
Årsmelding 2003 
 

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 besto frem til 31.07.2003 av:  

Nina Karlsen, Bergen offentlige bibliotek (leder) 
Jon Anjer, Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 
Egil Hamre, Universitetsbiblioteket i Bergen 
Isabella Kubosch, Handelshøyskolen BI, Biblioteket BI/NMH 
Marit Vestlie, Nasjonalbiblioteket 
Karen Nisja, Nasjonalbiblioteket (observatør) 
Unni Knutsen, Nasjonalbiblioteket (sekretær t.o.m. 31.08.2003) 

Etter 01.08.2003 besto komitéen av:  

Nina Karlsen, Bergen offentlige bibliotek (leder) 
Jon Anjer, Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 
Karen Nisja, Nasjonalbiblioteket 
Isabella Kubosch, Nasjonalbiblioteket (sekretær f.o.m. 01.09.2003) 
Ellen Aabakken, Plan og utviklingsavdelingen, Deichmanske bibliotek 



Berit Borgen, Horten bibliotek 
Lisbeth Eriksen, Norges landbrukshøgskole (f.o.m. des. 2003) 

Virksomhet 
Komitéens hovedoppgaver har vært å gi råd og anbefalinger om klassifikasjon etter 
de nye 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/).  
Komitéen har hatt fire møter i 2003. Sekretærvervet ble ivaretatt av Unni Knutsen 
frem til 1. september, med støtte fra Karen Nisja til utsendelse av lister over 
endringer og rettelser, samt innarbeiding av disse i tabellene, manualen og registeret. 
Etter at Isabella Kubosch ble ansatt i NB 1. september overtok hun disse oppgavene. 
Sekretærvervet ble i den forbindelse også utvidet til å forestå utredningsarbeidet i 
forbindelse med spørsmål/endringer i tabellene.  

I tillegg har det vært arbeidet med forberedelse av et mulig prosjekt innenfor verbal 
indeksering (emneord), hvor det har vært avholdt en workshop i november om 
behovene for nye retningslinjer for emneindeksering. Deltakerne på workshopen var 
sentrale kompetansepersoner på emneindeksering fra bibliotek, arkiv, lingvistikk, 
informatikk og systemutvikling, i tillegg til komitéens egne medlemmer. Det er 
utarbeidet et referat fra workshopen, som ligger på komitéens nettsider. Workshopen 
er også omtalt i Newsletter fra Classification and Indexing Section i IFLA 
(http://www.ifla.org/VII/s29/pubs/ci28.pdf).  

Isabella Kubosch, februar 2004 (godkjent av NKKI)  
 


