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Referat fra møte 4/95 
 
Tid:  Fredag 22.september 1995  
Sted:  Universitetsbiblioteket i Oslo, Hovedbiblioteket 
Til stede: Øivind Berg, Eli Hegna, Anne Munkebyaune, Inger Cathrine Spangen,  
  Marit Vestlie 
Forfall: Gunhild Salvesen 
Referent: Øivind Berg 
 
Saksliste: 1.  Godkjenning av dagsorden 
  2.  Godkjenning av referat fra møte 3/95, 9. juni / (tidligere utsendt) 
  3.  Referat- og informasjonssaker 
   a)  Arbeidsgruppe for organisering av felles autoritetsregistere  
   b)  Arbeidsgruppe for behandling av elektroniske dokumenter 
   c)  Revisjon av "Anonymous Classics" / Vedlegg 1 og 2 
   d)  NORMARC i World Wide Web 
   e)  Komitéens sammensetning og omlegging av sekretariatsfunksjonen  
   f)  Disposisjonsplan for 1995-budsjettet / Vedlegg 3 og 4 
   g)  Register til NORMARC 
   h)  Revisjon av ISBD(CF) 
  4.  Nasjonalt autoritetsregister 
  5.  Katalogisering av elektroniske dokumenter 
  6.  NORMARC - endringer / rettelser 
   Brev fra Kari Grethe Singsaas, UBO/Bibl. avd. / Vedlegg 5 
  7.  Budsjett for 1996 
  8.  Eventuelt 
  9.  Neste møte 
 
 
1.  Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent uten merknader. 
 
2.  Godkjenning av referat fra møte 3/95, 9. juni 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
3.  Referat- og informasjonssaker 
 



a)  Arbeidsgruppe for organisering av felles autoritetsregistere  
Øivind Berg og Marit Vestlie har mottatt utkast til sluttrapport fra Rolf Dahlø, RBT 
 
 
 
b)  Arbeidsgruppe for behandling av elektroniske dokumenter 
Sluttrapporten er blitt noe forsinket, men vil foreligge primo oktober. Resultatene vil bli 
presentert på et miniseminar i tilknytning til BOK 95, 26. oktober 
 
c)  Revisjon av "Anonymous Classics"  
Annema Langballe har fullført sitt oppdrag etter de spesifikasjonene som var gitt. Hun har 
samarbeidet med Gudrún Karlsdóttir ved Landsbókasafn Íslands om en felles islandsk-norsk 
liste med oppføring av både islandske og norske former. Dette er akseptert av 
redaksjonskomitéen. Etter IFLA-møtet i Istambul er det imidlertid sendt ut nye retningslinjer 
som blant annet medfører at mange av innførslene i det norske utkastet ikke skal være med. 
Det bes også om at innførslene struktureres i samsvar med " IFLAs Guidelines of Authority 
and Reference Entries". Dette innebærer et ekstraarbeid som Langballe er villig til å utføre. 
Det antas at budsjettmidlene for inneværende år også kan dekke merkostnadene ved dette 
arbeidet . Dersom dette ikke skulle være tilfelle, er det enighet om å føre opp udekkede 
kostnader på komitéens budsjett for 1996.Øivind Berg orienterer RBT om dette.Fristen for å 
sende inn ferdig revidert liste er forlenget til 1.november d.å. 
 
 d)  NORMARC i World Wide Web 
NORMARC-formatet er på nytt tilgjengelig elektronisk via RBTs WWW-server på Internet. 
Komitéen vil ta opp problematikken omkring en elektronisk versjon seinere i forbindelse med 
vedlikeholdet av formatet. 
 
e)  Komitéens sammensetning og omlegging av sekretariatsfunksjonen  
RBT og SB har gitt sin tilslutning til komitéens forslag fra forrige møte, som ble oversendt 
RBT i brev av 13. juni d.å. Dette innebærer at komitéen fra juli d.å har følgende 
sammensetning: 
 
 Øivind Berg, UBO (Nasjonalbiblioteket / nasjonalbibliografien) (formann) 
 Eli Hegna, UBO ( Riksbibliotektjenesten / fag-og forskningsbibliotekene) 
 Gunhild Salvesen, HiO ( Statens bibliotektilsyn / folkebibliotekene) 
 Marit Vestlie, Biblioteksentralen (Biblioteksentralen) 
 Inger Cathrine Spangen, HiO (Bibliotek- og informasjonsstudiene) 
 Anne Kristin Munkebyaune, NBR (observatør) 
 
Det innebærer videre at ordningen med sekretær, som ikke er medlem av komitéen, er 
avviklet, og at sekretariatsfunksjonen ivaretas av ett av komitéens medlemmer mot 
økonomisk godtgjørelse. Bente Kokaas Rustad har dermed avsluttet sitt virke som sekretær. 
Øivind Berg overtar inntil videre denne oppgaven (i tillegg til formannsvervet). 
 
f)  Disposisjonsplan for 1995-budsjettet  
Den utsendte disposisjonsplan ble tatt til etterretning 
 
g)  Register til NORMARC 



Inger Cathrine Spangen har fullført sitt oppdrag. Komitéen finner det mest hensiktsmessig at 
registeret trykkes som et separat hefte. Øivind Berg tar opp spørsmålet om publisering med 
Statens bibliotektilsyn. 
 
h)  Revisjon av ISBD(CF) 
Inger Cathrine Spangen har mottatt referat fra møte i ISBD (CF) Review Group. Av dette 
fremgår at et utkast til revidert utgave vil bli sendt ut på høring internasjonalt i september d.å. 
Anne Munkebyaune tar kontakt med IFLA og sørger for at komitéen får tilsendt utkastet. 
 
