
Referat fra møte i Den norske katalogkomité 11. og 12. september 2000 
    
Sted: Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo. 
 
  
Til stede: 
Frank Berg Haugen 
Anne Munkebyaune 
Inger Cathrine Spangen 
Marit Vestlie (ikke tilstede under pkt. 4, 5 og 6) 
Ingrid Vaalund 
Unni Knutsen (tilstede under pkt. 7) 
 
Ikke tilstede: 
Gøril Hesstvedt 
 
Referent: Ingrid Vaalund 
 
 
  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
De enkelte punktene ble behandlet i denne rekkefølgen: 11/9: 1, 2, 3, 8, 7, 9,  
12/9: 4, 5, 6, 9 (fortsatt) 
Følgende saker ble meldt til Eventuelt: Innkommet spørsmål fra Charlotte Wemmerlöv ang. 
definisjon av begrrepet kolofon; Nye språkkoder for norsk i tråd med MARC 21; Ang. 
kirkesogn/prestegjeld. 
Unni Knutesen orienterte også under pkt. 7 om ny organisering av DNK og NKKI. Dette refereres 
som punkt under Eventuelt.  
 
2. Referat fra forrige møte.  
Referatet ble godkjent.  
 
3. Referat- og informasjonssaker 
Marit Vestlie refererte fra American Library Association, Annual Conference i Chicago 6.-12. juli i 
år. Konferansen samlet ca 23.000 deltagere. Vestlie refererte fra foredrag hun hadde gått på som 
bl.a. behandlet e-boka og problematikken rundt denne utgivelsesformen. Forleggere og bibliotek 
har ulike behov når det gjelder tilgjengelighet - registrering - lagring - nedlasting. I Amerika er det 
ikke bare gamle utgaver som legges ut, her kommer også første utgave først ut på nettet.  
Et annet tema var hvordan man utformer trefflister i online kataloger, særlig når det gjelder å vise 
trefflister ved store treffmengder. Ett av foredragene dreide som om online kataloger for barn - 
tilsvarende Kids Catalogue som har vært utviklet ved prosjekter ved Tønsberg og Ålesund 
bibliotek. Se mer på ALAs hjemmeside for konferansen:  
http://www.ala.org/events/ac2000/program_schedule.html 
 
Anne Munkebyaune refererte fra IFLA-møtet i Jerusalem 13.-18. august i år. Alle ISBDer 
gjennomgås. Det arbeides med å harmonisere ISBD(S) med ISSN-regelverk og AARCII. LC er 
tungt inne i de fleste komitéer. Arbeidet med Form and Structure of Corporate Headings har pågått 
over lang tid. Her vil målsetningen for arbeidet bli omdefinert; man vil basere seg på nasjonal 
praksis for valg av korporasjonsnavn slik at systemene kan lage ”cross walks”. Gruppa blir nedlagt 
og sluttrapport skal avgis. Arbeidet med Anonymous Classics er så langt at del 1: Europeisk 



litteratur kan publiseres. Guidelines for Authority and Reference Entries (GARE): revisjonen av 
denne er i gang og skal avsluttes. Guidelines for OPAC Displays har vært ute til høring. Innkomne 
kommentarer skal diskuteres av medlemmene i Task Force of Guidelines for OPAC Displays i 
Amsterdam i oktober. Endelig versjon vil trolig foreligge tidlig neste år. 
Foredrag om digitale bibliotek/metadata var godt besøkt. Eric Jul fra OCLC holdt et meget 
interessant foredrag om ”librarianship” fra ”following science” til ”leading science”. 
Se mer på IFLAs hjemmeside for konferansen: 
http://www.ifla.org/IV/ifla66/66intro.htm 
 
4. Koder for DVD-ROM 
Det var kommet inn et spørsmål fra Kirsten Opstad, Sandefjord bibliotek om det finnes mulighet 
for å kode DVD-ROM i dagens  NORMARC-format eller om det eventuelt må innføres nye koder 
for dette mediet. 
Komitéen gjorde en forespørsel på diskusjonslisten for MARC og fikk svar fra Rebecca S. 
Guenther, Library of Congress. Registreringen i kodefeltene i MARC21 tilsvarer den registreringen 
vi vil velge etter NORMARC. Konklusjonen er altså at vi har koder i NORMARC som dekker 
behovet for denne typen medium. 
En DVD-ROM som inneholder film (levende bilder), kan kodes slik:   
000 pos 6 = g 
007 pos 0 = v 
       pos 1 = d 
       pos 2     udefinert 
       pos 3 = farge (kode varierer) 
       pos 4 = g (optisk plate) 
       pos 5 = lyd (kode varierer) 
       pos 6 = i  
       pos 7 = z 
       pos 8 = type avspillingskanal for lyden (kode varierer) 
008 pos 18-20  spilletid (kode varierer) 
       pos 21   udefinert 
       pos 22   målgruppe (kode varierer) 
       pos 23-27  medfølgende materiale (kode varierer) 
       pos 28   offentlig publikasjon (kode varierer) 
       pos 34   teknikk (kode varierer) 
 
Dersom DVD-ROMen inneholder programvare, numeriske data, elektroniske multimedia eller 
online tjenester, velges koden m i 000 pos 6. Merk at for andre kategorier av maskinlesbare filer 
brukes koden for det mest signifikante aspektet ved materialet (f.eks. tekstlig materiale, 
musikktrykk, kartografisk materiale, grafisk materiale).  
 
5. Endringer i språkkode for samisk 
MARC21 har endret språkkoden lap for samisk til smi og innført en ny kode for nordsamisk sme 
og dermed brakt disse i overensstemmelse med ISO 639-2. 
DNK tar til etterretning at kodene er endret, men ser det ikke som nødvendig å gjøre endringer i 
språkkodene i NORMARC. Språkkodelisten ble gjennomgått og ajourført da 2. utgave utkom i 
1999.  
 
