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DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Årsrapport 1998 
 
 

1. Mandat 
 
Komitéens mandat er følgende: 
 
 "Den norske Katalogkomité er det permanente nasjonale organ, som av Riksbibliotektjenesten  og 
Statens bibliotektilsyn er delegert ansvar for tolkning og nødvendig revisjon  av katalogregler til bruk i norske 
bibliotek. Komitéen skal arbeide aktivt for at reglene blir brukt. Den er det nasjonale kontaktpunkt i det nordiske 
og internasjonale samarbeid med sikte på å standardisere katalogregler og formulere norske standpunkt. Komitéen 
er også koordinerende instans for NORMARC-formatet. Komitéen skal arbeide i kontakt med Norsk komité for 
klassifikasjon og indeksering." 
 
 
2. Sammensetning 
 
Komitéen har i 1998 hatt denne sammensetningen: (oppnevnende instans i parentes) 
 
Øivind Berg, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliografisk avd.  (formann og sekretær) 
 (Universitetsbiblioteket i Oslo / nasjonalbibliografien) 
Dagny Eide, Bergen offentlige bibliotek (Statens bibliotektilsyn) 
Gøril Hesstvedt, Universitetsbiblioteket i Tromsø (BIBSYS) 
Torhild Larsen, Norges landbrukshøgskoles bibliotek (Riksbibliotektjenesten) 
Anne Munkebyaune, Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana  (Nasjonalbiblioteket ) 
Inger Cathrine Spangen, Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene,  
 (Høgskolen i  Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene) 
Marit Vestlie, Biblioteksentralen, (Biblioteksentralen) 
 
 
3. Kontakt med oppdragsinstitusjonene 

 
Etter at det i 1997 ble avklart at Nasjonalbiblioteket overtar det organisatoriske ansvar for komitéen fra og med 
1999 har det ikke vært spesiell kontakt med RBT/SB utover det rent administrative. Komitëens formann har bistått 
Nasjonalbiblioteket i forbindelse med å forberede overtakelsen av ansvaret, blant annet med å sette opp budsjett. 

 
3. Møtevirksomhet 
 
Det er gjennomført tre heldagsmøter i 1998, samtlige i Oslo. 
 
 
4. Arbeidsoppgaver. 

 
Av de viktigste oppgavene i 1998 kan nevnes: 
 
 
1)  Katalogreglene 
 
To innsendte endringsforslag er behandlet. Komitéens formann har koordinert arbeidet med å utgi ny, revidert 
utgave. Inger Cathrine Spangen har hatt redigeringsansvaret for den nye utgaven, som forelå i slutten av 
september.  
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2)  NORMARC 
 
Revisjonsarbeidet ble videreført og representerte komitéens viktigste arbeidsoppgave. Det ble produsert en ny 
korrekturutgave, som ble systematisk gjennomgått på komitéens møter. Ved utløpet av året var revisjonsarbeidet 
kommet fram til 7XX. Felt 008 ble vesentlig omarbeidet i samsvar med USMARC, men komitéen fattet ingen 
endelig beslutning med hensyn til dette feltet. 
 
Det ble i 1998 reist spørsmål om det formelle ansvaret for formatet. Nasjonalbiblioteket utarbeidet på forespørsel 
fra RBT/SB en juridisk betenkning om formatets rettslige status som konkluderte at RBT/SB hadde opparbeidet en 
bruksrett til formatet. Denne overdras fra 1999 til Nasjonalbiblioteket. 
 
 
 
 
3)  Informasjons-  og formidlingsvirksomhet 
 
Spørsmål innkommet via komitéens e-postkasse er løpende besvart. Komitéens hjemmeside på verdensveven er 
ajourført. 
 
 
 

5. Regnskap 
 
Det er ikke utarbeidet regnskap for 1998, men alle utgifter er regnskapsført hos RBT. 
Utgiftspostene omfatter reiseutgifter i forbindelse med komitémøtene og lønn til sekretær (som også inkluderer 
arbeid med NORMARC-formatet). 
 
 
 
Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo, 30. april 1999 
Øivind Berg 


