
Norsk komité  for klassifikasjon og 
indékséring (NKKI)  

Referat fra møte i NKKI,  møte 1, 2016 

Tid og sted: Nasjonalbiblioteket,  Oslo, 8.1.2016, 10.00-15.00 

Til stede: Ingebjørg Rype(leder), Elisabeth Gran, Kjersti Feiring Myrtrøen, Mari 
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Dagsorden: 

 
1.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

2.16 Godkjenning av forrige møtereferat 

 Referatet ble godkjent. 

3.16 Årsmelding for 2015 

 Årsmeldinga ble godkjent 

4.16 Erfaringer etter oppstart av og opplæring i WebDewey 

 Den norske oversettelsen av WebDewey ble tatt i bruk av Nasjonalbiblioteket og 

Biblioteksentralen tidlig i september 2015. Andre bibliotek tar det i bruk etter hvert 

som de har hatt kurs. 

 

Nå gjenstår de aller siste kvalitetssikringene, samt oversettelser av resten av 

manualen, deretter skal alle oppdateringer etter 2011 inn. Arbeidet vil lettes ved at 

systemet for oppdateringer skal oppdateres i første kvartal 2016.  

 

Nasjonalbiblioteket har holdt kurs om bruk av WebDewey ulike steder i Norge. 

Interessen har vært større enn forventet, og til sammen har over 500 personer 

deltatt. Det planlegges ekstra kurs i Oslo, også andre har ønsket ekstra kurs, eller 

mindre kurs på 2-3 timer. 

 

 Nå begynner det å komme inn forslag til bygde klassifikasjonsnumre og 

registertermer fra både interne og eksterne brukere. Forslagene blir fortløpende 

vurdert og autorisert av ansatte i Nasjonalbiblioteket.  

 

 

 



5.16 Erfaringer så langt med ‘Anbefalinger for bruk av norsk versjon av WebDewey’  

(http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Kunnskapsorganisering/NKKI/Anbefalinger-for-

bruk-av-norsk-WebDewey)  

Det er nødvendig med noen justeringer i anbefalingene. I tillegg er det ønskelig å 

arbeide mer med enkelte tema. 

Større endringer, f.eks. endringene innen nordisk historie, er problematisk å håndtere 

for bibliotekene, NKKI vil sette opp ulike måter å håndtere disse og andre endringer 

på, og publisere dem på bloggen. 

a. Retningslinjer for bygde numre  

Elise orienterte. Retningslinjer er under utarbeidelse. 

  

 b. Bruk av forkortelsestegn i klassifikasjonsnumre 

Anbefalingen om å beholde skråstrek (/) som forkortelsestegn i klassifikasjonsnumre i 

katalogene har vist seg å medføre problemer. NKKI endrer derfor dette punktet, og 

anbefaler at forkortelsestegnet ikke tas med.  

 

6.16 Oppgaver i 2016 

Oppgaver som kommer i 2016 ble kort gjennomgått. Av saker kan nevnes forholdet 

mellom emneord og registertermer, mapping m.fl. IFLAs Classification & Indexing 

Section har to arrangementer på årets IFLA-konferanse som er av spesiell interesse: 

Prekonferansen «Subject access: ulimited opportunities», og en «Open Session» med 

tema «Reclaiming subject access to indigenous knowledge» (http://2016.ifla.org/) 

 

7.16 Informasjonsaker 

a. Emneord for bilder 

 Kirsten orienterte. Ei gruppe utreder mulig bruk av emneinnganger i 

Nasjonalbiblioteket. Denne delen av arbeidet skal munne ut i ei anbefaling om 

hvordan Nasjonalbiblioteket skal bruke emneinnganger for bildemateriale. 

 

8.16 Eventuelt 

a. Visning av klassifikasjonsnummer i Oria 

Endring i visning i Oria gjør at klassifikasjonsnummer nå er synlig. Nasjonal-

bibliotekets nummer er merket. Det arbeides med å få til marc-visning av postene. 

Biblioteksentralens kode må også merkes, dvs det må være mulig å se om posten er 

klassfiiisert av Biblioteksentralen. 

b. EDUG-møte 2016 

Årets møte i European DDC Users Group (EDUG) holdes i Göttingen, Tyskland 25.-26. 

april 2016. 

 

Neste møte holdes i siste del av mai.  
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