
Årsmelding 1997 
 

Sammensetning  
Komitéen har i 1997 bestått av: 
Jon Anjer, Høgskolen i Oslo avd. JBI (leder) 
Marit Almo, Universitetsbiblioteket i Oslo Det historisk-filosofiske 
fakultetsbibliotek 
Sigrun Ask, Universitetsbiblioteket i Bergen De prekliniske institutter 
Inger Hågård, Høgskolen i Sogn og Fjordane Biblioteket 
Nina Karlsen, Bergen offentlige bibliotek 
Annema Hasund Langballe, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliografisk 
avdeling 
Anne Kristin Munkebyaune, Nasjonalbiblioteket i Rana 
Torgeir Bie Olsen, Norsk rikskringkasting Biblioteket 
Marit Vestlie, A/L Biblioteksentralen  
Medlemmene har vært personlig oppnevnt av oppdragsgiverne, 
Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn.  

Bente Kokaas Rustad har vært komitéens sekretær.  

Møter  
Komitéen har hatt fire møter i perioden. Dessuten har 
komitémedlemmene stadig hatt kontakt gjennom elektronisk post.  
 

VIRKSOMHET  
Ny norsk forkortet utgave av DDK  

Komitéen har sett på en ny norsk utgave av DDK, «DDK5», som sin 
høyest prioriterte oppgave i perioden. I den forbindelse har det vært 
stadig kontakt mellom komitéen og andre involverte instanser: Norsk 
bibliotekforening, Nasjonalbiblioteket, Bibliografisk avdeling ved 
Universitetsbiblioteket i Oslo, Høgskolen i Oslo avd. JBI og 
Biblioteksentralen; i tillegg til den naturlige kontakten med 
oppdragsgiverne: Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn. 
Dessuten ble problemstillinger omkring den nye utgaven nøye drøftet 
under Kunnskapsorganisasjonsdagene 1997. En henvendelse gjennom 
postlistene til Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn ga også 
nyttige tilbakemeldinger.  
Komitéens leder har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av Norsk 
bibliotekforening for planlegging av DDK5.  

Kontakt med OCLC  
Komitéens kontakt med OCLC Forest Press er opprettholdt. I 
forbindelse med IFLA ‘97 møtte en delegasjon fra Norge utgiverne av 
DDC under ledelse av redaktøren, Joan S. Mitchell. Her ble DDK5 
diskutert, og det ble mottatt nyttige råd. NKKI mottar meldinger fra 
Dewey Classification Editorial Policy Committee.  

Geografisk inndeling av Norge etter Melvil Deweys system  
Statens bibliotektilsyn bevilget i 1997 midler til A/S Biblioteksentralen 
for utgivelse av ny utgave. Et utkast fra Biblioteksentralen ved Marit 



Vestlie ble forelagt NKKI for faglig gjennomgang og kontroll. Etter en 
første gjennomgang av komitémedlemmene ble arbeidet overlatt vårt 
medlem Nina Karlsen. Hennes bearbeidelse, som inkluderer forslag om 
å forbedre tabellen ved å ta med kommunenavn også eldre enn 1958 i 
registeret, har fått tilslutning av komitéen.  

Kunnskapsorganisasjonsdagene 1997  
Komitéen inngikk på sitt første møte i 1997 et samarbeid med HiO avd. 
JBI om et 2-dagers seminar «Deweys desimalklassifikasjon: muligheter 
og utfordringer», 14.-15. april 1997. Seminaret utgjorde 1. del av 
Kunnskapsorganisasjonsdagene 1997. Fire av NKKI's medlemmer 
hadde foredrag under seminaret.  
Seminarets hensikt var bl.a. å kartlegge behovet for en ny norsk 
forkortet DDK. Seminaret, som samlet ca. 60 deltakere, ble vurdert som 
vellykket, og ga et klart svar om at deltakerne anså en ny norsk utgave 
som viktig. Samtidig fikk NKKI viktig innspill og inspirasjon i arbeidet 
henimot DDK5.  

Kunnskapsorganisasjonsdagene 1998  
Komitéen har besluttet å inngå et samarbeid med HiO avd JBI om 
seminaret «Verbale emneinnganger til publikumskatalogene», som vil 
bli avholdt 6.-8. mai 1998. Komitéen anbefalte at seminaret burde ha en 
innleder fra utlandet, for å sikre et noe overordnet perspektiv og tilføre 
vårt miljø spennende impulser. Ut fra denne anbefalingen er avtale 
inngått med Dr. A. Steven Pollitt, Director, University of Huddersfield 
om å være innleder på seminaret. Planleggingen av seminaret 
videreføres i 1998.  

Internasjonalt samarbeid  
NKKI's leder ble i perioden innvalgt som medlem av Standing 
Committee for the Section on Classification and Indexing, og etterfulgte 
derved NKKI's forrige leder som representant for Norge i seksjonen. 
Lederen har deltatt på IFLA ‘97 i København med støtte fra 
oppdragsgiverne.  
Et komitémedlem har referert fra IFLA-møtet i Synopsis.  

Bekjentgjøring og kontakt med bibliotekmiljøet  
NKKI har opprettet sider på Verdensveven på Riksbibliotektjenstens 
server «Bolla» med adresse http://info.rbt.no/nkki/. Hensikten er å gjøre 
komitéens arbeid mer kjent for omverdenen. Foreløpig inneholder 
sidene opplysninger om komitéen, referater, og dessuten orientering 
om Kunnskapsorganisasjonsdagene 1997 og 1998. Videre er det 
planlagt at råd og retningslinjer om klassifikasjon og indeksering skal 
ligge tilgjengelig på sidene.  
Planlegging av DDK5 og Kunnskapsorganisasjonsdagene 1997 er 
omtalt i Synopsis, oktober 1997 s. 302-306   

Komitéen har fått opprettet en felles elektronisk postadresse 
nkki@rbt.no slik at utenforstående kan kontakte komitéen. 
  

 



Godkjent av NKKI 6. februar 1998 og lagt ut på Verdensveven samme dag. Overført 
til NB's sider 26. januar 1999, kommentar om ny e-brev-adresse lagt 18. mars 1999 

 


