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1. Mandat 
 
Komitéens mandat er følgende: 
 
 "Den norske Katalogkomité er det permanente nasjonale organ, som av Riksbibliotek-
 tjenesten  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." 
 
Komitéen utarbeidet i 1994 forslag til nytt mandat, som ble oversendt RBT og SB, men dette 
er ikke behandlet på grunn av pågående utredningsarbeid (Underdal-utvalget). 
 
2. Sammensetning 
 
Komitéen har i 1995 hatt denne sammensetningen: 
 
Øivind Berg, Universitetsbiblioteket i Oslo (formann ; sekretær fra 1.7) 
Tove Berg-Hansen, Høgskolen i Oslo ( til 1.7) 
Synnøve Gjermundnes, Høgskolen i Bergen ( til 1.7) 
Marit Vestlie, Biblioteksentralen 
Inger Cathrine Spangen, Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 
Gunhild Salvesen, Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 
Eli Hegna, Universitetsbiblioteket i Oslo, Juridisk fakultetsbibliotek, 
Anne Munkebyaune, Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ( observatør, fra 1.7) 
Bente Kokaas Rustad, sekretær ( til 1.7) 
 
Komitéen har levert innspill til endring av oppnevningspraksis. Norsk bibliotekforening 
foreslo i april Torhild Larsen, Norges landbrukshøgskoles bibliotek og Nina Karlsen, Bergen 
offentlige bibliotek, oppnevnt som nye komitémedlemmer. Oppnevningen ble imidlertid først 
foretatt i desember. Samtlige oppnevninger og gjenoppnevninger gjelder for ut 1996. 



 
3. Møtevirksomhet 
 
Komitéen har holdt til sammen fem møter i 1995, alle i Oslo. 
 
4. Arbeidsoppgaver. 
 
Av de viktigste oppgavene i 1995 kan nevnes: 
 
1)  Katalogregelverket 
 
"AACR. Amendments 1993" er gjennomgått. Det er besluttet at endringene er for få til at det 
er aktuelt å publisere et eget rettelseshefte. 
 
Noen få spørsmål om tolkning av reglene er behandlet. 
 
2)  Nasjonalt autoritetsregister 
 
Arbeidet med å utarbeide et forslag til oppbygging og organisering av et nasjonalt 
autoritetsregister for person- og korporasjonsnavn har pågått gjennom hele året, og har vært 
komitéens mest tidkrevende oppgave. Spørsmål i tilknytning til utgangspunkt, avgrensinger, 
innhold, format og oppbygging av registeret er avklart, og rapporten er på det nærmeste 
ferdig. 
Tre av komitéens medlemmer har i denne forbindelse foretatt en studiereise til Danmark 
finansiert via stipend fra Biblioteksentralen. 
 
3)  Rådgivingsarbeid 
 
Det er utarbeidet en høringsuttalelse til Statens bibliotektilsyns forslag "Bibliotekstatistikk og 
NORMARC-formatet". Komitéen understreker i uttalelsen at NORMARC er et format for 
utveksling av bibliografiske data, som ikke er tilpasset for uthenting av statistikk for tilvekst, 
utlån og periodikakontroll (heftekontroll). 
 
4)  Internasjonalt samarbeid 
 
Komitéen har initiert og koordinert arbeidet med det norske bidraget til revidert utgave av 
IFLA- 
publikasjonen "Anonymous Classics". Det er samarbeidet med det islandske 
nasjonalbibliotek om en felles norsk-islandsk liste med utgangspunkt i  Magnus Rindals 
"Anonyme norske mellomalderverk". Arbeidet er utført av Annema Langballe som betalt 
oppdrag på vegne av komitéen. 
 
5)  NORMARC-formatet 
 
Til sammen 14 endringsforslag er behandlet, og de fleste er vedtatt. Endringene vil bli tatt inn 
i den nye utgaven av formatet som planlegges i 1996. 
 
Det er utarbeidet et alfabetisk register til formatet etter mønster av registeret til utgaven for 
monografier fra 1989. Registeret er på 22 sider i kvartformat. Arbeidet er utført av Inger 



Cathrine Spangen som betalt oppdrag på vegne av komitéen. Riksbibliotektjenesten og 
Statens 
bibliotektilsyn har ennå ikke tatt stilling til trykking av registeret. 
 
6)  Annet 
 
Det er utarbeidet en eksempelsamling med referanser til elektroniske nettbaserte dokumenter.  
 
 
  


