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Referat fra møte 5/95 
 
Tid:  Fredag 17.november 1995  
Sted:  Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 
Til stede: Øivind Berg, Eli Hegna, Anne Munkebyaune, Gunhild Salvesen, 
  Inger Cathrine Spangen, Marit Vestlie 
 
Referent: Øivind Berg 
 
Saksliste: 1.  Godkjenning av dagsorden 
  2.  Godkjenning av referat fra møte 4/95, 22. september / (tidligere utsendt) 
  3.  Referat- og informasjonssaker 
   a)  Arbeidsgruppe for behandling av elektroniske dokumenter 
   b)  Revisjon av "Anonymous Classics" / Vedlegg 1 og 2 
   c)  Komitéens sammensetning / Vedlegg 3 og 4 
   d)  Register til NORMARC 
   e)  NORDINFO-seminar: "The National Library Homepage on World 
        Wide Web" i Oslo, 23.- 24. november 
   f)  Retrospektiv konvertering av Norsk bokfortegnelse 
   4.  Revisjon av ISBD(CF) / Vedlegg 6 og 7 
   5.  Nasjonalt autoritetsregister / sakspapirer ettersendes 
   6.  Katalogisering av elektroniske dokumenter 
  7.  NORMARC - endringer / rettelser 
   Brev fra Annema Langballe, UBO/Bibl. avd. / Vedlegg 5 
  8.  Budsjett for 1996 
  9   Årsrapport 1995 og årsplan for 1996 
   10  Opprettelse av mailing-liste 
   11. Eventuelt 
  12. Neste møte  / møteplan for 1996 
 
 
1.  Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent uten merknader. 
 
2.  Godkjenning av referat fra møte 4/95, 22. september 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 



3.  Referat- og informasjonssaker 
 
a)  Arbeidsgruppe for behandling av elektroniske dokumenter 
Sluttrapporten er ennå ikke ferdig, og den planlagte presentasjonen 26. oktober ble avlyst. 
 
b)  Revisjon av "Anonymous Classics"  
Annema Langballe har avlevert sluttrapport, og den felles islandsk-norske listen er oversendt 
redaksjonskomitéen. Inger Cathrine Spangen opplyste at redaksjonskomitéen  skal ha møte i 
desember, og at revisjonsforslaget trolig vil bli sendt ut på høring på vårparten. 
 
c)  Komitéens sammensetning 
Øivind Berg orienterte om brev fra RBT samt sitt tilsvar på vegne av komitéen. I svarbrevet 
etterlyses retningslinjer for oppnevning av medlemmer, og det bes om at eventuelle nye 
medlemmer oppnevnes formelt. Inntil dette skjer vil komitéen forholde seg til den 
sammensetning som er stadfestet i brev av 28. juni d.å. 
 
d)  Register til NORMARC 
Øivind Berg har hatt telefonisk kontakt med RBT og SB om trykking av registeret. 
Trykkeklart manus er oversendt RBT. 
 
e)  NORDINFO-seminar: "The National Library Homepage on World Wide           
Web" i Oslo, 23.- 24. november 
Øivind Berg orienterte om seminaret. 
 
f)  Retrospektiv konvertering av Norsk bokfortegnelse 
Øivind Berg orienterte om planene for konvertering av Norsk bokfortegnelse 1883-1970. 
Kulturdepartementet har i Statsbudsjettet for 1996 foreslått en bevilgning på kr. 500.000,- til 
dette formålet. Forslaget er basert på et prosjekt for skanning, OCR-behandling og 
EDB-støttet formatering av trykte 5-års fortegnelser. UBO har gjennomført et forprosjekt for 
fortegnelsen for 1941-45 med lovende resultat. Gjennomføring av prosjektet forutsetter at 
tilsvarende bevilgning videreføres over en 4-års periode. 
  
4.  Revisjon av ISBD (CF) 
Utkast til revidert utgave av ISBD (CF) er nå sendt ut på høring av IFLA med frist 15. april 
1996. Flere av komitéens medlemmer har mottatt høringseksemplar av utkastet via sine 
institusjoner. Det er enighet om at komitéen bør uttale seg om dette, og at en gjennomgang av 
forslaget også vil være nyttig i forbindelse med den planlagte gjennomgangen av 
katalogreglene i relasjon til elektroniske dokumenter (Jfr sak 6). Arbeidet ble fordelt mellom 
komitéens medlemmer.   

 
5.  Nasjonalt autoritetsregister 
Til møtet forelå utkast til tre innledende kapitler samt en skisse til strukturering av rapporten. 
Spørsmål knyttet til organisering, drift og distribusjon av registeret ble diskutert. Det var 
enighet om at rapporten forsøkes ferdigstilt før jul. Frist for innlevering av manglende bidrag 
ble satt til 11. desember. Øivind Berg vil deretter redigere sammen de enkelte delene, og 
sende ut første versjon av rapporten til komitéens medlemmer.  
 
