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Referat fra møte i Den norske katalogkomité 23. januar  2012 

Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo 

 

 

Til stede: 

Nina Berve 
Frank B. Haugen  
Kjersti Feiring Myrtrøen 
Anne Børnes 
Linda Østbye 
Gunhild Salvesen 
Anne Munkebyaune (fra kl. 10:45) 
 
Referent: Frank B. Haugen  

 
Sak 8/12 korrigert 06.12.12 etter vedtak på møte 12/2:  
Kode ‘oa’ og ‘ob’ skal ikke brukes, bare ‘o’ (Digital rettighetsadministrasjon (DRA)) 
Kode ‘ni’ skal være ‘nl’ (WMA) 
 
 
1/12  Godkjenning av dagsorden 

Pkt. 3 under sak 3/12 Orienteringssaker ble bestemt behandlet som egen sak (sak 8/12). Saken 
ble behandlet før sak 4/12, men er referet i henhold til endringen i dagsordenen. Dagsorden ble 
godkjent med disse endringene.  

 

2/12  Godkjenning av referat fra møte 1. september 2011 (møte 2/11) 

Referatet ble godkjent. 

  

3/12  Orienteringssaker  

1. PDF-utgave av NORMARC (jfr. Sak 26/11) ble ferdig i oktober, til bruk for studentene. 
P.g.a tekniske problemer er ikke denne versjonen samt en oppdatert navigerbar versjon 
endelig publisert på hjemmesiden. Dette vil bli gjort så raskt som mulig og oppdateringen 
vil bli bekjentgjort på Biblioteknorge-lista og komitéens egne hjemmesider. 

2. European RDA Interest Group (EURIG) hadde formelt stiftelsesmøte 8. desember 2012. 
Her deltok Nina Berve for komitéen.  

  

4/12  Årsrapport 2011 

Årsrapporten ble godkjent og vil bli publisert på komitéens hjemmesider.  

 

5/12  NORMARC 082 $2: språk  

Komitéen har fått en henvendelse fra WebDewey-redaksjonen v/Elise Conradi om å innføre 
mulighet for å angi språk for Deweyversjoner  av DDC23 i $2. Bakgrunnen for henvendelsen er 
at det i MARC 21 vil bli innført en mulighet for å skille mellom forskjellige Deweyversjoner  ved 
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å kombinere 1. ind. 0 (Full edition) med $2 (Edition number), for eksempel 08204 $a … $2 
23/ger. Med forbehold om at dette blir en godkjent løsning i MARC 21, går komitéen inn for å 
innføre tilsvarende måte å angi ulike Deweyversjoner i NORMARC.    

 

 

6/12  NORMARC: Nye felt (jfr. sak 19/11)   

På møte 2/2011 vedtok vi å innføre nye verdier fra MARC21 i 008/33 Litterær form/genre og 
008/34 Biografi for ressurstypene elektroniske ressurser og  musikk. Det viser seg at dette har 
noen uheldige konsekvenser for ressurstypen musikk, da 008/30-31 Innhold på lydopptak langt 
på vei inneholder lignende verdier som i 008/33 Litterær form/genre. Dessuten viser det seg at 
008/33 ikke er ledig i MARC 21. Her er 008/33 Transposition and arrangement. Når det gjelder 
008/34 Biografi, finnes det her allerede tilsvarende  verdi  i 008/30-31.    

Komitéen endrer derfor vedtaket fra forrige møte (sak 19/11). 008/33 Litterær form/genre og 
008/34 Biografi innføres kun for ressurstypen elektroniske ressurser. 

 

7/12  European RDA Interest Group (EURIG) : møte 27. januar 2012 

Dette møtet er et teknisk møte der det skal diskuteres hvordan europeiske land skal forholde seg 
til en del regler i regelverket Resource Description and Access (RDA).  Komitéen diskuterte og 
kom med innspill til sakspapiret til dette møtet. Nina Berve deltar på møtet, på vegne av 
komitéen. 

 

8/12  NORMARC-felt 019 $b nye verdier 

Biblioteksentralen har innført en del nye verdier i BS-MARC 019 $b. Det gjelder følgende 
verdier: 

 n (Filformater) 
 na (Pdf) 
 nb (Epub) 
 nl (WMA)    Korrigert 06.12.12 

 o (Digital rettighetsadministrasjon (DRA))    Korrigert 06.12.12 
  

 

Innføringen av disse kodene er avklart med systemleverandørene. Komitéen vedtok å ta inn disse 
verdiene i NORMARC ved neste oppdatering av formatet. 

  

9/12  Eventuelt  

Ingen saker. 

 

 


