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DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Årsrapport 1996 
 
 
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." 
 
Forslaget til nytt mandat, som komitéen la fram i 1994, er heller ikke i 1996 blitt behandlet. I 
1997 bør såvel mandat, oppnevningsprosedyrer og organisering av komitéen tas opp til 
drøfting på bred basis. 
 
2. Sammensetning 
 
Komitéen har i 1996 hatt denne sammensetningen: (oppnevnende instans i parentes) 
 
Øivind Berg, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliografisk avd.  (formann og sekretær) 
 (Universitetsbiblioteket i Oslo / nasjonalbibliografien) 
Eli Hegna, Universitetsbiblioteket i Oslo, Juridisk fakultetsbibliotek, 
 (Riksbibliotektjenesten) 
Nina Karlsen, Bergen offentlige bibliotek, (Norsk bibliotekforening) 
Torhild Larsen, Norges landbrukshøgskoles bibliotek, (Norsk bibliotekforening) 
Gunhild Salvesen, Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene,  
 (Statens bibliotektilsyn) 
Inger Cathrine Spangen, Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene,  
 (Høgskolen i  Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene) 
Marit Vestlie, Biblioteksentralen, (Biblioteksentralen) 
Anne Munkebyaune, Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ( observatør), 
 (Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) 
 
Funksjonstiden for samtlige medlemmer gikk ut pr. 31.12.96 (oppnevningen for 1996 var 
midlertidig). Det var ikke tatt skritt til nyoppnevning av medlemmer pr. 31.12, slik at en ikke 
kan regne med et fullt funksjonsår for  komitéen i 1997. 
 
 
3. Møtevirksomhet 
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Komitéen har holdt til sammen fem møter i 1996, alle i Oslo. 
 
 
 
 
4. Arbeidsoppgaver. 
 
Av de viktigste oppgavene i 1996 kan nevnes: 
 
1)  Katalogregelverket 
 
Noen få endringsforslag og spørsmål om fortolkning er behandlet. 
 
2)  Nasjonalt autoritetsregister 
 
Utredningsarbeidet omkring oppbygging og organisering av et nasjonalt autoritetsregister for 
person- og korporasjonsnavn ble avsluttet,  og rapporten ble oversendt til RBT / SB i 
begynnelsen av april. Pr. 31.12.96 hadde komitéen ikke mottatt noen konkret tilbakemelding 
om forslagene i rapporten. 
 
3)  Internasjonalt samarbeid / standarder 
 
Komitéen har utarbeidet høringsuttalelser til følgende IFLA-dokumenter: 
a)  International Standard Bibliographic Description for Computer Files (ISBD (CF)). 
Second 
     edition. 
b)  Functional Requirements for Bibliographic Records. Draft Report. 
 
Synspunkter på behovet for og bruken av språkkoder for norsk og samiske språk er innhentet 
fra en del bibliotekmiljøer. Det har videre vært kontakt med Library of Congress om deres 
praksis i forbindelse med "USMARC Code List for Languages". Komitéen har overfor 
Norges standardiseringsforbund beklaget at et standardiseringsforslag for tre-tegns språkkode, 
ISO 639-2, der koder for norsk og samisk ikke er i overenstemmelse med norsk 
bibliotekpraksis og norske biblioteks behov, er vedtatt grunnet norske innspill og norsk 
stemmegiving.  
 
4)  NORMARC-formatet 
 
En rekke endringsforslag er behandlet, og de fleste er vedtatt. Arbeidet med å revidere 
formatet har vært komitéens største enkeltoppgave i 1996 og er for omfattende til at det har 
latt seg gjøre å ferdigstille et komplett utkast i 1996, slik som planlagt. Etter komitéens 
anbefaling sørget Biblioteksentralen for å trykke opp et begrenset uforandret opplag av 
formatet høsten 1996, i og med at første opplag i lengre tid har vært utsolgt. 
Biblioteksentralen har også trykket registeret som ble utarbeidet i 1995. 
 
Så langt er tekstgrunnlaget gjennomgått og rettet opp med hensyn til feil, mangler og uklare 
formuleringer. Det er utarbeidet en rekke nye eksempler. En del nye koder er innført for å gi 
mulighet for bedre differensiering av spesiell materialbetegnelse og datatype for elektroniske 
dokumenter. Feltene 024 (Andre standardnumre) og 5xx (Notefelt) er omorganisert. Det er 
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innført nye feltkoder for tilleggsinformasjon for materialtyper (006) og elektronisk 
lokalisering og tilgang (856). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Regnskap 
 
 
 
     Brukt 1996  Budsjettert i 1996   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møteutgifter 

 Reiser:   kr. 24.646,-  kr. 25.500,- 
 Bevertning:   kr.   3.742,-  kr.   2.500,- 

Div. utgifter    kr.      385,-  kr.   3.000,- 

Sekretærlønn 1   kr. 12.626,-  kr.   8.000,- 

Utredningsarbeid 1   kr. 11.268,-   kr. 16.000,- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sum     kr. 52.667,-  kr. 55.000,- 
 
 
 
 
 
Universitetsbiblioteket i Oslo / Bibliografisk avdeling, 6. mars 1993 
Øivind Berg 

                                                 
1 Inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenger 


