
1 

 

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 28. oktober 2015 
(Møte 4/15)       
 
Sted: Nasjonalbiblioteket 

 
Til stede: 
Frank B. Haugen 
Nina Berve  
Unni Knutsen 
Anne Munkebyaune 
Liv Bryn (til kl.14) 
 
Forfall: 
Jørn Helge Dahl 
 
Referent: Nina Berve 
 

 
19/15  Godkjenning av dagsorden 
 
Dagsorden ble godkjent. 
 
 
20/15  Referat fra møte 17. juni 2015 (møte 3/15)      
 
Referatet ble godkjent. 
 
 
21/15  Orienteringssaker 
 
Nasjonalbibliotekets konverteringstjeneste fra NORMARC til MARC21 er ferdigstilt. 
http://www.nb.no/marcon/ 
 
 
22/15  RDA og EURIG-organisering 
 
Organiseringen rundt de nye katalogiseringsreglene RDA er under endring. Den europeiske 
interessegruppen EURIG diskuterer sin framtidige rolle og organisering. Gruppens ledelse hadde 
sendt ut noen alternativer til diskusjon blant medlemmene. Katalogkomitéen diskuterte saken og 
sender et svar. 
 
 
23/15  Seminar Bibliotekmøtet 2016 
 
Komitéen ønsker å holde seminar om temaer som kan være aktuelle i forbindelse med Nasjonal 
bibliotekstrategi. Mulige temaer ble diskutert. 
 
 
24/15  Nye felter og delfelter for Dewey-klassifikasjon i NORMARC 
 

http://www.nb.no/marcon/
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Sak fra NKKI (Norsk komité for klassifikasjon og indeksering).  
I forbindelse med overgangen til Norsk WebDewey har NKKI sett at det er behov for enkelte nye 
felter og delfelter. Disse eksisterer i MARC 21 og det er ønskelig å få dem inn i NORMARC.  
 
082 $m Standard or optional designation. a (standard), b (optional). 
Koder for standard løsning eller en tillatt løsning i Dewey. NKKI ønsker spesielt at kode b brukes der 
det er aktuelt. DNK innfører dette delfeltet i NORMARC. 
 
082 $q Assigning agency.  
MARC 21 og Normarc har kilde for klassifikasjon i indikator 2. Dette er leverandører av 
klassifkasjonsdata, ikke det enkelte bibliotek. NKKI ønsker muligheten for registrere hvem som har 
klassifisert pga klassifikasjonssamarbeidet. Koder for bibliotek og institusjoner må meldes inn til 
Library of Congress register: http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html 
DNK innfører dette delfeltet i NORMARC. 
 
Felt 085, for å registrere delene i bygde numre, så lenge ikke de kan splittes opp automatisk. DNK er 
positiv til å innføre dette feltet når det blir aktuelt.  
 
NKKI har også forslag til presiseringer i teksten i 082 indikator 1. DNK gjør endringer i 082 indikator 1, 
basert på forslagene fra NKKI. 
 
 
25/15  Ny verdi i 082 indikator 2 
 
Sak fra Fride Fosseng (Bokdatabasen). 
Bokdatabasen ønsker å bli et alternativ til kilde ved siden av Nasjonalbibliografien og 
Biblioteksentralen. DNK tar inn Bokdatabasen som en av kildene  i 082 indikator 2. 
 
 
26/15  RDA – status og veien videre 
 
Glossaret er så å si ferdig oversatt fra DNKs side. Neste oppgaver blir eksempler, «policy statements» 
og vurdering av gamle avvik. Oversettelse av teksten vil kunne komme i gang etter nyttår. 
 
 
27/15  Eventuelt 
 
Ingen saker.   

http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html

