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Referat fra møte i Den norske katalogkomité 8. november 2012 

(Møte 2/12) 

Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo 

 

 

Til stede: 

Frank B. Haugen  
Nina Berve 
Kjersti Feiring Myrtrøen 
Anne Børnes 
Linda Østbye 
Anne Munkebyaune  
Unni Knutsen 
 
Referent: Nina Berve 

Fra 1. september er Frank B. Haugen leder og Nina Berve sekretær for komitéen. 

 
 
9/12  Godkjenning av dagsorden 

Unni Knutsen ble ønsket velkommen som nytt medlem i komitéen. 

To saker ble meldt til Eventuelt. 

 

10/12  Godkjenning av referat fra møte 23. januar 2012 (møte 1/12) 

Rettelse til sak 8/12 NORMARC-felt 019 $b nye verdier :  

Kode ‘oa’ og ‘ob’ skal ikke brukes, bare ‘o’ (Digital rettighetsadministrasjon (DRA)) 
Kode ‘ni’ skal være ‘nl’ (WMA) 

Referatet ble godkjent med disse rettelsene. 

 

11/12  Orienteringssaker  

1. Ajourførte versjoner av NORMARC-formatet ble publisert på DNKs hjemmesider 
23.02.2012. Versjonene er datert 19.01.2012. Det er en utskriftsversjon (pdf) og en 
navigerbar feltoversikt (pdf).   

2. Komitéen v/Nina Berve deltok på EURIG-møte i Madrid, 21. september 2012. 
3. Gunhild Salvesen har gått av med pensjon. Unni Knutsen går inn som ny representant for 

Høgskolen i Oslo og Akershus,  Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. 
4. BIBSYS har inngått formell avtale med VIAF om levering av autoriteter fra nasjonalt 

autoritetsregister. De nasjonale autoritetene vil bli levert via OAI.  Settet som leveres i 
høst vil bestå av i underkant av 50.000 autoriteter, der de aller fleste er personnavn-
autoriteter.  

5. Web-applikasjon for konvertering NORMARC-MARC 21. Konverteringstabell er laget 
og det arbeides med testing av konverteringsreglene. 
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12/12  Ny kode i NORMARC-felt 019 $b 

Kode ‘nc’ fra BS-MARC innføres for formatet MOBI i 019 $b. MOBI er format for MobiPocket 
Reader. Kode ‘ns’ fra BS-MARC innføres for formatet WMV (Windows Media Video) i 019 $b.      
Heretter vil vi ta inn nye koder ved behov fortløpende, og informere om dem i Katalogforum. 

Det er ønske om å samordne 019 med BS-MARC ytterligere. Komitéen vil se nærmere på $e og 
$s, og diskutere saken i et videre perspektiv.   

 

13/12  Koding av Blu-Ray i NORMARC  

Komitéen har fått en henvendelse fra Elsa Westervoll Barbakken ang. manglende kode for Blu-
Ray. NORMARC mangler en del koder i felt 007 i forhold til MARC 21, bl.a. denne. Vi tar inn 
alle MARC21-kodene vi mangler for å få samsvar, selv om noen av kodene kan virke litt foreldet.  

Blu-Ray har ellers koden ‘ef’ i 019 $b. 

 

14/12    Revidering av skjema for statistikk-innhenting: Fag-og forskningsbibliotek. 
MARC-felt/-koder 

Komitéen har blitt bedt om å se på revidert statistikkskjema for fag- og forskningsbibliotek. 
Revisjonene går bl.a. ut på å skille på fysisk og elektronisk form. Det er ønsker om å få oppgitt 
MARC-koder som skal brukes, og komitéen er bedt om å vurdere om NORMARC gir 
tilstrekkelig dekning.  

NORMARC skal kunne dekke det meste, selv om utplukkskriteriene i flere tilfeller kan være 
fravær av visse koder. For nettdokumenter tilsvarer ikke NORMARC og MARC 21 de begrepene 
det opereres med i statisikken, så det vil bare være mulig å få ut en noenlunde korrekt statistikk. 

 

15/12  Standardisering av NORMARC-felt for lenking 

På systemleverandørenes møte 7. mars framkom det et ønske om at DNK prøver å få 
standardisert bruken av lenkefeltene 760-79x i NORMARC. Sitat møtereferat: «Det er ønskelig at 
de norske systemene bruker lenkefeltene i NORMARC på en ensartet måte. Den norske 
katalogkomité bør ta tak i dette, og NB har behov for informasjon om dagens praksis i 
forbindelse med konverteringsverktøyet.» 

