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Ingrid Vaalund 
 
Referent: Ingrid Vaalund 
  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. 
 
2. Godkjenning av referatet fra forrige møte.  
Referatet ble godkjent.  
Ingrid Vaalund informerte om det videre arbeidet med NORMARC-formatet etter siste møte 5. 
mai 1999 (til pkt 3 i referatet): NORMARC-formatet forelå ferdig fra trykkeriet 7. juli. Utgiver er 
Nasjonalbiblioteket som også dekker trykkekostnadene. Det er trykket i et opplag på 2000 
eksemplarer. Biblioteksentralen forestår salg og distribusjon. Pris er kr 340.00.  Komitéen vil 
vurdere om det er behov for å revidere ‘Register til NORMARC’ utgitt av Katalogkomitéen.  
Web-versjon av NORMARC er under utarbeidelse. Arbeidet er blitt noe forsinket, men er lovet 
ferdig i løpet av oktober. Komitéen ønsket å vurdere web-dokumentet før det  legges ut på 
Katalogkomitéens hjemmeside. I denne sammenhengen vil komitéen også vurdere om det også 
er behov for register til web-dokumentet. Det var enighet om at revisjoner og rettelser til 
NORMARC må legges ut med fast oppdatering.    
 
3. Konstituering 
Anne Munkebyaune ble valgt til ny formann for ett år (fram til og med 31. juli 2000) 
Ingrid Vaalund er komitéens sekretær. 
 
Sekretæren ble gitt i oppdrag å utforme en notis om komitéens nye sammensetning og mandat 
for innrykk i Bok og Bibliotek, Bibliotekforum og Synopsis og på aktuelle mail-lister. 
 
4. Rapport fra IFLA-konferansen 
Marit Vestlie referete fra møter hun deltok på under årets IFLA-konferanse i Bankok.  Av de 
pågående prosjektene under Section on Cataloguing trakk hun spesielt fram: Guidelines for 
OPAC displays, endelig rapport vil foreligge i løpet av dette året ; Form and Structure of 
Corporate Headings, endelig rapport blir framlagt i løpet av høsten ; Anonymous classics, 
prosjektet trekker ut i tid og later til å ha stoppet opp ; GARE - Guidelines for authority and 
reference entries, arbeidet er nettopp påbegynt ; Study on Functional requirements for 
bibliographic records (FRBR), avsluttet. 
 
5. Planlegging av komitéens arbeid i kommende periode 
Katalogkomitéen må til enhver tid vurdere pågående arbeider nasjonalt og internasjonalt innenfor 
sitt ansvarsområde. 



 I nærmeste framtid vil komitéen diskutere endelig rapport for Guidelines for OPAC displays når 
den foreligger. Vi vil også vurdere om denne kan tas opp som tema på neste års KORG-dager. På 
førstkomme møte vil Functional requirements for bibliographic records (FRBR) bli diskutert. Vi 
vil følge med på de siste revisjoner utgitt av Joint Steering Committee on the Revision of  
AACR2 og vurdere å ta disse inn i de norske katalogiseringsreglene. Videre vil Revising AACR2 
to Accommodate Seriality: Report to the Joint Steering Committee on the Revision of AACR bli 
diskutert. Komitéen vil også følge med i hva som skjer av utvikling innenfor metadataformatet 
Dublin Core. Spørsmålet om nasjonalt autoritetsregister bør også tas opp på nytt. 
Komitéen sluttet seg til Gøril Hesstvedts forslag om å innkalle eksterne ressurspersoner når 
større saker skal behandles. Dekning av utgifter til dette vil bli tatt inn i innspill til neste års 
budsjett for DNK.  
 
6. Eventuelt 
Komitéen diskuterte språkkode for norske forfattere på 1800-tallet. Komitéen finner det rimelig 
at nasjonalitet influerer på valg av språkkode nor / dan. 
 
Et innkommet spørsmål fra Ingrid Mogset om bruk av NORMARC som registreringsformat for 
fotografier ble diskutert. Det er ikke noe problem å benytte NORMARC til bilderegistrering. 
Mogset bør undersøke om museene med bildesamlinger/-baser har benyttet dette i sine 
registreringer.  
 
Neste møte: 3. desember 1999. Møtested Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo. 
 
 
 
 
 
 


