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1.  Godkjenning av dagsorden 
Sakslisten ble utvidet med et nytt punkt 8: Katalogisering av elektroniske dokumenter. For 
øvrig ble den oppsatte dagsorden godkjent. 
 
2.  Godkjenning av referat fra møte 2/95, 31. mars  
Referatet ble godkjent med følgende merknader: 
Pkt. 3 g) Revisjon av "Names of Persons": I setningen " ... at komitéen ikke finner det 
hensiktsmessig å samordne retningslinjene for samiske navn i Norge, Sverige og Finland,..." 
erstattes "hensiktsmessig" med "påkrevet". 
Pkt. 4. Nasjonalt autoritetsregister: "registeret fra 1984 for norsk bokfortegnelse" byttes ut 
med 
"manuelt autoritetsregister for Norsk bokfortegnelse (1984-1992)". 
Pkt. 6. NORMARC-spørsmål: I strekpunktet "730 og 740 indikator 1 og 3 sløyfes" erstattes 



"1 og 3" med "2, verdi 1 og 3". 
 
3.  Referat- og informasjonssaker 
 
a)  Arbeidsgruppe for organisering av felles autoritetsregistere  
Øivind Berg og Marit Vestlie orienterte om siste møte i arbeidsgruppen, 22. mai. Øivind 
Bergs notat til arbeidsgruppen fikk full tilslutning, og det ble besluttet å avvikle 
arbeidsgruppen idet gruppens medlemmer ikke anså det for aktuelt å utvikle felles registere 
for bibliotekvesenet og andre instanser. Arbeidsgruppens medlemmer sa seg villige til å 
fungere som referanseinstans 
i samband med et eventuelt fremtidig utviklingsprosjekt for et nasjonalt autoritetsregister som 
ledd i bibliografisk kontroll med utgangspunkt i Katalogkomitéens anbefalinger. 
 
b)  Arbeidsgruppe for behandling av elektroniske dokumenter 
Sluttrapport fra denne gruppens arbeid vil foreligge i løpet av sommeren, og vil da bli 
oversendt  
Katalogkomitéen. Et foreløpig utkast til kapittelet om katalogisering forelå som 
saksdokument 
til dette møtet, og ble diskutert under punkt 8. 
 
c)  Revisjon av "Anonymous Classics"  
Omdisponering av budsjettmidler til å lønne Annema Langballe for ferdigstilling av det 
norske 
bidraget er godkjent av Riksbibliotektjenesten. Langballe er i full gang med arbeidet. 
 
d)  Samiske personnavn i "Names of Persons" 
Komitéen har mottatt brev fra NBR ved Anne Munkebyaune der det beklages at det ikke er 
en felles nordisk praksis på dette området, men der en også understreker at norsk praksis 
foretrekkes framfor svensk praksis. Komitéen tar NBRs synspunkter til etteretning, men 
ønsker å presisere at henvendelsene fra Sverige og Finland hadde form av en forespørsel, og 
ikke uttrykte noe direkte ønske om samordning. 
 
e)  NORMARC i World Wide Web 
Riksbibliotektjenestens elektroniske versjon av NORMARC-formatet i World Wide Web ble 
midlertidig trukket tilbake etter anmodning fra Biblioteksentralen via Statens bibliotektilsyn. 
Marit Vestlie mente at dokumentet nå på nytt var blitt tilgjengelig i World Wide Web.  
Komitéen mener det hadde vært naturlig at denne saken var blitt forelagt komitéen, og finner 
videre grunn til å understreke at det ved elektronisk publisering er spesielt viktig at status og 
ansvar for ajourføring kommer klart fram. Det ble besluttet at Øivind Berg undersøker denne 
saken nærmere. 
 
 4.  Bibliotekstatistikk og NORMARC-formatet.  
Komitéen har mottatt et høringsdokument fra Statens bibliotektilsyn. Dokumentet ble 
gjennomgått og drøftet. Komitéen vil konsentrere sitt svar om de prinsippielle sidene ved 
dokumentet. NORMARC er et bibliografisk format, og er som sådan ikke utformet med 
henblikk på å romme informasjon knyttet til funksjoner som utlån og periodikakontroll. 
Komitéen finner dokumentet lite egnet til å forenkle bibliotekenes arbeid med 
statistikkrapportering. Øivind Berg utarbeider et utkast til svar som distribueres til komitéens 
medlemmer. 
 