Komitéen vil i første omgang foreta en kartlegging av hvordan NORMARC lenkefelt brukes i 
biblioteksystemene og i bibliotekene. 

 

16/12  RDA – status og planer 

De fleste store nasjonalbibliotekene som hadde forpliktet seg til å ta i bruk det nye 
katalogregelverket RDA (Resource Description and Access) har nå vedtatt å gå over 31. mars 
2013. I Europa har bare 20% av nasjonalbibliotekene konkrete planer om innføring, iflg. 
EURIGs undersøkelse. De resterende 80 % vil fatte endelige avgjørelser i løpet av perioden 
2012-2015. 45% har planer om å oversette regelverket.  

Oversettelser vil bli en del av online-produktet RDA Toolkit. Det lages et tilpasset 
oversettelsesverktøy. 

Det må betales en årlig lisens for institusjoner etc. på USD 325, og i tillegg betales det USD 45-55 
pr ytterligere samtidige bruker, avhengig av antallet. Komitéen undersøker nærmere hva andre 
land gjør mht. hvem som innehar lisenser. 
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I norske bibliotek kjøpes og gjenbrukes bibliografiske poster i stor grad, men det foretas også 
lokal katalogisering og justering, bl.a. for lokallitteratur. Når katalogiseringsregler blir en fast utgift 
vil sannsynligvis en del mindre bibliotek ønske å slutte å katalogisere, og man kan se for seg nye 
samarbeidsmodeller. 

I Norge har vi hatt en tradisjon for å følge internasjonale katalogregelverk, gjennom oversettelse 
og bearbeidelse av de anglo-amerikanske katalogiseringsreglene (AACR2). Dette er et moment 
som vil måtte vektlegges når anbefaling om bruk av RDA blir vurdert. 
 
Nasjonalbiblioteket har signalisert at de vil sette av midler til oversettelse av RDA hvis det blir 
anbefalt tatt i bruk i Norge. En anbefaling vil også medføre at flere forhold må utredes, blant 
annet: 

 Lisensiering 

 Terminologi til oversettelsen 

 Bruk av ‘options’ (valgfrie regler) og eventuelle nasjonale tilpasninger 

 Utstyre regelverket med relevante norske  eksempler  

 Behov for og gjennomføring av opplæring og kursvirksomhet. Opplæring i FRBR vil 
være en viktig del. Det er laget mye planleggings- og opplæringsmateriale som er lagt ut 
på nettet. 

 

17/12  Nasjonalt utvekslingsformat - autoriteter (NORMARC) 

Det var planen å lage et autoritetsformat til NORMARC utvekslingsformat. Da det nasjonale 
autoritetsregisteret skulle realiseres i BIBSYS med BIBSYS-MARC-formatet, ble registeret 
prioritert og arbeidet med utvekslingsformat ble lagt til side. Det har vist seg at det nå ikke noe 
stort behov for et utvekslingsformat, så vi lar dette ligge inntil videre. 

 

18/12  Revisjon av Katalogiseringsregler 21.1C 

Det viser seg at 21.1C er upresis: «Et verk får tittelen som hovedordningsord…» Tittel i 
Ordforklaringer er noe uklart definert, og det viser seg at AACR2 2nd ed. har fått en mer presis 
formulering: «…title proper or, when appropriate, uniform title…”. 21.1C rettes opp og 
endringen legges ut på komitéens hjemmeside. 

 

19/12  Utlånsstatus – innspill fra systemleverandørene 

På møte 19. september behandlet systemleverandørene en sak ang. marcfelt for utlånsstatus og 
kom med en anbefaling overfor DNK om tilføyelser i norsk utvekslingsformat for bibliografiske 
data. Komitéen finner saksopplysningene for snaue og vil be om et mer utfyllende saksframlegg.  

 

20/12  Eventuelt 

Den norske oversettelsen av Statement of International Cataloguing Principles har manglet i 
IFLAs oversikt. Den blir nå sendt inn for publisering på IFLAs hjemmesider. 

Unni Knutsen har lagt inn norske termer i IFLAs MulDiCat (Multilingual Dictionary of 
Cataloguing Terms and Concepts). Grensesnittet er forløpig lite brukervennlig, men dokumentet 
er også tilgjengelig i Open Metadata Registry. 


