
 
DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ 
 
Formann / sekretær : Øivind Berg,      
Bibliografisk avdeling, 
Universitetsbiblioteket i Oslo,      
0242 Oslo        
Tlf.:  22 85 92 27 
Fax:  22 85 50 90 
E-mail: katkom@ub.uio.no 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Referat fra møte 1/96 
 
Tid:  Tirsdag 13. februar 1996  
Sted:  Universitetsbiblioteket i Oslo, Juridisk fakultetsbibliotek 
Til stede: Øivind Berg, Eli Hegna, Nina Karlsen, Torhild Larsen, Anne Munkebyaune, 
  Inger Cathrine Spangen, Marit Vestlie 
 
Forfall: Gunhild Salvesen 
 
Referent: Øivind Berg 
 
Saksliste: 1.  Godkjenning av dagsorden 
  2.  Godkjenning av referat fra møte 5/95, 17. nov. 95  
  3.  Referat- og informasjonssaker  
   a)  Arbeidsgruppe for behandling av elektroniske dokumenter 
   b)  Omorganisering av Katalogdatarådet (Danmark) / Vedlegg 1 
   c)  Register til NORMARC 
   d)  E-postkasse for komitéen / Vedlegg 2 
   e)  Årsrapport 1995 / Vedlegg 3 
   f)  Databasekvalitet i BIBSYS / Vedlegg 4 
   g)  Autoritetskontroll i LIBRIS / Vedlegg 5 
   h)  USMARC. Update No 1, March 1995 
  4.  Valg av navneform for fylkesmannsinstitusjonen 
   -  Brev fra Annema Langballe, UBO. Bibliografisk avd. / Vedlegg 6 
  5.  Revisjon av ISBD(CF) 
  6.  Nasjonalt autoritetsregister 
  7.  Katalogisering av elektroniske dokumenter 
  8.  NORMARC - endringer / rettelser 
   a)  Kode for ISSN-senter (Felt 008 / pos. 20) 
           -  Brev fra Kari Grethe Singsaas, UBO/Bibl. avd. / Vedlegg 7 
   b)  Felt for dokumentnummerering 
          -  Brev fra Nina Berve, BIBSYS / Vedlegg 8 
  9.  Eventuelt 
  10.  Neste møte 
 
 
1.  Godkjenning av dagsorden 



Dagsorden ble godkjent uten merknader. Øivind Berg anmeldte én sak til eventuelt. 
 
2.  Godkjenning av referat fra møte 5/95, 17. november 1995 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
3.  Referat- og informasjonssaker 
 
a)  Arbeidsgruppe for behandling av elektroniske dokumenter 
Komitéen har fått oversendt ett eksemplar av sluttrapporten. Rapporten kopieres opp til 
medlemmene.  
 
b)  Omorganisering av Katalogdatarådet (Danmark) 
Komitéen ønsker å få tilsendt referater fra underutvalgenes møter. Øivind Berg meddeler 
dette til Katalogdatarådet. 
  
c)  Register til NORMARC 
Det er ikke kommet svar fra RBT / SB på henvendelsen om publisering. Komitéen besluttet 
derfor å ta på seg utgiveransvaret for publikasjonen. Biblioteksentralen vil bekoste trykking 
mot å få rettigheten til salg og distribusjon. Registeret vil bli trykket i et opplag på 750 
eksemplarer. 
 
d)   E-postkasse for komitéen  
En E-postkasse for komitéen er nå opprettet med adresse: katkom@ub.uio.no . Øivind Berg 
sørger for at dette blir gjort kjent via RBTs E-post-distribusjonsliste (bibliotek@rbt.no), 
Synopsis, BOB og Bibliotekforum 

 
e)  Årsrapport 1995  
Utkastet til årsrapport for 1995 ble godkjent med enkelte merknader. 
 
f)  Databasekvalitet i BIBSYS  
Utsendt handlingsplan fra BIBSYS prosjektgruppe (hentet fra styremøtereferat) ble tatt til 
etterretning. 
 
g)  Autoritetskontroll i LIBRIS  
Komitéens medlemmer fant den tilsendte artikkel fra LIBRIS Meddelande interessant og 
informativ. 
 
h)  USMARC. Update No 1, March 1995 
Orienteringen om dette ble utsatt til neste møte 

  
4.  Valg av navneform for fylkesmannsinstitusjonen 
Birger Sørensen, NBR, har via Annema Langballe, UBO/Bibliografisk avdeling, stilt 
spørsmål ved nasjonalbibliografiens praksis med å føre opp fylkesmenn under vedkommende 
fylke. Langballe viser til et eksempel i katalogreglenes § 24.18, kategori 8 (s. 415), og mener 
dette eksemplet må være feil. Komitéen er enig i dette. Følgende rettelse ble vedtatt: 
 
§ 24.18, kategori 8, første eksempel: "Finnmark. Fylkesmannen" rettes til "Norge. 
Fylkesmannen i Finnmark". 
 
