nasjonalbiblioteket og UBO tidlig i mars 2015. Den er 
ikke endelig behandlet. Selve rapporten samt omtale av den finnes her: 
http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/Tesaurus-
forprosjekt/Sluttrapport-med-anbefalinger  
 
d. Rapport fra delprosjektet Metodikk for mapping av Humord mot WebDewey, 
UBO  
Elise orienterte. Dette utgjør andre del av prosjektet På vei mot en generell norsk 
tesaurus? (se over). Delprosjektet er gjennomført av UBO, og rapporten ble levert 
tidlig i mars.  

e. Kvensk språk  
Nasjonalbiblioteket har sendt forslag om å egne Deweynummer for kvensk språk og 
litteratur. Forslaget er bearbeidet av OCLC, og vil bli behandlet i neste møte i LCs 
Decimal Classification Editorial Policy Committee (EPC) 5. og 6. juni 2015.  
Anbefalingen er at kvensk får egne numre i norsk og svensk utgave, samt i 
standardutgaven (engelsk utgave).  

f. Norsk musikkbibliotekarforenings emneordsliste  
Nasjonalbiblioteket har vært i kontakt med Norsk musikkbibliotekarforening v. Frid 
Rødsand. NB ønsker å se på denne saken i sammenheng med Tesaurus forprosjekt. 

12.15 Eventuelt 
Ingen saker.  

Neste møte holdes i slutten av august/begynnelsen av september. 
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