6. Plassering av URN i NORMARC 
Det er vedtatt for MARC 21 at 856 $g for Uniform Resource Name (URN) skal tas ut av bruk. 856 
$u endrer navn fra Uniform Resource Locator til Uniform Resource Identifier og gjøres 



repeterbart.  I $u legges både URL og URN. URN betraktes dermed som en lokator på linje med 
URL,  ikke som en nummerering på linje med standardnumrene ISBN, ISSN, ISMN. 
Katalogkomiteen stiller seg avventende til endringer her og lar URN stå der den står foreløpig. 
 
7. Oppsummering av arbeidet med ISBD(S) 
Unni Knutsen, skandinavisk ressursperson i arbeidsgruppen som reviderer ISBD(S), ga en kort 
statusrapport for arbeidet så langt. Arbeidet skulle vært ferdig til IFLA-møtet i høst, men er 
forsinket p.g.a. at det pågående harmoniseringsarbeidet har tatt lenger tid enn planlagt. I september 
vil både AACR og ISSN avholde møter hvor ISBD(S)-gruppens foreløpige tekst diskuteres, og 
hvor man enes om egne synspunkter på tidsskriftkatalogisering. Viktige punkter som diskuteres og 
som man må enes om er bl.a.: når skal man  foreta et tittelskifte som krever ny post; hva er større 
tittelendringer som krever ny post og mindre tittelendringer som ikke gjør det; skal tittelen i 245 
alltid være den første eller bør den være den nyeste; skal samme regler for tittelskifte gjelde for 
periodiske nettpublikasjoner som for trykte; hva slags informasjon skal ligge i 260 når det gjelder 
utgiversted og utgiver. Etter at ISSN og AACR har hatt denne manøvren, skal  det  holdes et 
forhandlingsmøte i Washington i november mellom de tre partene i revisjonsarbeidet. Her håper 
man å få til en så fullstendig harmonisering mellom de tre ulike regelverkene som mulig. Draft for 
ISBD(S) skal foreligge i mars, det går deretter en høringsrunde på 4-6 måneder og vil foreligge i 
trykt form i løpet av 2001. DNK sa seg villig til å  komme med innspill til det materialet som skal 
behandles på møtet i Washington og fram til revisjonsarbeidet avsluttes. 
 
8. Valg av ny leder 
Da komitéen ved dette møtet heller ikke var fulltallig, ble valg av ny leder utsatt til neste møte.  
Komitéen ønsket også ett medlem til inn fra folkebiblioteksektoren for å skape bedre ballanse i 
representasjonen, og en ny person vil bli forespurt.  
 
9. Gjennomgang av oversettelsen av FRBR (forts. fra forrige møte) 
Gjennomgangen fortsatte fra og med kap. 2.3 til og med kap. 4.3. Gjennomgangen fortsetter på 
neste møte. 
 
10. Eventuelt 

 Spørsmål fra Charlotte Wemmerlöv, Høgskolen i Oslo, JBI, om definisjon av begrepet 
”kolofon”. Etter det komitéen har kunnet bringe på det rene, er dette et uttrykk fra den tid 
da de eldste trykk ikke hadde tittelblad og opplysninger om boktrykkeren, trykkested og år 
ble gitt bakest i publikasjonen. Senere har uttrykket begynt å omfatte andre typer 
opplysninger om publikasjonen som f.eks. papirkvaliteten, oversettere eller redaktører. Slik 
uttrykket brukes i forlagsbransjen i dag, betyr kolofonen de formelle opplysninger om 
boken som like gjerne kan plasseres bak på tittelbladet som bakerst i boken. 

 Nye språkkoder på norsk? I tråd med ISO 639-2, har MARC21 endret språkkoden nor til å 
bety samlekode for alle norske språk og har innført kodene nno for nynorsk og nob for 
bokmål. Komitéen anser det som unødvendig å skifte koder for norsk språk i NORMARC. 
Koden nor benyttes i dag i mange systemer som samlekode for nynorsk og bokmål. 
Dersom man innførte nye koder, ville det medført et stort konverteringsarbeid som måtte 
foretas manuelt for å skille bokmål fra nor benyttet for begge målformer. 

 Kirkesogn/prestegjeld. I forlengelse av Sak 8 på møte 13. mars 2000 ang. valg av 
ordningsord og formen på ordningsordet for kirkebøker, hadde Inger Cathrine Spangen 
gjort undersøkelser om forskjellen på kirkesogn og prestegjeld. Kirkesogn var etter gammel 
ordning områder med stor administrativ selvstendighet. Kirkesognene opphørte i 1925. I 
dag er prestegjeld den minste administrative enheten i kirken. Dette får betydning for hva 
man velger som form på ordningsordet etter 24.27C2 som sier at kirkeprovinser, 
bispedømmer, synoder og andre underordnede enheter innen kirkesamfunn som har 



myndighet over geografiske områder, får innførsel som underordnet ledd under 
ordningsordet for kirke-/trossamfunnet. 

 Orginiseringen av DNK. Unni Knutsen orienterte om at DNK  og NKKI fra august i år er 
administrativt tilknyttet Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, ikke Stab som tidligere. Dette 
innebærer nærmere kontakt mellom komitéene og sekretariatet, det senere 
informasjons/kompetansesentere ved NB Oslos. Endringen innebærer at årsplaner og 
budsjettforslag heretter skal sendes til NB Oslo som også tildeler midler. Komitéen tok 
dette til etteretning. Komitéen ble bedt om å tenke langsiktig i når budsjettforslaget sette 
opp. 

 
Neste møte: 5. og 6. oktober 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 


