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Organisering og sammensetning 
 

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

Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. 

Sammensetningen av komitéen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene 

på området i Norge. Komitéen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket som ivaretar leder- og 

sekretærfunksjonene. 

 

Følgende mandat er gitt: 

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

områdene klassifikasjon, indeksering og emnegjenfinning på følgende områder: 

1. Koordinering- og effektiviseringsarbeidet innen fagområdet.  

2. Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder. 

3. Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk.   

4. Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen klassifikasjon og indeksering. 

Komiteen 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 

Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen. Til komitéen velges en leder fra 

Nasjonalbiblioteket, og en  representant fra  hver av følgende  tre faste institusjoner: 

Biblioteksentralen, Høgskolen i Oslo. Bibliotek- og informasjonsstudiene og BIBSYS. I 

tillegg kan det velges en representant fra folkebibliotek og en representant fra fagbibliotek.  

Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig. 

Sekretærfunksjonen ivaretas av Nasjonalbiblioteket.  

Komitéen har bestått av: 

 

 Lisbeth Eriksen, Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap  (leder til05.09.06).   

 Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket (leder fra 05.09.06) 

 Kjersti Myrtrøen, Biblioteksentralen 

 Marianne Troldmyr, Nasjonalbiblioteket (sekretær) 

 Berit Reiersen, Deichmanske bibliotek 

 Hanne B. Wollebæk, Universitetsbiblioteket i Oslo 

 Ellen Hjortsæter, JBI (til 05.09.06) 



 Ingvild Kongsbakk, BIBSYS (fra 31.10.06) 

 

 

Virksomhet 

 

Komitéens hovedoppgaver har vært å gi råd og anbefalinger om klassifikasjon etter 

Deweytabellene (DDK5), samt forestå nødvendig oppretting av tabellene, etter innspill fra 

brukerne og komitémedlemmene selv.  Spørsmål og svar som er av allmen interesse er lagt ut 

på komitéens nettsider (http://www.nb.no/nkki/ddk5).  Komitéen har også diskutert nytt 

mandat og organisering av framtidige arbeidsoppgaver. 

 

Komitéen har i 2006 hatt to medlemmer fra Nasjonalbiblioteket: Marianne Troldmyr og 

Ingebjørg Rype.  Marianne Troldmyr overtok sekretærfunksjonen etter at det nye mandatatet 

trådte i kraft 5.9, og Ingebjørg Rype overtok som leder etter Lisbeth Eriksen.  Ellen 

Hjortsæter valgte å gå ut av komitéen .  Ingvild Kongsbakk ble oppnevnt som medlem fra 

BIBSYS 31.10.06. 

 

Komitéen har hatt to ordinære møter og ett fellesmøte med Den norske katalogkomité og 

ledelsen ved Samlinger og bibliografiske tjenester i forbindelse med utarbeidelse av det nye 

mandatet. 

 

Komitéen har fått nytt mandat, som bl.a.  innebærer at både leder- og sekretærfunksjoner 

ivaretas av Nasjonalbiblioteket. 

 

Komitémedlemmenes deltakelse i møter og konferanser innenfor kunnskapsorganisering: 

 

Ingebjørg Rype har deltatt i kurs i Svenska emnesord ved Kungliga bibliotek. 

 

Ingebjørg Rype er medlem av IFLA Standing Committee on Classification and Indexing, og 

deltok på IFLA-møtet i Seoul. 
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