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Innledning  
Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) skal fungere som rådgivende organ for 
Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. 
Sammensetningen av komiteen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene 
på området i Norge. Komiteen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket som ivaretar leder- og 
sekretærfunksjonene.  
 

Mandat  
Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen områdene 
klassifikasjon, indeksering og emnegjenfinning på følgende områder:  
 

o Koordinering- og effektiviseringsarbeidet innen fagområdet.  
o Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder.  
o Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk.  
o Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen klassifikasjon og indeksering.  

 
Komiteen skal dessuten:  
 

o Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner i 
klassifikasjon og indeksering  

o Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen klassifikasjon og indeksering gjøres kjent.  
o I samråd med Nasjonalbiblioteket samarbeide med relevante utenlandske organer. 

 

Sammensetting  
Medlemmene til komiteen oppnevnes for to år av gangen. Til komiteen velges en leder fra 
Nasjonalbiblioteket, og en representant fra hver av følgende tre faste institusjoner: 
Biblioteksentralen, Høgskolen i Oslo og Akershus/ bibliotek- og informasjonsstudiene og BIBSYS. I 
tillegg velges minst én representant fra fagbibliotek og én fra folkebibliotek. Komiteen kan knytte til 
seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig. Leder- og sekretærfunksjonene ivaretas 
av Nasjonalbiblioteket.  
 
Komiteen har bestått av:  
Asbjørn Risan, BIBSYS  
Berit Reiersen, Deichmanske bibliotek  
Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket (leder) 
Kirsten Rydland (sekretær fra september 2012) 
Kjersti Feiring Myrtrøen, Biblioteksentralen  
Mona Fonnes, Nasjonalbiblioteket (sekretær til september 2012)  
Marit Kristine Ådland, HiOA, bibliotek- og informasjonsstudiene 
Sigrun Ask, UBB/Kunst- og designhøgskolen i Bergen.   
 
I desember ble det bestemt at komitéen skulle utvides med ett medlem.  Mari Lundevall, 
Universitetsbiblioteket i Oslo, ble valgt inn som medlem for perioden 1.1.2013-31.12.2014.  

 
 



Møtevirksomhet  
Det er gjennomført 3 ordinære møter, alle på Nasjonalbiblioteket i Oslo.  
 

Saker  
Av de viktigste oppgavene/sakene i 2012 kan nevnes: 
 
1. Prinsipielle saker relatert til arbeidet med oversettelsen av DDC23 
 
Som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket blir NKKI spurt i prinsipielle saker i forbindelse med 
oversettelsen av WebDewey (DDC23). Eksempler på slike saker:  

 

o NKKI støtter at NB går bort fra tidligere vedtak om å angi DDK 5-nivå for forkortelser. Isteden 
beholdes den angitte Abridged Dewey-forkortelsen. For å beholde forbindelsen til DDK 5, 
mappes DDK5 til DDC 23. 

o Vedtak om å gå over til å bruke latinske betegnelser som hovedinnførsel i 500-klassen. 

o Diskusjoner om klassifikasjonspolitikk. 

o Opprettet referansegruppe for WebDewey i folkebibliotek. 

2. Rettelser til DDK 5 

o 2 rettelser 

3. Emneord  

NKKI har hatt emneord på dagsorden på ulike måter:  
 

o Diskusjoner om bruken av emneord i Norge. 

4. Spørsmål til komiteen  
 
NKKI mottok og besvarte 5 henvendelser.  

5. Arrangementer og seminarer 

o Norsk WebDewey – springbrett for mer gjenbruk og samarbeid? Bibliotekmøtet i Stavanger, 
21.3.2012 

o Innlegg av medlemmer og innspill til seminar om mapping, arrangert av Nasjonalbiblioteket 
11.juni 2012. 

6. Andre saker:  

o Kontinuerlig arbeid med å vedlikeholde lenkesamling fra hjemmesiden 
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