
Referat fra møte i Den norske katalogkomité 7. oktober 2002 
    

Sted: Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo 

 

  

Til stede: 

Nina Berve 

Frank Berg Haugen 

Gøril Hesstvedt 

Anne Munkebyaune 

Carol Van Nuys 

Inger Cathrine Spangen 

Marit Vestlie 

 

Referent: Nina Berve 

 

  

 

14:02 Godkjenning av dagsorden. 

Dagsorden ble godkjent.  

 

 

15:02 Godkjenning av referatet fra forrige møte. 

Referatet ble godkjent.   

 

 

16:02 Referatsaker 
Leder har skrevet brev til NBF om fremtidig finanseriering av fagseminarer på bibliotekmøtene. Til møtet i Stavanger 

i april 2002 fikk komitéen tak i interessante foredragsholdere fra utlandet, men måtte legge mye arbeide i å skaffe 

finansiering. 

 

Forum for katalogisering (sak 31.01): Epostlisten for diskusjon av katalogiseringsspørsmål er klar, og åpnes når 

Nasjonalbiblioteket har laget informasjon og lenker. 

 

 

17:02 Gjenoppnevning og nyoppnevning til Den norske katalogkomitéen 
Tre av komitéens medlemmer var på valg i august, men komitéen ønsket å forlenge funksjonstiden ut året. De tre er 

blitt gjenoppnevnt, og komitéen konstituerte seg pånytt med Gøril Hesstvedt som fortsatt leder. Heretter vil 

funksjonstiden være fra årsskifte til årsskifte. 

 

Ved årsskiftet 2002/2003 er de samme tre medlemmene på valg. Komitéen har annonsert etter nye medlemmer i 

epost-listen Biblioteknorge, og har seks kandidater. Komitéen diskuterte kandidatene og leverer innstilling til 

Nasjonalbiblioteket. 

 

 

18:02 Planlegging av virksomheten i 2003 
Årsplan 2003: 

- Oversettelse av AACR2 kapitlene 9 og 12, avhengig av når de publiseres. Oversetter leies inn. 

- Oversettelse av Dublin Core qualifiers og Using Dublin Core. 

- Gjennomgang av mindre revisjoner som har kommet. 

- Gjennomgang av MARC21. 

Arbeidsbudsjett 2003: 

Det planlegges med fire møter. Kr. 60.000 til drift (reiser), kr. 35.000 til oversettelse av hvert av kapitlene. 

Innspill til budsjett for 2004: 

Neste bibliotekmøte er i 2004, og hvis komitéen skal bidra, må det settes av penger dersom ikke finansiering kan ordnes 

på annen måte. (Komitéen har sendt en henvendelse til NBF.) 



 

 

19:02 ISO/DIS 15836, Dublin Core 

Nasjonalbiblioteket har bedt katalogkomitéen uttale seg om forslag om å gjøre Dublin Core til ISO-standard for 

metadata. Komitéen går inn for utkastet i sin helhet og ser det som svært postivt at Dublin Core blir en ISO-standard. 

 

 

20:02 IFLA-møtet i Glasgow: muntlig referat 

Marit Vestlie orienterte. Det er stor aktivitet i IFLAs katalogkomité, og det var mange workshops. Problemstillingene 

er mer og mer IT-relaterte, og i ISBD-gruppen arbeides det mye med harmonisering mellom forskjellige formater 

(MARC, Dublin Core, AACR, FRBR.) En ny arbeidsgruppe for FRBR vakte stor interesse. 

 

 

21:02 Draft version of ISBN 2108 

Ingebjørg Rype (ISBN-kontoret, NBO) har bedt komitéen vurdere utkast til revidert ISBN, spesielt delen om 

metadata. Komitéen mener utvalget av felt er greit, med tillegg av felt for omfang som ytterligere skillende element. 

 

 

22:02 Dublin Core registry 

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) har et prosjekt for Dublin Core-vokabular. Den norske katalogkomité er bedt 

om å bistå i inkorporeringen av viktige termer fra den norske oversettelsen av DC Element Set.  

Registeret: http://dublincore.org/dcregistry/index.html 

Prosjektet:  http://dublincore.org/groups/registry/ 

 

 

23:02 Nynorsk/bokmål emneord i NORMARC 

Se sak 25:01. Katalogkomitéen avventer svar fra systemleverandørgruppen. 

 

 

24:02 Eventuelt 
Sekretæren sjekker opp om det er midler til et møte til i 2002. 

 

Komitéen påpekte at den er for dårlig tilgjengelig fra Nasjonalbibliotekets hjemmeside. Sekretæren tar dette opp med 

NB. 

http://dublincore.org/dcregistry/index.html
http://dublincore.org/groups/registry/

