
Referat fra møte i Den norske katalogkomité 28. september 2004 

 
Sted: Nasjonalbiblioteket, Victoria Terrasse, Oslo 
  
Til stede: 
Nina Berve 
Carol van Nuys 
Inger Cathrine Spangen 
Arnhild Tveikra 
 
Til stede via telefon: 
Anne Munkebyaune  
 
Forfall:  
Frank Berg Haugen 
 
Referent: Carol van Nuys 

 
 

Saksliste 
 
22:04 Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent med følgende endringer:  

 Punktet om ”autoritetsregistre” strykes under Sak 24:04.  

 Punktet ”To møter ble avholdt med systemleverandører om et fremtidig MARC-
utvekslingsformat” blir føyet til Sak 25:04.  

 
23.04 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent.  
 
24:04 Referat- og orienteringssaker 
Referat- og orienteringssakene ble tatt til etterretning. 
Siden forrige møte har komitéen fått inn 6 spørsmål pr e-post som alle er besvart.  
 
25:04 Vurdering og anbefaling av MARC utvekslingsformat 
Den norske katalogkomité er i ferd med å ferdigstille sin utredning og anbefaling om et fremtidig 
nasjonalt MARC utvekslingsformat. Komitéen har avholdt 2 møter med systemleverandørene for 
å diskutere denne saken. Utredningen vil bli levert til oppdragsgiveren Petter Rønningsen, 
prosjektlederen for NDB-Rammeverk,  innen 15. oktober. 
 
26:04 Autoritetsregisterprosjektet  
Den norske katalogkomités arbeid for å revidere 1996-utgaven av utredningen ”Nasjonalt 
autoritetsregister for person- og korporasjonsnavn” går mot sluttfasen. Anne Munkebyaune skal 
skrive en innledning til den reviderte utredningen, og Nina Berve skal tilføye opplysninger om 
Forlagssentralens autoritetsregister samt rette opp trykkfeil osv.   
 
27:04 Rapport fra møte i AP1 Metadata ved Kjersti Feiring Myrtrøen 
Kjersti Feiring Myrtrøen orienterte om status på arbeidet i gruppen. 
 
28:04 Serier. Spørsmål oversendt av Nina Karlsen fra diskusjonslisten 
bibbisnakk@bibsent.no  

mailto:bibbisnakk@bibsent.no


Spørsmålet om MARC-koder for serier (440 og 490/800) ble diskutert i komiteen. Komitéen 
holder fast ved etablert bruk av MARC-koder for serier. Systemleverandørene bør vurdere om 
disse feltkodene kan indekseres på en bedre måte.   
 
29:04 Eventuelt 
Følgende saker ble meldt: 

 IFLA 2004 : Carol van Nuys orienterte om møter som ble holdt i regi av Cataloguing 
Section i Buenos Aires.  

 Carol har skrevet til Thomas Baker, Dublin Core Metadata Initiative (DCMI),  ang. 
endringer i ”Dublin Core metadata terms” og oppdateringen av dette dokumentet. 

 Gruppen drøftet komitéens liv etter jul. 
 
Neste møte: Nasjonalbiblioteket, Oslo, 2. desember 2004 
  

 


