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DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Årsrapport 1997 
 
 
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." 
 
 
2. Sammensetning 
 
Komitéen har i 1997 hatt denne sammensetningen: (oppnevnende instans i parentes) 
 
Øivind Berg, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliografisk avd.  (formann og sekretær) 
 (Universitetsbiblioteket i Oslo / nasjonalbibliografien) 
Dagny Eide, Bergen offentlige bibliotek (Statens bibliotektilsyn) 
Gøril Hesstvedt, Universitetsbiblioteket i Tromsø (BIBSYS) 
Torhild Larsen, Norges landbrukshøgskoles bibliotek (Riksbibliotektjenesten) 
Anne Munkebyaune, Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana  (Nasjonalbiblioteket ) 
Inger Cathrine Spangen, Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene,  
 (Høgskolen i  Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene) 
Marit Vestlie, Biblioteksentralen, (Biblioteksentralen) 
 
 
Funksjonstiden for samtlige medlemmer gikk ut pr. 31.12.96. Nye medlemmer ble ikke 
formelt oppnevnt av RBT /SB før 22.5.97. Utvalget av institusjoner som bes foreslå 
medlemmer er endret. NBF foreslår ikke lenger medlemmer. Nye institusjoner med 
forslagsrett er BIBSYS og Nasjonalbiblioteket. Samtlige medlemmer er oppnevnt for en 
periode på tre år fra 1.1.97. Nytt fra 1997 er at oppdragsinstitusjonene oppnevner komitéens 
formann blant de foreslåtte medlemmer. 
 
3. Kontakt med oppdragsinstitusjonene 
 
RBT / SB arrangerte et møte med komitéen 10.9.97 der hovedtema var komiteens utredning 
og forslag om å opprette et nasjonalt autoritetsregister for person- og korporasjonsnavn. På 
dette møtet ble også komitéens fremtidige organisering samt spørsmålet om en permanent 



2 

organisering av de operative oppgavene som i dag ivaretas av komitéen, drøftet. 
Organisasjons- 
spørsmålet ble fulgt opp på et kontaktmøte 27.11.97 mellom oppdragsinstitusjonene og 
lederne for DNK og NKKI der også Nasjonalbibliotekaren deltok. Det er oppnådd enighet 
mellom alle involverte instanser om at ansvaret for de to komitéene overføres til 
Nasjonalbiblioteket fra 1999. Nasjonalbiblioteket vil arbeide for å få til en permanent 
organisering av komitéenes operative funksjoner, deriblant vedlikehold av regelverk, formater 
og verktøy (som Katalogregler, NORMARC og DDK), koordinering og initiering av 
utviklingsvirksomhet samt deltakelse i internasjonalt samarbeid og oppfølging av 
internasjonale forpliktelser. Det følger av dette at ansvaret for oppfølging av komitéens 
forslag i forbindelse med autoritetsregister er overtatt av Nasjonalbiblioteket. 
 
 
3. Møtevirksomhet 
 
Det er gjennomført to heldagsmøter i 1997, begge i Oslo. 
 
 
4. Arbeidsoppgaver. 
 
Av de viktigste oppgavene i 1997 kan nevnes: 
 
1)  Katalogreglene 
 
En del endringsforslag og spørsmål om fortolkning er behandlet. 
Det er tatt initiativ for å få produsert ett nytt opplag av Katalogiseringsregler, som vil 
inkludere alle tillegg, endringer  og rettelser som er foretatt siden forrige utgave. Komiteen 
har hatt en pådriverrolle i denne saken, og har i denne forbindelse hatt løpende kontakt med 
Norsk bibliotekforening, Biblioteksentralen og Nasjonalbiblioteket. Det nye opplaget vil 
foreligge i løpet av august 1998. 
 
2)  NORMARC 
 
En rekke endringsforslag og spørsmål er behandlet. En første korrekturutgave for en revidert 
versjon av formatet forelå høsten 1996. I 1997 har det innenfor rammen av den tid komitéens 
medlemmer har kunnet sette av til komitéarbeidet ikke vært mulig å føre dette arbeidet 
vesentlig videre. Arbeidet fortsetter imidlertid i 1998.  
 
 
3)  Informasjons-  og formidlingsvirksomhet 
 
Det er opprettet en informasjonsside (hjemmeside) for komitéen på internett/web. 
Formannen presenterte utredningen om opprettelse av nasjonalt autoritetsregister for person- 
og korporasjonsnavn på Høgskolen i Oslo´s Kunnskapsorganisasjonsdager 1997, 16.4.97. 
Nytt fra komitéen er for øvrig publisert i UBO/Bibliografisk avdelings informasjonsorgan 
MARC-posten. Formannen publiserte artikkelen “Katalogisering, klassifikasjon og nasjonalt 
ansvar : har tiden løpt fra det nasjonale komitéarbeidet ?” i “Bibliotekaren nr. 6/97”. En del 
spørsmål innkommet via komiteens e-post-kasse er løpende behandlet. 
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5. Regnskap1 
 
 
 
        
------------------------------------------------------------ 

Møteutgifter:    kr. 16.226,-  

Driftsutgifter 2:        0   

Sekretærlønn:    kr.   9.476,-  

Utredningsarbeid:   kr.   2.445,-   

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

Sum     kr.  28.147,-  
 
 
 
 
 
Universitetsbiblioteket i Oslo / Bibliografisk avdeling, 10. mars 1998 
Øivind Berg 

                                                 
1 Dekker alle kostnader i 1997 og i tillegg kostnader i 1996 regnskapsført av RBT i 1997 
2 Dekkes av UBO 
 


