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Referat fra møte i Den norske katalogkomité 22. april 2013 

(Møte 2/13) 

Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo 

 

Til stede: 

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

 
 
7/13  Godkjenning av dagsorden 

Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 

 

8/13  Referat fra møte 27. februar 2013 (møte 1/13) 

Referatet ble godkjent.  

 

9/13  Orienteringssaker  

 Svar er sendt til Biblioteksystemleverandørene 20. mars ang. endring i NORMARC mht. 
utlånsstatus (4/13) 

 E-post fra Ragnhild Madsen 20. mars om kode for Wii U. Koden ‘mp’  innføres i 
NORMARC 019 $b ved neste oppdatering.  

 

10/13  Årsrapport 2012  

Rapporten ble godkjent. 

 

11/13  NORMARC – endring i postens hode   

NORMARC mangler kode for integrerende ressurser i felt 000 pos. 07. Det ble vedtatt å hente 
kode ‘i’ fra MARC 21. 

Samtidig diskuterte komitéen terminologien rundt løpende ressurser i NORMARC. Det må 
skilles mellom periodika og integrerende ressurser, men dette er ikke revidert i NORMARC.  
MARC 21 er heller ikke konsistent. Komitéen vil gjennomgå hele NORMARC og rette opp. 

 

12/13  Språkkoder fra ISO 639-3 
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Det flerspråklige bibliotek og Biblioteksentralen har behov for å registrere en del språkkoder fra 
ISO 639-3, som er et mer detaljert kodesett enn ISO 639-2, kodene som benyttes i NORMARC. 
Nasjonalbibliotekets base SPRAKKODER er et utvalg av ISO 639-2, med noen avvik for norske 
og samiske språk. Språkkoder fra ISO 639-3 er bare unntaksvis tatt inn i SPRAKKODER, som 
for eksempel kvensk som er et språk brukt i Norge.  
 
Å åpne for flere koder fra ISO 639-3 vil kreve en annen bruk av MARC-felt 008 og 041 enn det 
er lagt opp til i NORMARC. Det vil også kreve at 041 blir gjort repeterbart, og registreringpraksis 
vil bli mer komplisert. Komitéen velger derfor å tillate bruk av koder fra ISO 639-3 ved behov, 
uten å merke dem spesielt. Kodene skal godkjennes av Komitéen, og blir lagt inn i base 
SPRAKKODER med anmerkning om kilde. Dette vil sikre en ensartet bruk i Norge, istedenfor 
at det opprettes lokale koder. 

 

13/13  100/110 $e Betegnelse for funksjon 

Sigrun Ask (Kunst- og designhøgskolen i Bergen) foreslår å endre teksten i NORMARC felt 100 
og 110, delfelt $e, til å samsvare med 700/710 $e. I dag brukes $e i 100/110 bare for juridisk 
materiale. Det er en fornuftig tanke å utvide bruken, men det vil også innebære å endre paragrafer 
i Katalogiseringsregler. Slike endringer vil komme med de nye reglene RDA (Resource 
Description and Access).  Komitéen ønsker ikke å gjøre endringer på det nåværende tidspunkt. 

 

14/13   019 $e og $s 

På siste møte i 2012 ble det bestemt at Komitéen vil vurdere å se på 019 $e (Brukergrupper) og $s 
(Aldersgrenser) i BS-MARC i forhold til NORMARC (Sak 12/12). Det ble vedtatt å oppdatere $e 
i 019 med verdiene Biblioteksentralen bruker, og å innføre $s Aldersgrenser for film og spill i 
NORMARC. 

Saken ble utsatt pga. tidsnød, og vedtaket er gjort pr. epost i ettertid.  

 

15/13  RDA (Resource Description and Access) 

Komitéen brukte forrige møte til å gjennomgå viktige aspekter ved RDA. Til det siste møtet 
hadde Nasjonalbiblioteket laget en bestilling til Komitéen angående anbefaling om en eventuell 
innføring av RDA i Norge. Komitéen anser RDA som en videreføring av AACR2, som har vært 
brukt i Norge i 30 år. Da også flere av de store, ledende bibliotek vil ta i bruk reglene, anbefaler 
Komitéen at RDA tas i bruk for katalogisering i Norge. Komitéen utarbeider en begrunnet 
anbefaling til Nasjonalbiblioteket. 

Komitéen diskuterte planer for innføringen. Oversettelse vil her bli en sentral aktivitet. Det skal 
også vurderes om det trengs norske tilpasninger, og det skal planlegges opplæring. NORMARC 
må også oppdateres med nye felt tilpasset RDA i tråd med endringer i MARC21. 

 

16/13  Eventuelt 

Ingen saker. 


