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01:04 Godkjenning av dagsorden. 

Dagsorden ble godkjent. 
 
 

02:04 Godkjenning av referatet fra forrige møte. 

Referatet ble godkjent. Det ble besluttet å sende referatene ut med høringsfrist til medlemmene og legge 
dem ut på nettet med en gang de er klare.  
 
 

03:04 Valg 

Anne Munkebynaue ble gjenvalgt til leder for ett år. 
  
 

04:04 Referat- og orienteringssaker 

Budsjett  
Det er søkt om 135000 kr. NBs interne budsjett er ikke fordelt, men komitéen opprettholder planlagt 
aktivitetsnivå.  
Årsrapport 
Forslaget til årsrapport ble gjennomgått og godkjent med forslag til endringer   
Biblioteksmøtet i Molde 
Paula Goossens fra Belgia er engasjert til å holde forelesningen på komiteens arrangement om flerspråklige 
kataloger. Anne Munkebyane leder seminaret.  
Kap. 9 og 12 av Katalogiseringsreglene 
Kapitlene er til trykking og vil bli markedsført på relevante elektroniske lister, og av Biblioteksentralen som 
er distributør. 
DCMI-metadatatermer 
Oversettelsen av dokumentet  ”DCMI metadata terms” er nå klar og legges ut på  våre internett sider.   

Samiske navn 
Anne Munkebyaune har redegjort for Katalogiseringsreglenes bestemmelser ang. bruken av samiske 
navneformer etter spørsmål fra Marta Birkeland  ved Finnmarksbiblioteket  
Norsk Digitalt Bibliotek 
Kjersti Feiring Myrtrøen er komiteens representant i Norsk Digitalt Bibliotek Rammeverkprosjekt. Kjersti 
refererte fra første møte og vil holde komiteen løpende oppdatert fra møtene. 



Internett-ressurser på komitéens  web-sider 
Oppdatering er nødvendig, innspill fra medlemmene ønskes 
Språkkodene 
Vi avventer  revideringer fra ISO, men Isabella Kubosch ser på NBs  språkdatabase og foretar de endringer 
hun kan. Lenke til basen legges ut på siden vår. Isabella forbereder sak til neste møte. 
 

 

05:04 MARC 21. 
Nina Berve lager  en oppsummeringsrapport. Rapporten vil vektlegge fordeler og ulemper ved å skifte 
format. Den vil også inneholde anbefalinger. Videre diskusjoner om formatet føres på epost. 
 

06:04 ISBD(G).  
Utkast til høringssvar lages av Inger Cathrine Spangen. 
 

07:04 Guidelines for OPAC displays. 
Utkast til høringssvar lages av Marit Vestlie og ferdigstilles av komiteen pr epost. 

 
08:04 Språkkode for eldre norske forfattere 

Komiteen slutter seg til forslag fra BIBSYS referansegruppe for samlinger  om språkkode for eldre norske 
forfatteres utgivelser: 
 De forfattere som er å finne i Halvorsens norske forfatterleksikon, får språkkoden "nor", uansett om bøkene er utgitt i 
Danmark eller Norge. De som er å finne i Ehrencron-Müllers danske forfatterleksikon, får språkkoden "dan", uansett om 
bøkene er utgitt i Danmark eller Norge. Halvorsens tidsgrense er at forfatteren skal "ha opptrådt som forfatter" fra og med året 
1814. 
 
 

09:04  Autoritetsrapporten 
Forord skrives av Marit Vestlie og noe opprettinger gjøres før rapporten oversendes til Nasjonalbiblioteket. 
 
 

42:03 Eventuelt 
Marit  Vestlie viste til at IFLA UBCIM Working Group´s rapport: Functional Requirements for Authority 
Records snart vil foreligge til høring. 
 
 

 

Neste møte: 24. mai 2004 

 

 


