
Norsk komité for klassifikasjon og 
indeksering (NKKI)  
Referat fra møte i NKKI, møte 2, 2016 
Tid og sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo, 3.6.2016, 10.00-14.40 
Til stede: Ingebjørg Rype(leder), Marit Kristine Ådland, Elisabeth Gran, Kjersti Feiring 
Myrtrøen, Mari Lundevall, Asbjørn Risan, Elise Conradi (fra 12.45), Kirsten Rydland. 
 
Sekretær: Kirsten Rydland  

Dagsorden: 
 
9.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkalling og dagsorden ble godkjent. Av praktiske hensyn ble sakene behandla i en 
annen rekkefølge enn på dagsorden. 

10.16 Godkjenning av forrige møtereferat 
 Referatet ble godkjent. 

11.16 ‘Anbefalinger for bruk av norsk versjon av WebDewey’ – pkt 2 og pkt 6b 
 Etter tilbakemeldinger fra bibliotekmiljøet er det gjort endringer i disse to punktene i 
anbefalingene. Endringene angår registrering av institusjonskode. Se ny versjon av 
anbefalingene her: 
http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/NKKI/Anbefalinger-for-
bruk-av-norsk-WebDewey  

12.16 European DDC User Group (EDUG) og Editorial Policy Committee (EPC)  
Ingebjørg orienterte. EDUG er nå blitt medlem av EPC, dvs. komitéen som avgjør endringer i 
DDC. Det betyr at også NKKI både vil kunne motta informasjon, og være med å påvirke og 
forslå saker som skal behandles i EPC. 

 
13.16  NKKIs rolle 

NKKIs rolle og oppgaver framover ble diskutert. 

14.16 Informasjonssaker 
a. EDUG-møtet 25.-26.4.2016 

Elise orienterte fra EDUGs årlige møte. Se også nettside: 
http://edug.pansoft.de/tiki-index.php?page=Annual%20meetings . Andre 
emner som er behandlet i EDUG finnes under lenka Forums på nettsida. 
Neste års møte planlegges lagt til Stockholm. 
 

b. Klassifikasjonsnummer i norsk WebDewey for meänkeli (tornedalsfinsk) 

http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/NKKI/Anbefalinger-for-bruk-av-norsk-WebDewey
http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/NKKI/Anbefalinger-for-bruk-av-norsk-WebDewey
http://edug.pansoft.de/tiki-index.php?page=Annual%20meetings


Det arbeides med få til eget klassifikasjonsnummer for meänkeli også i norsk 
WebDewey. 

15.16 Eventuelt 
a. Rapport om bruk av Dewey i UBO 

Mari orienterte. Rapporten tar opp klassifiseringspraksis ved HumSam-
biblioteket og Realfagsbiblioteket ved UBO. Rapporten finnes her: 
https://www.duo.uio.no/handle/10852/50295  
 

b. IFLA 2016 og satelittmøte om emneinnganger  
Elise orienterte. 11.-12.8. holder Classification and Indexing Section 
satelittmøte med tittel «Subject access: unlimited opportunities». Elise er 
deltaker i to foredrag: 
1. Crowdsourcing the Dewey Decimal Classification: When users become 
contributors (Elise Conradi, Rebecca Green, and Alex Kyrios) 
2. Leveraging Dewey Decimal Classification for online document retrieval and 
navigation: Three use cases of WebDewey Search (Elise Conradi, Tina Mengel, 
and Harriet Aagaard) 
Se også her: https://sites.google.com/a/kent.edu/ifla2016-classification-
indexing/program  
 

c. Emneinnganger for bilder i NB 
Kirsten orienterte om arbeidet som skal munne ut i ei anbefaling om hvordan 
NB bruke av emneinnganger for bildebasert materiale, dvs. foto, kort plakater 
o.l. 
 

d. BIBSYS: Emneordsystemer inn i autoritetsregistre 
Asbjørn orienterte om arbeidet med å ta inn flere emnesystemer som kan 
ligge som autoritetsregistre. 

 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/50295
https://sites.google.com/a/kent.edu/ifla2016-classification-indexing/program
https://sites.google.com/a/kent.edu/ifla2016-classification-indexing/program
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