
Referat fra møte i Den norske katalogkomité 2. februar 2006 

Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo 

 

 

Til stede: 

Anne Munkebyaune 
Nina Berve 
Arnhild Tveikra 
Frank B. Haugen 
Kjersti Feiring Myrtrøen 
Gunhild Salvesen 
Inger Cathrine Spangen (Sak 5:06) 
 
Forfall: Carol van Nuys 

Referent: Nina Berve 

 

 
 
1:06  Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. Sak 5 ble behandlet etter sak 2. 

 
2:06  Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ble godkjent.   

Sak 14:05 Landekoder: en revisjon utsettes til Komitéen får sett på hva som brukes sammen med 
MARC 21. Library of Congress bruker egne kode som ligner ISO, og for eksempel Libris bruker 
disse sammen med MARC 21. 

 
3:06  Referat- og orienteringssaker 

Det ble referert kort fra KORG-dagene. Under seminaret ble det rettet et spørsmål til 
Katalogkomitéen om hvorfor ikke delfelt 100 $e kan brukes i NORMARC. Delfelt $e er her 
begrenset til juridisk materiale og dissertaser ifølge katalogiseringsreglene. Dette er altså et 
spørsmål om regelverk og ikke om MARC-format. 

 
4:06  Valg av ny leder 

Nina Berve ble valgt til leder for 2006. Frank B. Haugen overtar som sekretær. 

 
5:06  Framtidig nasjonalt utvekslingsformat 

På forrige møte i Katalogkomitéen (Sak 11:05) behandlet Komitéen en anmodning fra 
Nasjonalbiblioteket om å utrede mulighetene for å innpassede særnorske felt som finnes  i 
NORMARC, i MARC 21. Inger Cathrine Spangen har utredet saken for Komitéen, og hun var 
tilstede på møtet og presenterte den. 

I MARC 21 er det gjort plass til lokale felt, med feltkoder med 9-tall: XX9, X9X og 9XX samt $9. 
Nasjonale tilpasninger er å anse som lokale felt. Dette gjør det mulig å få med nasjonalitetskoder 



for personer, språk og språkformer for emneord, aldersinndelinger og litterære genre. Det er 
ingen egnet plass for såkalte musikkemneord (652 komposisjonstype, 658 besetning). Imidlertid 
er det igang et arbeid internasjonalt med å få tilsvarende koder inn i feltene 047 og 048 i MARC 
21. Leder kontakter Norsk musikkbibliotekforening om dette vil dekke behovet i 
musikksamlinger i norske bibliotek. 

 
6:06  RDA – Resource Description and Access 

Første del av revisjonen av AACR2, som nå heter Resource Description and Access (RDA), er 
lagt ut til høring med frist 1.mars. http://www.collectionscanada.ca/jsc/rdadraftpt1.html 

Komitéen diskuterte utkastet. Reglene er ikke lenger ordnet etter materialtype, for lettere å kunne 
anvendes på nye typer. Det er en målsetning å benytte FRBR-terminologi, men ellers er ikke 
FRBR-strukturen anvendt foreløpig. ISBD-tegnsetting er skilt ut som vedlegg. 

Anne Munkebyaune samler kommentarene, og de sendes inn innen fristen.  

 
7:06  Eventuelt 

Kjersti Myrtrøen hadde et spørsmål om språkkurs er å anse som kombidokument eller lydopptak. 
Disse hører som regel sammen (ofte i boks) og er ment å brukes sammen, slik at de blir å anse 
som kombidokumenter. 

 

http://www.collectionscanada.ca/jsc/rdadraftpt1.html

