
Norsk komité for klassifikasjon og 
indeksering (NKKI)  
Referat fra møte i NKKI, møte 3, 2015 
Tid og sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo, 31.8.2015, 10.00-15.00 
Til stede: Ingebjørg Rype(leder), Berit Reiersen, Marit Kristine Ådland, Kjersti Feiring 
Myrtrøen, Mari Lundevall, Asbjørn Risan, Elise Conradi, Kirsten Rydland. 

Sekretær: Kirsten Rydland  

Dagsorden: 
 
13.15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

14.15 Godkjenning av forrige møtereferat 
 Referatet ble godkjent. 

15.15 WebDewey  
a. Status  

Arbeidet er inne i avslutningsfasen, med bl.a. siste kvalitetssikring av 
oversettelsen. Det blir lanseringsseminar 18. september. Verktøyet blir tatt i bruk 
av Nasjonalbiblioteket og Biblioteksentralen fra ca 1. oktober. Det innebærer 
samtidig en overgang til klassifikasjon etter DDK23. Andre bibliotek vil ta 
WebDewey i bruk etter hvert som de blir tildelt lisenser. 

b. Opplæring  
Det er gjennomført intern opplæring i Nasjonalbiblioteket, i tillegg også for 
Biblioteksentralen. Dette har gitt gode erfaringer til den videre opplæringa. I 
begynnelsen av oktober starter opplæring for andre bibliotek. Denne opplæringa 
vil skje gjennom kurs ulike steder i landet, og skal være ferdig i desember.  

c. Lisenser  
Fylkesbibliotekene blir tildelt gratis lisenser som kan deles av folkebibliotekene og 
bibliotekene ved de videregående skolene. Fagbibliotekene får tilgang til en felles 
lisens. Fagbibliotek og folkebibliotek som trenger lisenser utover dette, må betale 
for det. Bibliotekutdanningene får lisenser etter behov. Lisensene deles ut når alt 
er klart for å ta i bruk WebDewey. 

d. NBs nasjonale oppgaver i forbindelse med WebDewey (kommentarer, bygde 
numre, osv.)  
Nasjonalbiblioteket vil være ansvarlig for drift av WebDewey. Dette innebærer 
bl.a. kontinuerlig vedlikehold og oppdatering av tabellene, å sørge for å verifisere 



og dele bygde numre, og å legge ut nasjonale kommentarer i verktøyet. I tillegg vil 
NB fungere som vegleder og som kontaktpunkt mot OCLC og EDUG. Det må 
vurderes om en skal opprette en egen referansegruppe for WebDewey, eller om 
NKKI fortsatt skal ivareta denne funksjonen. 
 

16.15 Anbefalinger for bruk av norsk versjon av WebDewey, forts. fra møte 27.5.2015  
 WebDewey-redaksjonen ved Nasjonalbiblioteket har bedt NKKI å komme med 
retningslinjer/råd vedrørende anbefalt bruk av den norske versjonen av WebDewey. 
Disse anbefalingene er nå så nær som ferdige. De vil i nær framtid bli gjort tilgengelig 
bl.a. på NKKIs nettsider. 

 
17.15 NKKIs oppgaver framover 
 Saken ble utsatt. 

 
 18.15 Eventuelt 

Ingen saker. 
 

Tidspunkt for neste møte avklares senere. 

 


	Dagsorden:

