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NKKI - Norsk komité for klassifikasjon og 

indeksering 

 

Årsmelding 2015 

 

Innledning 
Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) skal fungere som rådgivende organ 

for Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske 

området. Sammensettingen av komiteen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de 

relevante fagmiljøene på området i Norge. 

Mandat 
Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen 

områdene klassifikasjon, indeksering og emnegjenfinning på følgende områder: 

 

 Koordinerings- og effektiviseringsarbeidet innen fagområdet. 

 Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder. 

 Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk. 

 Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen klassifikasjon og 

indeksering. 

 

Komitéen skal dessuten: 

 

 Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og 

enkeltpersoner i klassifikasjon og indeksering. 

 Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen klassifikasjon og indeksering 

gjøres kjent. 

 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. 

Sekretærfunksjonen ivaretas også av Nasjonalbiblioteket.  

 
I 2015 har komitéen bestått av: 

Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket (leder) 

Kirsten Rydland, Nasjonalbiblioteket (sekretær) 
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Asbjørn Risan, BIBSYS 

Berit Reiersen, Deichmanske bibliotek 

Kjersti Feiring Myrtrøen, Biblioteksentralen 

Mari Lundevall, UBO 

Marit Kristine Ådland, HiOA, bibliotek- og informasjonsstudiene 

Møtevirksomhet 
Komitéen har hatt tre møter i 2015. Alle møtene har vært holdt i Nasjonalbibliotekets lokaler 

ved Solli plass, Oslo. 

Saker 
Arbeid knytta til en norsk versjon av WebDewey har vært det store temaet NKKI har hatt på 

agendaen dette året. Her er en kort redegjørelse for den, og andre saker behandlet i NKKI i 

2015: 

 

 Norsk versjon av WebDewey  

Norsk WebDewey ble lansert i august, og blir fortløpende tatt i bruk av norske 

bibliotek. NKKI har utarbeidet anbefalinger for bruken av WebDewey. Disse 

anbefalingene har blitt gjennomgått i opplæringsprogrammet Nasjonalbiblioteket har 

gjennomført, og de er tilgjengelige fra WebDewey-verktøyet og fra NKKIs 

hjemmesider. 

 

 Dewey i NORMARC og MARC21  

I forbindelse med anbefalingene til bruk av WebDewey, har også NKKI gjennomgått 

feltene for registrering av Dewey-klassifikasjon i NORMARC og MARC21. Denne 

gjennomgangen resulterte i en henvendelse til Katalogkomiteen, som har implementert 

de fleste av forslagene til endringer i NORMARC og forslag til endringer i praksis i 

MARC21. 

 

 Emneord  

 

o Forprosjekt angående utvikling av en norsk generell tesaurus.  
Prosjektet er et samarbeid mellom UBO og NB, og anbefaling ble levert de to 

partene i mars 2015. Hensikten var å vurdere om og eventuelt hvordan det lar 

seg gjøre å utvikle en generell norsk tesaurus med utgangspunkt i Humord. 

NKKI har vært orientert om arbeidet, og har kommet med faglige innspill.  

 

o Emneord for musikk.  

Saken gjelder hvordan driften av og ansvaret for Norsk 

musikkbibliotekforenings emneordsliste skal ivaretas. NKKI har gitt sin 

anbefaling om dette. Nasjonalbiblioteket ønsker å se saken, inkludert NKKIs 

anbefaling, i sammenheng med saken om en norsk generell tesaurus.  

 

 Klassifikasjon 

 

o Plassering av kvensk språk og litteratur i DDK 

NKKI har arbeidet med denne saken i 2014 og 2015, mens selve henvendelsen 

til OCLC ble sendt fra Nasjonalbiblioteket. Saken ble behandlet i møte i 
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Decimal Classification Editorial Policy Committee (EPC) ved Library of 

Congress 5. og 6. juni 2015, der det ble gjennomslag for å tildele kvensk språk 

og litteratur eget Deweynummer. Kvensk får dermed egne numre i de norske 

og svenske Dewey-utgavene. Forslaget kom opprinnelig fra Universitet i 

Tromsø.  

 

Tornedalsfinsk allerede eget Deweynummer i den svenske utgaven av DDK. 

Dette kommer nå inn også i den norske utgaven. 

 


