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NKKI - Norsk komité for klassifikasjon og indeksering 
 

Å rsmelding 2014 

 

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 2014 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 fire møter i 2014, alle på Nasjonalbiblioteket, Oslo. 

Saker 
Av viktige saker som komitéen har arbeidet med i 2014 kan nevnes: 
 

 Norsk versjon av WebDewey  
Arbeidet med en norsk versjon av WebDewey har fortsatt også i 2014. Det følgende 
er områder komitéen har diskutert eller arbeidet konkret med i året som har gått: 
 

o Oversettelsesarbeidet 
o Seminar (se punkt om seminarer og arrangementer). 
o WebDewey-lisenser 
o Opplæring  
o Anbefalinger for bruk av norsk WebDewey  

 
 Emneord  

o Emneordsarbeidet i Nasjonalbiblioteket. NKKI har vært holdt løpende 
orientert om arbeidet, og har gitt tilbakemeldinger og synspunkter på aktuelle 
temaer i forbindelse med det.  

o Forprosjekt angående utvikling av en norsk generell tesaurus. Prosjektet er 
et samarbeid mellom UBO og NB, og har til hensikt å vurdere om og eventuelt 
hvordan det lar seg gjøre å utvikle en generell norsk tesaurus med 
utgangspunkt i Humord. Også her har NKKI vært holdt orientert og har 
kommet med innspill til arbeidet.  

o Emneord for musikk. NKKI har diskutert og kommet med anbefalinger for å 
ivareta drift av og ansvar for Norsk musikkbibliotekforenings emneordsliste. 
 

 Spørsmål og henvendelser til komitéen.  
NKKI har mottatt fire direkte henvendelser til komitéen. Blant disse har vi arbeidet 
med: 
 

o Rettinger til DDK5. Det er gjort tre rettelser i tabellene til DDK5. Rettelsene 
angår klassenummer 615.3, 772-772.4 og 773.  

o Plassering av kvensk språk og litteratur i DDK. På oppfordring fra 
Universitetet i Tromsø arbeider NKKI for å få en best mulig plassering av 
kvensk språk og litteratur innen Dewey. 

o Videreinndeling av samisk språk og litteratur i DDK. NKKI har anbefalt å 
bruke tillatt løsning for å videreinndele Dewey-nummer for samisk. På den 
måten vil det være mulig å dele inn i samisk grammatikk, samisk fonetikk osv. 
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 Seminarer og arrangementer 
o Seminar på Bibliotekmøtet 2014. NKKI stod som arrangør av seminaret 

«Norsk webDewey – hva er nytt?», fredag 28.3.2014 som inngikk i 
programmet på Bibliotekmøtet for 2014. Elise Conradi, Nasjonalbiblioteket, 
Kjersti Feiring Myrtrøen, Biblioteksentralen og Ingebjørg Rype, 
Nasjonalbiblioteket holdt foredrag. 
 

 Annet 
o Høringssvar. NKKI har sendt høringssvar til CRIstin angående revidert utgave 

av Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv.  
o Nasjonalbibliotekets Deweynumre i Alma. NKKI har bedt BIBSYS bidra til at 

det blir mulig å skille ut Nasjonalbibliotekets klassifikasjonsnumre også i det 
nye biblioteksystemet.  


