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DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Årsrapport 1999 

 

 

1. Mandat 

DNK ble 1.1.99 underlagt Nasjonalbiblioteket, som et  rådgivende organ for NB og 

bibliotekene i spørsmål knyttet til katalogisering, generering og bruk av bibliografiske data. 

Det planlagte informasjonskontor og kompetansesenter for katalogiserings-, klassifikasjons- 

og indekseringsspørsmål som skulle opprettes ved NB med ansvar for DNK og NKKIs 

tilknytning til Nasjonalbiblioteket, er ikke kommet på plass ved årsskiftet. 

Sekretærfunksjonen for komitéene er tillagt NB og er i denne perioden ivaretatt av 

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslos medlemmer i de to komitéene. 

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å ta initiativ til, finansiere, utarbeide og utgi hjelpemidler, 

retningslinjer og standarder innenfor katalogiserings-, klassifikasjons- og 

indekseringsspørsmål, samt utbre kunnskap om og medvirke til forskning og utvikling. 

 

Følgende mandat gjelder for DNK inntil kompetansesenteret er etablert: 

 

Komitéen skal i samarbeid med Nasjonalbiblioteket:  

 1. arbeide med koordinering og effektivisering av arbeidet med katalogisering, 

generering og bruk av bibliografiske data i Norge (inkl. arbeidet med NORMARC-formatet)  

2. delta i utarbeidelse av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder for katalogisering i 

Norge, og utbre kjennskap til slike hjelpemidler og deres anvendelse.  

3. rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner  

4. utbre kjennskap til moderne metoder for katalogisering som hjelpemidler ved 

informasjonsformidling i Norge.  

5. stimulere norsk forskning og utviklingsarbeid innen området katalogisering og gjenfinning.  

6. virke som norsk kontaktorgan overfor relevante organer utenfor Norge. 

7. I tillegg skal komiteen formidle behov fra fagmiljøene til NB.  

 

 

 

2. Sammensetning 

 

Medlemmene blir oppnevnt av Nasjonalbiblioteket og skal gjenspeile ulike bibliotektyper og 

kompetanse. 

Komitéen har i 1999 hatt denne sammensetningen: 

Marit Vestlie, Biblioteksentralen (formann t.o.m. 1.8.99) 

Dagny Eide, Bergen offentlige bibliotek 

Gøril Hesstvedt, Universitetsbiblioteket i Tromsø 

Torhild Larsen, Norges landbrukshøgskoles bibliotek (t.o.m. 1.8.99) 

Anne Munkebyaune, Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana  (formann f.o.m.1.8.99) 
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Sissel Pettersen, Handelshøyskolen BI (f.o.m. 1.8.99) 

Inger Cathrine Spangen, Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 

Ingrid Vaalund, Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo (sekretær) 

 

 

 

3. Møtevirksomhet 

 

Det er gjennomført fire heldagsmøter i 1999, samtlige i Oslo. 

 

 

 

4. Arbeidsoppgaver. 

 

Av de viktigste oppgavene/sakene i 1999 kan nevnes: 

 

 

1)  NORMARC 

 

Revisjonsarbeidet ble videreført og avsluttet i juni og representerte komitéens viktigste 

arbeidsoppgave. NORMARC ble utgitt i trykt utgave med et opplag på 2.000 som distribueres 

av Biblioteksentralen.  I oktober ble også elektronisk versjon av formatet  lagt ut på Internett 

med lenke fra DNKs hjemmeside. De viktigste endringene er gjort i kodefeltene 007 og 008. 

Det er også innført en del nye felt og noen er tatt ut. Komitéen har kritisk gjennomgått 

medfølgende tekster språklig og innholdsmessig med tanke på å oppnå en mer konsekvent 

terminologi. Eksemplene er forbedret og flere er tatt inn. 

 

Komitéen går inn for revisjon og nyutgivelse av Register til NORMARC utarbeidet av Inger 

Cathrine Spangen (1996). Dette er nå er utsolgt og meget etterspurt. Det vil bli søkt NB om 

midler til trykking i 2000. 

 

2) Ny organisering av DNK og NKKI 

Komitéen uttalte seg om organisering, sammensetning, arbeidsoppgaver  og hvilken status de 

to komiéene DNK og NKKI skal ha etter at de ble organisert under NB.  Mandatet var klart 

til ny oppnevning av komitéen 1.8.99 og gjelder fram til Kompetansesenteret er etablert. 

 

3) Functional Requirements for Bibliographical Records (FRBR) 

Komitéen ser dette dokumentet som meget grunnleggende for forståelsen av teorien bak 

bibliografiske strukturer og er viktig både for undervisningsformål og for andre miljøer, f.eks, 

innenfor systemarbeid.  Komitéen går inn for at FRBR oversettes til norsk og legges ut i 

elektronisk form med lenke fra DNKs hjemmeside. Det vil bli søkt om midler til 

oversettelsesarbeidet fra NB i 2000. 

 

4) Høringsnotater 

Komitéen diskuterte høringsnotatet til “Guidelines of OPAC Displays” og ga sin tilslutning til 

prinsippene i notatet.  

 

5)  Informasjons-  og formidlingsvirksomhet 
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Det er meldt om DNKs virksomhet via e-postlistene til Riksbibliotektjenesten og Statens 

bibliotektilsyn. Bibliotekene er oppfordret til å melde spørsmål og saker inn til DNK via 

e-postkassen som er utlagt på hjemmesiden. 

Spørsmål innkommet via komitéens e-postkasse er løpende besvart. Komitéens hjemmeside 

på verdensveven er ajourført. 

 

 

 

5. Regnskap 

Regnskapet er ført av NB Stab. Utgiftsrammen for 1999 var satt til kr. 50.000 og skulle dekke 

kostnader i forbindelse med møtevirksomheten. 

Utgifter til trykking av NORMARC-formatet ble dekket av Nasjonalbiblioteket Stab utenom 

denne rammen. 

 

 

 

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, 18. januar 2000 

Ingrid Vaalund (sekretær) 

 