6.  Katalogisering av elektroniske dokumenter 
Fordeling av arbeidet med å gjennomgå katalogiseringsreglene og NORMARC-formatet tas 
opp på første møte i 1996.Ny oppdatering av USMARC (oktober 1995) foreligger. Øivind 



Berg gjennomgår denne i forhold til endringer som angår eletroniske dokumenter. 
Eksempelsamlingen med referenser til nettverks-tilgjengelige elektroniske dokumenter er 
ennå ikke kopiert opp og bekjentgjort, fordi Øivind Berg ønsket komitéens godkjennelse av 
tittel samt sletting av overskrifter.  
 
7.  NORMARC - endringer / rettelser 
 
a)   Forslag fra Annema Langballe, Bibliografisk avd., UBO 
-  MARC-felt 008 (Pos. 35-38): Språkkode for færøysk rettes fra "fer" til "far" 
 
b)   Nytt opplag av NORMARC 
Marit Vestlie informerte om at eksisterende opplag av NORMARC er så godt som utsolgt, og 
at det i forbindelse med undervisningen av bibliotekarstudenter høsten 1996 vil bli nødvendig 
å få trykket et nytt opplag. Det var enighet om at endringer og rettelser som allerede er 
vedtatt, samt endringer som vil følge som resultat av den planlagte gjennomgangen relatert til 
elektroniske dokumenter  bør innarbeides med sikte på en ny utgave av NORMARC neste 
høst. Planene for en ny utgave bør bekjentgjøres på bred basis, og det bør tas direkte kontakt 
med de største brukermiljøene og systemleverandørene. Det er ønskelig at det settes av et 
beløp til revisjonsarbeidet på komitéens budsjett for 1996. Spørsmålet  om å gå bort fra 
nåværende ringpermformat for publikasjonen ble også tatt opp. Dette formatet har vist seg 
praktisk uhåndterlig og det fordyrer produksjonen. Valg av ringpermformat med 
løsbladsystem ble gjort av hensyn til behovet for løpende ajourføring. Dette har ikke skjedd i 
praksis siden NORMARC ble publisert i 1993, og en parallell elektronisk utgave av formatet 
kan ivareta dette behovet på en langt rimeligere måte. Øivind Berg tar opp dette spørsmålet 
direkte med Biblioteksentralen. 
 
8.  Budsjett for 1996 
Momenter til budsjett for 1996 ble drøftet. Øivind Berg lager et utkast til budsjettforslag som 
sendes medlemmene for uttalelse. 
 
9.  Årsrapport for 1995 og årsplan for 1996. 
Øivind Berg lager utkast til årsrapport. Årsplan knyttes sammen med budsjettforslaget. 
 
10. Opprettelse av mailing-liste 
Anne Munebyaunes forslag om en mailing-liste ble diskutert. Komitéen fant det ikke ønskelig 
å opprette noen generell elektronisk diskusjonsliste, men Øivind Berg vil sørge for at det 
etableres en elektronisk postadresse for komitéen, og at dette bekjentgjøres på bred basis. 
 
11.  Eventuelt 
 
a)   Orientering fra BIBSYS Høstmøte i Bergen, 13.-16. november 
Anne Munkebyaune refererte fra referansegruppemøte og Eli Hegna refererte fra brukermøte 
for katalogmodulen. På begge møtene var databasekvalitet og forbedret autoritetskontroll 
sentrale temaer. Det var framkommet ønske om en nærmere kontakt mellom 
referansegruppen for katalogmodulen i BIBSYS og Katalogkomitéen, i første omgang 
gjennom en ordning med utveksling av møtereferater. Dette ble bifalt av komitéen, og det ble 
pekt på at slik kontakt også burde etableres med eventuelle referansegrupper for andre 
systemer. Inger Cathrine Spangen opplyste at Mikromarc for tiden ikke hadde noe slikt 
forum. Marit Vestli tar saken opp på brukermøte i Bibliofil, og undersøker med hensyn til 
MEDIA. 



 
b)   Nasjonalitetskoder i NORMARC 
Gunhild Salvesen tok opp behovet for slike koder i NORMARC. Saken settes opp på 
dagsorden på neste møte. 
 
12.  Neste møte / møteplan for 1996 
Følgende møteplan for første halvår 1996 ble fastsatt: tirsdag 13. februar (Oslo),  
tirsdag 16. april (Oslo), mandag 17. juni (Mo i Rana) 
 
 
Oslo, 18. november 1995 
 
 
 
Øivind Berg 
formann 
 
 
 
 
 
 


