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1.  Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent uten merknader.  
 
2.  Godkjenning av referat fra møte 3/96, 21. juni 1996 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
3.  Referat- og informasjonssaker 
 
a)   Nasjonalt autoritetsregister 



Det er fremdeles ikke gitt noen formell tilbakemelding fra RBT og SB om rapporten. 
Riksbibliotekaren har i Synopsis 4/96 bekjentgjort at RBT i samarbeid med SB har nedsatt en 
hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å utrede nasjonale autoritetsregistre. Øivind Berg har i 
denne anledning kontaktet RBT og SB og fått vite at dette ikke medfører riktighet, men at det 
vurderes å innkalle involverte parter til et møte. Øivind Berg har sendt en redegjørelse om 
saken til Synopsis. Komiteén mener det er viktig at problemstillinger og forslag i rapporten 
gjøres almennt kjent. 
 
b)  Språkkoder - ISO 639 
Øivind Berg har innhentet informasjon fra Library of Congress, Network Development and 
MARC Standards Office. Siste utgave av ISO 639 (2 tegns språkkode) ble publisert i 1988. 
Komitéutkast til en 3 tegns språkkode (ISO CD 639-2) har vært ute på to høringsrunder. 
Første utkast inneholdt koder for både bokmål og nynorsk samt for fem forskjellige samiske 
språk. Dette ble endret i annet utkast til én kode for norsk (nor) og én kode for samisk (smi) 
etter kommentar og stemmegiving fra den norske representanten i TC 37 (Håvard Hjulstad, 
Rådet for teknisk terminologi). Komitéen er ikke enig i begrunnelsen, og påpeker dessuten at 
bibliografiske argumenter burde ha kommet fram. Det er opplyst at utkastet i disse dager 
sendes ut til avstemming. Øivind Berg lager et utkast til en redegjørelse som sendes til 
Norges standardiseringsforbund. 
 
c)  Møte om UNIMARC i Luxemburg 
Annema Langballe i Bibliografisk avdeling ved UBO har representert Nasjonalbiblioteket på 
et møte om UNIMARC i Luxemburg 13. september arrangert av EU-kommisjonen. 
Hensikten med møtet var å gjøre opp status for EU-støttede prosjekter der UNIMARC er 
involvert samt diskutere tiltak for styrking av UNIMARCs rolle som europeisk 
utvekslingsformat. På møtet ble det tatt opp at de fleste lands nasjonale MARC-format er 
vanskelig tilgjengelige. Møtet besluttet å rette en henvendelse til CENL (Conference of 
European National Librarians) med en anbefaling om at de enkelte lands nasjonale 
MARC-format tilgjengeliggjøres på eget språk samt engelsk via WWW-tjeneren GABRIEL. 
Videre må alle formater publiseres, og det må eksistere faste prosedyrer for vedlikehold og 
for publisering av endringer. 
 
d)  USMARC - Update No. 2. March 1996 
Endringene ble presentert og vurdert i relasjon til revideringen av NORMARC. 
  
 
4.  Høringsutkast "Functional Requirements for Bibliographic Records 
Rapporten ble diskutert på generell basis. Anne Munkebyaune opplyste at en fra IFLAs side 
var spesielt interessert i å få tilbakemeldinger om analysen av attributter i relasjon til 
brukerfunksjonalitet (Kap. 6). Eventuelle kommentarer til denne sendes innen 1. november til 
Øivind Berg, som utformer og oversender komitéens høringsuttalelse. 
 
 
5.  Endringsforslag til KAT. 6.5B2  
Det var innkommet et forslag fra Ingrid Vaalund, Bibliografisk avd. /UBO, om at 
Katalogiseringsreglenes § 6.5B2 endres slik at spilletid for lydopptak også kan angis i timer 
og minutter i materialbetegnelsen. Forslaget fikk full oppslutning. Øivind Berg orienterer 
Ingrid Vaalund om vedtaket. 
I forlengelsen av dette ble spørsmålet om hvordan endringsvedtak skal offentligjøres, tatt opp. 



Det var enighet om at endringene må publiseres i egne rettelseslister. Det tas sikte på å 
publisere en rettelsesliste sammen med den reviderte NORMARC-utgaven. 
 
 
6.  NORMARC 
 
a)  Felt 306: spørsmål fra Nina Berve 
Nina Berve, BIBSYS, har stilt spørsmål om ikke felt 306 ( varighet for musikktrykk og 
lydopptak) bør være repeterbart. Komitéen er enig i dette. I samsvar med USMARC gjøres 
delfelt $a (varighet) repeterbart. Eksemplet rettes opp og henvisningene til 
Katalogiseringsreglene strykes, da de ikke er relevante. Øivind Berg orienterer Nina Berve 
om vedtaket. 
 
b)  Revisjonsarbeidet 
Alle endringer som så langt er foreslått, ble systematisk gjennomgått. Øivind Bergs utkast til 
felt 006 ble godkjent. Inger Cathrine Spangens utkast til endringer av felt 5XX ble også i 
prinsippet godkjent, men det skal vurderes nærmere om det skal innføres et felt 516 for 
maskinlesbare filer (dokumentets art, ramme eller kunstneriske form). Utkastet innebærer at 
det enkelte 5XX-felt kun skal dekke én type informasjon. I løpet av gjennomgangen ble det 
foreslått en rekke nye eksempler. I samsvar med de endringer en nå er enige om, foretar 
Øivind Berg oppretting av kildefilene, og sender en foreløpig versjon ut til komitéens 
medlemmer i god tid før neste møte. 
 
 
7.  Budsjett 1997 og 1998 
Budsjettforslag for 1997 ble levert sammen med forslaget for 1996. Øivind Berg utarbeider 
budsjettforslag for 1998, som oversendes RBT og SB. Skulle komitéens 
organisasjons-tilknytning bli endret før 1998, forutsettes det at økonomiske midler blir 
overført. 
Samtlige komitémedlemmer er midlertidig oppnevnt for ut dette året. Øivind Berg tar kontakt 
med RBT og SB for en avklaring av hva som skal skje etter 1996. 
 
8.  Eventuelt 
Det var ingen saker til dette punktet. 
 
9.  Neste møte 
Neste møte er berammet til fredag 6. desember kl 1200 (Merk tiden!) . Møtet holdes i 
Universitetsbiblioteket i Oslo, Hovedbiblioteket, Drammensveien 42. 
 
 
Oslo, 5. oktober 1996 
 
 
Øivind Berg 
formann 
 
 
 
 
 



 


