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1.  Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent uten merknader. Anne Munkebyaune etterlyste informasjon om 
komitéens svar angående høringsutkastet "Functional Requirements for Bibliographic 
Records". Dette ble tatt inn som pkt. 3 h). Svarbrev fra RBT / SB om fremtidig oppnevning 
av medlemmer til DNK var lagt ved sakspapirene, men ikke oppført på sakskartet. Saken tas 
inn som pkt. 3 i). 
 
2.  Godkjenning av referat fra møte 4/96, 4. oktober 1996 
Referatet ble godkjent uten merknader. 



 
3.  Referat- og informasjonssaker 
 
a)   Nasjonalt autoritetsregister 
Svarbrev fra RBT / SB ble referert. Komitéen vil bli innkalt til et avklaringsmøte på nyåret. 
 
 
 
b)  Språkkoder - ISO 639 
Svarbrev fra Norges standardiseringsforbund(NSF) ble referert. NSF mener at problemene 
kan skyldes manglende samordning av arbeidet i henholdsvis Norsk allmennstandardisering 
og Norsk teknologistandardisering. 
 
c)  Budsjett 1997 / 1998 
Øivind Berg refererte muntlig tilbakemelding fra RBT om at det ikke ville bli tatt stilling til 
budsjettforslaget før statsbudsjettet var endelig godkjent. 
 
d)  Nytt fra Katalogkomitéen - informasjonsartikkel i MARC-posten 23   
Det var ingen kommentarer til utkastet til artikler med informasjon om komitéens utredning 
om nasjonalt autoritetsregister og foreløpige forslag til endringer i NORMARC. Artikkelen 
kommer på trykk i begynnelsen av januar 1997. 
 
e)  Ny norsk forkortet DDK-utgave 
Øivind Berg orienterte om initiativet fra Indekseringskomitéen med forslag om utarbeidelse 
av en ny norsk forkortet DDK-utgave. Inger Cathrine Spangen understreket at HiO/JBI gir 
dette forslaget sterk støtte. Indekseringskomitéen har også gitt sin støtte til et forslag fra 
Bibliografisk avdeling ved UBO om at det arbeides for å få lagt opp en elektronisk norsk 
forkortet DDK-utgave. Øivind Berg har tatt saken opp med Nasjonalbibliotekaren som stiller 
seg bak dette arbeidet, og som har samtykket i at Bibliografisk avdeling (som i nær framtid 
vil inngå i Nasjonalbiblioteket) tar kontakt med OCLC Forest Press med sikte på å oppnå 
lisens for en elektronisk utgave.  
 
f)  Informasjonsdag om metadata i Lund, 11. oktober 
Anne Munkebyaune refererte fra seminaret. Det ble blant annet informert om at NORDINFO 
har gitt støtte til et prosjekt som  skal evaluere "Dublin Core". 
 
g)  Kunnskapsorganisasjonsdagene ved HiO/JBI våren 1997 
Inger Cathrine Spangen orienterte om de foreløpige planene for dette seminaret som 
arrangeres 14.-16.april 1997. To dager er viet klassifikasjon og indeksering og her vil 
hovedtemaet 
være ny norsk DDK-utgave. Hovedtemaet på katalogiseringsdagen vil bli nettbaserte 
maskinlesbare filer samt metadataproblematikken. Komitéen var enige i forslaget om at 
utredningen om nasjonalt autoritetsregister også ble presentert.  

 
h)  Høringsutkast "Functional Requirements for Bibliographic Records 
Spørreskjema er utfylt med svaralternativ "ja" på alle spørsmål og oversendt med de 
kommentarer som var kommet fra komitéens medlemmer samt en generell kommentar. 
 
i)  Fremtidig sammensetning av og oppnevning til DNK 



Svarbrev fra RBT / SB ble referert. Det ble påpekt at brevets formuleringer ikke ga noe klart 
svar på hvorvidt komitéen ville fortsette i 1997. Øivind Berg opplyste at RBT hadde gitt 
uttrykk for at en var innstilt på å be de aktuelle institusjoner (med unntak av NBF) om å 
oppnevne / gjenoppnevne representanter for 1997. Øivind Berg ble bedt om å avklare 
situasjonen 
med RBT / SB.  
 
4.  Generell materialbetegnelse for notemateriale 
Det var innkommet et forslag fra Unni Knutsen, Bibliografisk avd. /UBO, om endring av 
generell materialbetegnelse for notemateriale (KAT. 1.1.C1) fra "musikktrykk" til 
"notetrykk". 
Bakgrunnen for forslaget er at den nasjonalbibliografiske oversikten har tittelen "Norsk 
musikkfortegnelse. Notetrykk", og at en mener at "notetrykk" er mer presis, dekkende og 
forståelig betegnelse enn "musikktrykk", som kan tolkes som bokverk om musikk. Inger 
Cathrine Spangen opplyste at AACR 2 benytter betegnelsen "music", og at dette ble oversatt 
til "musikktrykk" etter rådspørring hos Norsk musikkbibliotekforening. Komitéen 
konkluderte med at en manglet tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere forslaget. Øivind 
Berg ble bedt om å innhente synspunkter fra Norges musikkhøgskole, Norsk 
musikkbibliotekforening og 
Norsk musikkforleggerforening. 
 
5.  NORMARC - revisjonsarbeidet 
Endringer og rettelser forelå innarbeidet i et samlet manus. Dette ble gjennomgått systematisk 
fra felt 000 til og med felt 5XX. Ytterligere feil og mangler ble notert og vil bli rettet opp. 
Dette 
inkluderer også en del språklige og grammatikalske rettelser. Følgende punkter gjenstår nå i 
denne delen av formatet: 
 
006:  Eksempler 
  Ansvarlig: Gunhild Salvesen og Inger Cathrine Spangen 
 
007: Kodeverdi "n" i pos. 01 for maskinlesbare filer gis betegnelsen "fjerntilgang (online)" 
 
028: Forklaring 
 Ansvarlig: Inger Cathrine Spangen 
 
043: Marit Vestlie kontakter Statistisk sentralbyrå ad. geografiske koder 
 
084:  Mangler 
 Ansvarlig: Øivind Berg 
 
270: Mangler 
 Ansvarlig: Øivind Berg 
 
5xx: Forklaring endres 
 Ansvarlig: Øivind Berg 
 
531: Eksempel tilføyes 
 
508:  Eksempel tilføyes 



 
Gunhild Salvesen mente at det er behov å registrere datering av  elektronisk tilgangsadresse i 
forbindelse med felt 856. USMARC har ikke delfelt for dette, men vi bør allikevel vurdere å 
ta det med.  
 
6.  Eventuelt 
 
Årsrapport for 1996 
Øivind Berg lager et utkast 
 
7.  Møteplan for våren 1997 
Øivind Berg lager et forslag 
 
 
Oslo, 19. desember 1996 
 
 
Øivind Berg 
formann 
 
 
 
 
 
 


