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1.  Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent uten merknader. Øivind Berg anmeldte to saker til eventuelt. 
 
2.  Godkjenning av referat fra møte 2/96, 16. april 1996 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
3.  Referat- og informasjonssaker 
 
a)   Nasjonalt autoritetsregister 
Det er ennå ikke gitt noen formell tilbakemelding fra RBT og SB om rapporten 



 
b)  Formatharmonisering UKMARC, USMARC, CANMARC 
Notatet "UKMARC : Format amendment proposals and harmonisation propositions" fra 
British Library sirkuleres blant komitéens medlemmer. 
 
c)  Metadata for  nettverksbaserte elektroniske ressurser ( Dublin core -    
     Warwick  framework)  
En uoffisiell rapport fra "Metadata Workshop II, Warwick, UK, 1.-3. april 1996" 
(URL: http://www.bibsys.no/warwick.html) var utsendt til orientering. 
 
  
4.  NORMARC 
 
a)  Språkkoder for samisk 
På foranledning av et spørsmål fra Åse Marit Hammersbøen, Forlagssentralen, om eventuell 
språkkode for kildinsamisk ba komitéen om en vurdering fra Eli Karin Svingeseth ved NBR. 
Etter samråd med Eldbjørg Gjelsvik ved Samisk spesialbibliotek foreslår Svingeseth følgende 
endringer: 
 -  betegnelsen "skoltesamisk" (kode: lak) endres til: "skoltesamisk (=østsamisk)" 
 -  betegnelsen "østsamisk" (kode: lae) endres til: "kildin- og akkalasamisk" 
 -  det innføres en ny kode for tersamisk 
Komitéen slutter seg til de to første punktene, men vil avvente innføring av en ny kode for 
tersamisk til behovet er bedre dokumentert. Øivind Berg sørger for at Åse Marit 
Hammersbøen blir orientert om vedtaket. 
 
b)  Ajourført utgave 
-  Eli Hegna, Torhild Larsen og Inger Cathrine Spangen har lest generell korrektur på 
    den foreliggende utgaven. Øivind Berg foretar oppretting av manus. 
-  Forslag fra Inger Cathrine Spangen om endringer og nye eksempler gjennomgås på neste        

møte 
-  Forslag fra Marit Vestlie om endringer og nye eksempler i felt 7XX gjennomgås på neste 

møte 
-   Øivind Berg innarbeider allerede vedtatte endringsforslag i manus 
-   Felt 00X: Øivind Bergs utsendte endringsforslag basert på en omdefinering av kodeverdi 

m  (maskinlesbar fil) i felt 000/pos.06 bryter for radikalt med eksisterende format. Det er 
enighet om at problemet med koding av dokumenter som samtidig kan karakteriseres ved 
flere materialtyper, forsøkes løst ved å innføre 006 som et repeterbart felt. Øivind Berg 
utarbeider et nytt utkast til 00X basert på denne løsningen. 

-   Felt 856: Det fremlagte utkast ble godkjent uten kommentarer. Knut Hegna vil på 
oppdrag   fra komitéen utarbeide eksempler på bruk av delfeltene. 

-   Felt 007: NBR kontaktes angående eventuelt behov for ajourføring av koder for film og  
    videogram 
-   Felt 023: utgår (jfr. USMARC) 
-   Felt 084: får endret innhold (jfr. USMARC) 
-   Adresseinformasjon: Felt 270 vurderes innført samtidig som felt 265 utgår. 
-   Felt 5XX: Det bør vurderes om differensieringen i spesifikke felt bør gjennomføres på 
     en mer systematisk måte. Inger Cathrine Spangen lager et forslag til neste møte. 
-   Nye og flere representative eksempler for periodika og elektroniske dokumenter: Kari 

Grethe Singsaas og Unni Knutsen ved UBO/Bibliografisk avdeling har sagt ja til å 
utarbeide en del 



    eksempelforslag.  
-   Eksempler generelt: Inger Cathrine Spangen vurderer om det i  BIBSYS-manualer finnes 

egnede eksempler som kan benyttes. 
 
c)  Publisering / tilgjengeliggjøring 
Arbeidet med ajourføring av formatet viser seg å være for omfattende til at det kan la seg 
gjøre å ferdigstille en ajourført versjon så tidlig som i begynnelsen av august d.å. Det 
anbefales at Biblioteksentralen kun trykker et minimumsopplag (uendret opplag) i 
billigutgave for å dekke 
bibliotekarutdanningens behov til høsten. 
     
 
5.  Eventuelt 
 
a)   Språkkode for norsk 
Øivind Berg delte ut bakgrunnsmateriale i forbindelse med etableringen av en ISO-standard 
for språkkode (ISO 639). Av dette materialet fremgår at det nå foreligger et utkast til standard 
der det opereres med én kode for norsk (nor) og én kode for samiske språk (smi). Komiteen er 
av den oppfatning at det ved bibliografisk kontroll i Norge er stort behov for å beholde den 
nåværende differensieringen i to koder for norsk (nor=bokmål og nno=nynorsk) og seks 
koder for samiske språk. Øivind Berg undersøker hvor langt arbeidet med denne 
standardiseringen er kommet. 
 
b)   Functional requirements for Bibliographic Records 
Rapporten er sendt ut med høringsfrist 30.11.96. Øivind Berg sørger for at samtlige 
medlemmer av komitéen har en kopi av rapporten. Rapporten leses til neste møte. 
 
6.  Neste møte 
Neste møte er berammet til  mandag 23. september. Møtet holdes ved Universitetsbiblioteket 
i Oslo, Hovedbiblioteket, Drammensveien 42. 
 
 
Oslo, 28. juni 1996 
 
 
Øivind Berg 
formann 
 
 
 
 
 
 