Øivind Berg orienterer Annema Lngballe og Birger Sørensen om vedtaket. 



 
5.  Revisjon av ISBD (CF) 
Komitémedlemmenes kommentarer til det foreliggende utkast ble lagt fram og drøftet. Inger 
Cathrine Spangen samler inn kommentarene og utarbeider et høringsnotat. Hun sørger også 
for at notatet blir oversendt til IFLA innen 15.4.96. 
 
6.  Nasjonalt autoritetsregister 
Øivind Berg orienterte om arbeidet med rapporten. Ferdigstillingen er dessverre blitt 
ytterligere forsinket på grunn av stort arbeidspress, men det er håp om at første utkast kan 
sendes ut i god tid før neste møte i komitéen. 
 
7.  Katalogisering av elektroniske dokumenter 
Det er kommet signaler om endringer i AACR II som følge av revisjonen av ISBD-CF. 
Komitéen har derfor besluttet å utsette gjennomgangen av det norske katalogregelverket inntil 
videre. Inger Cathrine Spangen gjennomgår Unni Knutsens forslag til endringer og utvidelser 
i NORMARC, som er lagt fram i Nasjonalbibliotekets rapport (jfr. sak 3a.), og legger fram 
sin vurdering på neste møte. Eli Hegna sørger for at eksempelsamlingen med referenser til 
nettverks-tilgjengelige elektroniske dokumenter blir kopiert opp. Øivind Berg sørger for at 
den blir bekjentgjort. 
 
8.  NORMARC - endringer / rettelser 
 
a)  Kode for ISSN-senter (Felt 008 / pos. 20) 
Kari Grethe Singsaas, UBO/Bibl. avd. har  i brev tatt opp problemet med at NORMARC 
bare har satt av plass til ett-tegns kode for ISSN-senter, mens ISSN International Centre nå 
har tatt  bruk totegns koder for dette formålet. Posisjon 19 er udefinert i NORMARCs 
008-felt, men en eventuell bruk av to posisjoner (19-20) i felt 008 for koding av ISSN-senter, 
ville medføre at eksisterende ett-tegnskoder måtte forskyves med én posisjon. Dette ville få 
for store praktiske konsekvenser for brukerne av formatet til at komitéen kan gå inn for det. 
Siden innholdet i felt 008 er posisjonsbestemt lar det seg ikke gjøre å utvide posisjon 20 til å 
dekke totegns koder. 
Øivind Berg orienterer Singsaas om komitéens vurdering. 
 
b)  Felt for dokumentnummerering 
Nina Berve, BIBSYS, har i brev tatt opp behovet for feltkode for ISMN samt for 
dokumentnumre for FN- og EU-publikasjoner. Felt 024 er reservert for ISMN i NORMARC, 
men bruken av dette (bl. a. av indikatorer) krever nærmere undersøkelse. Blant annet ønsker 
komitéen å skaffe informasjon om utbredelsen av ISRC (som i USMARC også er kodet i 
024). 
Når det gjelder koder for nummerering av FN- og EU-publikasjoner vil komitéen vurdere å 
innføre egne feltkoder (dersom dokumentnumrene er tilstrekkelig standardisert) framfor å 
benytte felt 571. Komitéen vil følge opp disse spørsmålene nærmere. Eli Hegna orienterer 
Berve om komitéens foreløpige vurdering. 
 
c)   Nytt opplag (ajourført utgave) av NORMARC 
Biblioteksentralen vil ta på seg oppdraget med trykking og distribusjon av et nytt opplag  av 
formatet. Dette vil i praksis bli en ajourført ny utgave. Trykkeklart manus må foreligge medio 
august 1996. Marit Vestlie tar seg av den videre kontakten med Biblioteksentralen om dette. 
 
9.  Eventuelt 



 
a)    Brev fra Statens bibliotektilsyn om budsjettet for 1996 
Komitéen tar til etteretning at SB /RBT ikke kan støtte det fremlagte budsjettforslaget fullt ut. 
Forslaget ble gjennomgått på nytt og tilpasset en budsjettramme på Kr. 55.000,-. Komitéen vil 
presisere at kostnadene oppført i forbindelse med revisjon av NORMARC, er uavhengig om 
formatet trykkes eller distribueres i elektronisk form. Da det uansett er nødvendig med et nytt 
opplag av den trykte utgaven, vil det være hensiktsmessig å få innarbeidet de rettelser som er 
foretatt, samt nødvendige utvidelser når det gjelder elektroniske dokumenter. 
 
10.  Neste møte 
Neste møte er berammet til tirsdag 16. april. Møtet holdes ved Høgskolen i Oslo 
("Bibliotekhøgskolen"). 
 
Oslo, 26. februar 1996 
 
 
Øivind Berg 
formann 
 
 
 
 
 
 


