
Årsmelding 2004 
 

Organisering og sammensetning 
 
NKKI skal være rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og øvrige bibliotek i Norge i 
spørsmål knyttet til klassifikasjon og indeksering. Nasjonalbiblioteket har ansvar for å 
ta initiativ til, finansiere, utarbeide og utgi hjelpemidler, retningslinjer og standarder 
innenfor disse feltene, samt utbre kunnskap om og medvirke til forskning og utvikling.  
 
Følgende mandat er gitt:  
 
Komitéen skal i samarbeid med Nasjonalbiblioteket:  

 
1. Arbeide med koordinering og effektivisering av arbeidet med klassifikasjon, 

indeksering og emnegjenfinningssystemer i Norge.  

2. Delta i utarbeidelse av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder for 
klassifikasjon og indeksering i Norge, og utbre kjennskap til slike 
hjelpemidler og deres anvendelse.  

3. Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og 
enkeltpersoner.  

4. Utbre kjennskap til moderne metoder for klassifikasjon og indeksering som 
hjelpemidler ved informasjonsformidling i Norge.  

5. Stimulere norsk forskning og utviklingsarbeid innen området klassifikasjon 
og indeksering.  

6. Virke som norsk kontaktorgan overfor relevante organer utenfor Norge.  

7. I tillegg skal komitéen formidle behov fra fagmiljøene til NB. Medlemmene 
til komiteen oppnevnes for to år av gangen. Komiteen skal ha fra fem til syv 
medlemmer, og sammensetningen skal tilstrebe å gjenspeile ulike 
bibliotektyper og kompetanse. Komiteen konstituerer seg selv. 
Sekretærfunksjonen ivaretas av NB.  

 
 
Komitéen har bestått av:  

 
• Nina Karlsen, Bergen offentlige bibliotek (leder til 01.05.04)  

• Jon Anjer, Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og 
informasjonsfag 

• Karen Nisja, Nasjonalbiblioteket (permisjon fra 01.08.04) 

• Isabella Kubosch, Nasjonalbiblioteket (sekretær fram til 31.09.2004) 

• Ellen Aabakken, Plan og utviklingsavdelingen, Deichmanske bibliotek 



• Berit Borgen, Horten bibliotek 

• Lisbeth Eriksen, Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap (leder fra 
5.10.2004) 

• Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket (sekretær fra.05.10.2004) 

• Kjersti Myrtrøen, Biblioteksentralen 
 
Virksomhet 
Komitéens hovedoppgaver har vært å gi råd og anbefalinger om klassifikasjon etter 
Deweytabellene (DDK5), samt forestå nødvendig ajourføring og oppretting av 
tabellene, etter innspill fra brukerne og komitémedlemmene selv. Spørsmål og svar 
som er av allmenn interesse er lagt ut på komitéens nettsider 
(http://www.nb.no/nkki/ddk5/). 
 
Norsk komité for klassifikasjon og indeksering har i løpet av 2004 hatt tre medlemmer 
fra Nasjonalbiblioteket: Isabella Kubosch, Karen Nisja og Ingebjørg Rype. Isabella 
Kubosch, som var sekretær for komitéen, sluttet ved NB 31. september og Karen 
Nisja har hatt fødselspermisjon siden 1. august. Ingebjørg Rype overtok 
sekretærfunksjonen fra 5. oktober. 
 
Komitéen har hatt fire ordinære møter og ett arbeidsmøte i forbindelse med en 
prosjektsøknad til ABM-utvikling. Komitéen søkte om midler til et prosjekt som vil 
dreie seg om "Utvikling av emneordssystem for fagområdet arkitektur til bruk i 
Arkitekturportalen, og som en modell for et nasjonalt emneordssystem". 
Komitéen har hatt et uformelt møte med ABM-utvikling angående prosjektsøknaden. 
I etterkant av workshopen om emenord i november 2003, ble det satt igang en 
spørreundersøkelse om bibliotekenes bruk av emneord og klassifikasjonssystem. 
Arbeidet er ikke avsluttet. 
 
Komitémedlemmenes deltakelse i møter og konferanser innenfor 
kunnskapsorganisering og fagterminologi: 
 
Lisbeth Eriksen har deltatt på: DELOS workshop: Between knowledge organization 
and semnatic web: Smenatic Approaches in Digital Libraries, Lund, Sverige, 23. juni 
2004. 
 
Jon Anjer har deltatt på: Strategikonferanse om terminologi og fagspråk, arrangert av 
Norsk språkråd, 13. oktober 2004. 


