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Saksliste: 1.  Godkjenning av dagsorden 
  2.  Godkjenning av referat fra møte 1/96, 13. februar 1996  
  3.  Referat- og informasjonssaker  
   a)  Register til NORMARC / Vedlegg 1 
   b)  Nasjonalt autoritetsregister / Vedlegg 2 
   c)   Revisjon av ISBD(CF) 
   d)  USMARC. Update No 1, March 1995 
   e)  Opprettelse av arbeidsgruppe for musikkmateriale i BIBSYS / 
         Vedlegg 3 
  4.  NORMARC  
   a)  Felt for dokumentnummerering (ISMN, mm.) 
          -  Brev fra Nina Berve, BIBSYS / (tidligere utsendt) 
   b)  Ajourført utgave 
   c)  Publisering / tilgjengeliggjøring 
  5.  Eventuelt 
  6.  Neste møte 
 
 
1.  Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent uten merknader. Øivind Berg anmeldte to saker til eventuelt. 
 
2.  Godkjenning av referat fra møte 1/96, 13. februar 1996 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
3.  Referat- og informasjonssaker 



 
a)  Register til NORMARC 
Brev fra RBT / SB om elektronisk tilgang til registeret ble tatt til etterretning. Registeret vil 
bli gjort tilgjengelig via WWW i forbindelse med ajourføring av NORMARC og overføring 
av formatet til UBOs WWW-server. 
 
b)   Nasjonalt autoritetsregister 
Rapporten er oversendt RBT og SB med anmodning om utsendelse for høring til bibliotek og 
leverandører av katalogdata og katalogsystemer. 
 
c)   Revisjon av ISBD (CF) 
Komitéens kommentarer til forslaget er oversendt IFLA. 
 
d)  USMARC. Update No 1, March 1995 
Øivind Berg orienterte om endringene i forhold til 1994-utgaven. 
 
e)   Opprettelse av arbeidsgruppe for musikkmateriale i BIBSYS 
Øivind Berg orienterte. Bakgrunnen for arbeidsgruppen er behovet for å forbedre BIBSYS 
med hensyn til katalogisering og gjenfinning av notetrykk og lydfestinger. Arbeidsgruppen 
vil ta utgangspunkt i forslag fra en lokal arbeidsgruppe ved UBO. Marit Vestlie påpekte at det 
synes å være lite samordning av praksis hva angår musikkatalogisering i de viktigste 
musikkbibliotekene. 
 
  
4.  NORMARC 
 
a)  Felt for dokumentnummerering (ISMN, mm.) 
Komitéen har besluttet å følge USMARC når det gjelder bruk av feltkode 024. Dette 
innebærer at overskriften endres fra "ISMN" til "Andre standardnumre", og at 1. 
indikatorposisjon angir typen av standardnummer. I første omgang er to verdier aktuelle: 
 0  :  ISRC (International Standard Recording Code 
 2  :  ISMN (International Standard Music Number 
 
USMARC har ikke noe felt for dokumentnumre, som er angitt på dokumentet, men som ikke 
er standardnummer, serienummer eller rapportnummer. NORMARC benytter feltkode 571 
for dette formålet, og komitéen anser det ikke nødvendig å innføre nye feltkoder for 
dokumentnumre. Øivind Berg orienterer Nina Berve pr. brev om komitéens vurdering. 
 
b)  Ajourført utgave 
Trykkeklart manus må foreligge primo august. Komitéen kom fram til følgende arbeidsplan: 
 
 1.  Innarbeidelse av vedtatte endringer 
 2.  Retting av trykkfeil 
 3.  Utarbeidelse av flere eksempler 
 4.  Gjennomgang og forbedring av innledninger, noter og forklaringer 
 5.  Gjennomgang og vurdering av endringer i 1994-utgaven av USMARC i forhold til 
       1988-utgaven (som NORMARC er basert på). 
 6.   Forbedre forklaringene for bruk av indikatorer i felt 700/710 
 7.   Vurdere problemene med "ikke-eksklusive" dokumentyper i feltene 000, 007 og 
       008. 



 8.   Foreta nødvendige endringer i forbindelse elektroniske dokumenter. Dette gjelder 
        spesielt  feltene 007, 008, 256, 5XX, 786 og 856. 
 
Inger Cathrine Spangen gjennomgår endringer i 1994-utgaven av USMARC. Marit Vestlie 
gjenomgår hele 700-gruppen. Øivind Berg ser nærmere på kodeproblemer i 000, 007 og 008, 
og lager et forslag til oversettelse av USMARCs felt 856 ("Electronic Location and Access"). 
Øivind Berg retter en forespørsel til Unni Knutsen og Kari Grethe Singsaas i Bibliografisk 
avdeling, UBO, om utarbeidelse av eksempler for elektroniske dokumenter og periodika.  
Forslag om endringer sendes Øivind Berg innen 6. juni. 
 
 
c)  Publisering / tilgjengeliggjøring 
Komitéen fastholder sin beslutning om at en ajourført utgave av NORMARC utgis i bokform 
i "billigutgave". Komitéen understreker viktigheten av at prisen blir så lav at den ikke 
forhindrer 
bibliotekene i å anskaffe den nye utgaven. Øivind Berg har vært i kontakt med Rolf Dahlø i 
RBT om en elektronisk utgave i WWW, og det er enighet om at denne legges opp i 
tilknytning til UBOs WWW-server. Øivind Berg kontakter RBT om de praktiske detaljene 
ved overføring av kildeteksten til formatet. 
 
 
5.  Eventuelt 
 
a)   Språkkode for Kildin-samisk 
Manglende språkkode for Kildin-samisk er påpekt av Åse Marit Hammersbøen, 
Forlagsentralen via Annema Langballe, Bibliografisk avdeling, UBO. Anne Munkebyaune 
vurderer dette behovet nærmere. 
 
b)   NORMARC standard for NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) 
Formatet er oversendt Bibliografisk avdeling,UBO, til orientering. Det kan ikke uten videre 
brukes som utvekslingsformat. Øivind Berg gir skriftlig tilbakemelding til NLB om dette. 
 
 
6.  Neste møte 
Neste møte er berammet til mandag 17. juni. Møtet holdes ved Høgskolen i Oslo 
("Bibliotekhøgskolen"). 
 
Oslo, 21. april 1996 
 
 
Øivind Berg 
formann 
 
 
 
 
 
 