 
 
 
4.  Nasjonalt autoritetsregister 
 
a)  Studiebesøk til Danmark 
Eli Hegna og Marit Vestlie orienterte om studiebesøket ved Dansk Biblioteks-Center og 
Statens bibliotektjeneste. Hegna, Vestlie og Salvesen hadde fruktbare faglige samtaler med 
medlemmene i den danske katalogkomitéen og fikk en grundig orientering om det pågående 
arbeidet med et nasjonalt autoritetsregister i Danmark. I Danmark har arbeidet så langt i 
hovedsak vært konsentrert omkring utformingen av såkalte "hjælpeposter", og mindre om 
organisering, oppbygging og drift av registeret. Utformingen vil være basert på "IFLAs 
Guidelines for Authority and Reference Entries" og "UNIMARC/Authorities". Formatet vil 
bli integrert i DanMARC 2. Registeret vil være en integrert del av DANBIB, og 
hjelpepostene skal kunne importeres til bibliotekenes lokale systemer.  
 
b)  Ferdigstilling av komitéens rapport 
Øivind Berg vil forsøke å få utarbeidet et utkast for gjennomgang på neste møte. Foreløpig 
mangler en nærmere beskrivelse av organisering, drift og distribusjon samt beskrivelse av  
utviklingsprosjekt og utarbeidede eksempelposter. 
 
5.  Katalogisering av elektroniske dokumenter 
Gjennomgangen av katalogiseringsreglene og NORMARC-formatet utsettes til rapporten om 
nasjonalt autoritetsregister er ferdig. Eksempelsamlingen med referenser til 
nettverks-tilgjengelige elektroniske dokumenter, som ble utarbeidet tidligere i år, kopieres 
opp til komitéens medlemmer, og forsøkes bekjentgjort i Bibliotekforum. Øivind Berg 
kontakter redaksjonen i Bibliotekforum. 
 
6.  NORMARC - endringer / rettelser 
 
a)   Forslag fra Kari Grethe Singsaas, Bibliografisk avd., UBO 
-  MARC-felt 007:  For Maskinlesbar fil  ( Kode c  i pos. 00) mangler koding for spesiell 
          materialbetegnelse (Pos. 01) som kan dekke nettverkstilgjengelige 
           dokumenter ("online-dokumenter"). Singsaas foreslår koden n  
innført. 
          Spangen undersøker hva som er gjort i USMARC før komitéen tar en 
           avgjørelse. 
           
-  MARC-felt 022:  Delfelt for kansellert ISSN mangler. USMARC og ISSNMARC 
benytter 
          $z for kansellert ISSN og $y for ukorrekt ISSN. NORMARC benytter 



          $z for "feil eller forkastet ISSN". Etter en fornyet vurdering er det 
enighet 
          om å gjøre om vedtaket fra forrige møte, og støtte Singsaas´forslag om 
          å følge USMARCs praksis. Dette innebærer at $y innføres som nytt 
delfelt  
          for ukorrekt ISSN, og at $z endrer betydning til kansellert ISSN. 
 
-  MARC-felt 246:  Komitéen vil ikke støtte forslaget om at dette feltet tas i bruk for 
varianttittel            med angivelse av parallelltittel ved bruk av indikator. 
NORPER-kontorets           behov i forbindelse med eksport av ISSN-poster bør 
kunne løses lokalt. En 
          slik endring ville skape store problemer for andre brukere, idet en del 
          systemer (f.eks. BIBSYS) ikke benytter indikatorer internt. 
 
-  MARC-felt 362:   Angivelse av numerisk og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser 
           henviser til 12.3C4 i katalogreglene. Komitéen finner ikke 
tilstrekkelig            grunnlag for å endre regelverket slik at fortløpende 
nummerering og            nummerering innen året alltid angis likt. En står 
imidlertid fritt til å opplyse            om type nummerering i note. 
 
-  MARC-felt 760-770:   Forklarende note tilføyes under $a: "Brukes ikke dersom tittel er 
                  ordningsord".( på samme måte som for 772-787). 
 
b)  Forslag fra Inger Cathrine Spangen 
- MARC-felt 600/700:   Delfelt for versjon, $s, er ikke aktuelt, og sløyfes 
 
- MARC-felt 730 :   Delfelt $t , tittel i biinnførselen, mangler. Delfeltet tas med. 
 
- MARC-felt 730/740:  Delfelt $n : teksten er misvisende, erstattes med: "nummer for del av 
        verk" 
             Delfelt $p : teksten er misvisende, erstattes med: "tittel for del 
av verk" 
 
-  MARC-felt 910:   Delfelt $n : til teksten føyes: ", utstilling" 
 
7.  Budsjett for 1996 
Saken ble utsatt til neste møte 
 
8.  Eventuelt 
 Ingen saker 
 
9.  Neste møte 
Neste møte er berammet til 17. november kl 900 ved HiO. Studiested Bislett, Pilestredet 52, 
Oslo 
 
Oslo, 13. oktober 1995 
 
Øivind Berg 
formann 
 



 
 
 
 
 