5.  Nasjonalt autoritetsregister 
Komitéen anser Øivind Bergs skisse og oppsummeringsnotat som et godt grunnlag for 
utarbeidelse av sluttrapport for komitéens utredningsarbeid. Inger Cathrine Spangen vil se 
nærmere på innledning og historikk. Autoritetskontroll i de vurderte systemer beskrives. 
Øivind Berg lager utkast til beskrivelse av organisering, drift og distribusjon. Marit Vestlie og 
Øivind Berg utarbeider en del eksempler på autoritetsposter. Komitéen anser det ikke for 
nødvendig å gjennomføre noe forprosjekt.  
Eli Hegna og Gunhild Salvesen er blitt tildelt reisestipend fra Biblioteksentralen, og vil 
sammen med Marit Vestlie i begynnelsen av september foreta et studiebesøk ved Dansk 
Bibliotek-Center 
samt møte medlemmer av den danske katalogkomitéen, i samband med at danskene nå er 
igang 
med å utvikle tilsvarende register. Erfaringene fra dette besøket vil være med å danne 
grunnlag for komitéens endelige anbefalinger. 
 
6.  NORMARC - endringer / rettelser 
 
-  MARC-felt 130:  Første eksempel er lite egnet, og tas derfor ut. 
-  MARC-felt 022:  Delfelt for kansellert ISSN mangler. USMARC og ISSNMARC 
benytter 
          $z for kansellert ISSN, og $y for ukorrekt ISSN: Av hensyn til ønsket 
om           å beholde samme delfeltinndeling som for 020 - ISBN, foreslår 
komitéen 
          at $y innføres som delfelt for kansellert ISSN. Øivind Berg tar dette 
opp  
          med det norske ISSN-kontoret. 
 
-  MARC-felt 300:  Det gjøres følgende tilføyelse i innledningsnoten: "For 
kombidokumenter          må den fysiske beskrivelsen bygge på 1.10 C2 a) eller c)" 
 
-  MARC-tag 772-787:  Forklarende note tilføyes under $a: "Brukes ikke dersom tittel er 
         ordningsord". 
 
7.  Register til NORMARC 
Behovet for et register til NORMARC-formatet har vært påpekt fra brukerhold ved flere 
anledninger. Registeret til den første utgaven samt til katalogiseringsreglene kan benyttes som 
utgangspunkt. Arbeidsmengden stipuleres til ett månedsverk. Inger Cathrine Spangen har 
anledning og er villig til å påta seg arbeidet. Det undersøkes hvorvidt komitéens budsjett for 
1995 gir rom for en omdisponering av midler til dette formålet. 
 
8.  Katalogisering av elektroniske dokumenter 
Som saksdokument var utsendt et utkast til avsnitt om katalogisering i den kommende rapport 
fra Nasjonalbibliotekts arbeidsgruppe for behandling av elektroniske dokumenter (jfr. pkt. 1 
b). 
Sakspapiret tar utgangspunkt i dokumentet "Cataloguing Internet Recources" fra OCLC med  
en fullstendig gjennomgang av Kap.9 i de norske katalogiseringsreglene (Maskinlesbare filer) 
med referenser til NORMARC-formatet og forslag til endringer. Komiteén tar sikte på å 
behandle dokumentet i løpet av høsten, og utarbeide forslag til endringer i 
katalogiseringsreglene og i NORMARC. 
 



9.  Eventuelt 
  
a)  Oppnevning av nye medlemmer til komitéen 
Norsk bibliotekforening (NBF) har ennå ikke oppnevnt noen som erstatning for de to 
representantene som nå slutter. Dette ga komitéen en foranledning til å drøfte tiltak for å 
effektivisere komitéarbeidet og få mer ut av ressursene. Det er enighet om at de to 
representantene oppnevnt av NBF "dublerer" representantene oppnevnt av henholdsvis 
Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn, og komiteéns syn er at antall medlemmer 
bør reduseres ved at oppnevning fra NBF bortfaller.  
Øivind Berg tar opp dette med Riksbibliotektjenesten, Statens bibliotektilsyn og Norsk 
bibliotekforening. 
 
b)  Sekretariatsfunksjonen 
Sekretariatsfunksjonen ble tatt opp til diskusjon. Det var enighet om at nåværende ordning 
med 
engasjert sekretær som ikke er medlem av komitéen søkes avviklet, og at 
sekretariatsfunksjonen 
ivaretas av et av komitémedlemmene mot økonomisk godtgjøring. Øivind Berg sa seg villig 
til eventuelt å ivareta sekretariatsfunksjonen ( i tillegg til formannsvervet) inntil videre. 
Øivind Berg tar dette opp med Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn. 
 
10.  Neste møte 
Neste møte er berammet til 22. september kl 900 ved UBO Hovedbiblioteket. 
 
Oslo, 13. juni 1995 
 
Øivind Berg 
formann 
 
 
 
 
 
 


