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Innledning 
Den norske katalogkomité skal fungere som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og 

bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. Sammensetningen av 

komiteen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene på området i 

Norge. Komiteen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket som ivaretar leder- og 

sekretærfunksjonene. 

 

1. Mandat  
Den norske katalogkomité skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen områdene katalogisering 

(inklusive MARC-formater) og bruk av bibliografiske data på følgende områder:  

1. Koordinering og effektivisering innen fagområdet. 

2. Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder for 

katalogisering og bruken av bibliografiske data.  

3. Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk. 

4. Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen katalogisering og bruken av 

bibliografiske data.  

Komitéen skal dessuten:  

 Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner i 

katalogiseringsspørsmål.  

 Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen katalogisering gjøres kjent.  

 Bidra til kunnskap om bruk av bibliografiske data som hjelpemiddel ved 

informasjonsformidling i Norge.  

 I samråd med Nasjonalbiblioteket samarbeide med relevante utenlandske organer.  

 

 

2. Sammensetning 

Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen. Til komitéen velges en leder fra 

Nasjonalbiblioteket, og en representant fra hver av følgende fire faste institusjoner: 

Biblioteksentralen, Bokbasen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- 

og informasjonsfag og BIBSYS. I tillegg kan det velges en representant fra folkebibliotek og 

en representant fra fagbibliotek. Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette 

vurderes som nødvendig. Sekretærfunksjonen ivaretas av Nasjonalbiblioteket.  

Komitéen har i 2017 hatt denne sammensetningen:  



Frank Berg Haugen, Nasjonalbiblioteket, leder 

Nina Berve, Nasjonalbiblioteket, sekretær (til april 2017) 

Trine Adolfsen, Nasjonalbiblioteket, sekretær (fra april 2017) 

Anne Munkebyaune, BIBSYS 

Jørn Helge Dahl, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og 

informasjonsfag 

Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo  

Liv Bryn, Biblioteksentralen 

Fride Fosseng, Bokbasen 

 

 

3. Møtevirksomhet 

Det er gjennomført to møter. Begge møtene ble holdt i Oslo.  

 

4. Arbeidsoppgaver 

 Katalogregelverket RDA (Resource Description and Access) ble vedtatt innført av NB 

vinteren 2014. Komitéens viktigste arbeidsoppgaver har også i 2017 dreid seg om RDA. 

 

 Komitéen har foretatt utvidelser i NORMARC for å gjøre plass for 

autoritetsidentifikator i feltene 100, 110, 111, 130, 700, 710,711, 730, 800, 810, 811 

og 830. 

 Komitéen har oppdatert basen «NORMARC-koder for språk». 

 Komitéen har jobbet med konkrete begreper for oversettelse av RDA.  

 Komitéen har kommet med anbefalinger for mapping av NORMARC-felter som ikke 

finnes i MARC 21. 

 Frank Berg Haugen deltok på møte i EURIG i Firenze/Fiesole 8.-10. mai 2017. 

 Frank Berg Haugen og Trine Adolfsen deltok på møte i RDA Translations WG i 

Madrid 23. oktober 2017. 

 

 
 

 

Nasjonalbiblioteket, 16.02.2018 

Trine Adolfsen (sekretær)  


