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Innledning 
Den norske katalogkomité (DNK) ble 1.1.99 underlagt Nasjonalbiblioteket (NB), som et 

rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekene, i spørsmål knyttet til 

katalogisering, generering og bruk av bibliografiske data. Nasjonalbiblioteket har ansvar for å 

ta initiativ til, finansiere, utarbeide og utgi hjelpemidler, retningslinjer og standarder innenfor 

katalogiserings-, klassifikasjons- og indekseringsspørsmål, samt utbre kunnskap om og 

medvirke til forskning og utvikling. 

 

1. Mandat 

Komitéen skal i samarbeid med Nasjonalbiblioteket: 

1. Arbeide med koordinering og effektivisering av arbeidet med katalogisering, 

generering og bruk av bibliografiske data i Norge (inkl. arbeidet med NORMARC-

formatet). 

2. Delta i utarbeidelse av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder for 

katalogisering, generering og bruk av bibliografiske data, og utbre kjennskap til slike 

hjelpemidler og deres anvendelse.  

3. Arbeide for økt integrering av data mellom ulike bibliografiske systemer.  

4. Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner.  

5. Utbre kjennskap til moderne metoder for katalogisering, generering og bruk av 

bibliografiske data som hjelpemiddel ved informasjonsformidling i Norge.  

6. Stimulere norsk forskning og utviklingsarbeid innen området katalogisering, 

generering og bruk av bibliografiske data.  

7. Virke som norsk kontaktorgan overfor relevante organer utenfor Norge.  

8. I tillegg skal komitéen formidle behov fra fagmiljøene til NB. 

 

2. Sammensetning 

Medlemmene blir oppnevnt av Nasjonalbiblioteket og skal gjenspeile ulike bibliotektyper og 

kompetanse. 

Komitéen har i 2005 hatt denne sammensetningen:  

Anne Munkebyaune, BIBSYS, leder 

Frank Berg Haugen, Nasjonalbiblioteket 

Carol van Nuys, ABM-utvikling 

Arnhild Tveikra, Trondheim folkebibliotek 

Gunhild Salvesen, Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene 

Kjersti Feiring Myrtrøen, Biblioteksentralen 

Nina Berve, Nasjonalbiblioteket, (sekretær)  

 

 

http://www.nb.no/katkom/#Mandat
http://www.nb.no/katkom/#sammensetning
http://www.nb.no/katkom/#møter
http://www.nb.no/katkom/#oppgaver
http://www.nb.no/katkom/#regnskap


 

3. Møtevirksomhet 

Det er gjennomført to ordinære møter, begge i Oslo. 

 

 

4. Arbeidsoppgaver 

Av de viktigste oppgavene/sakene i 2005 kan nevnes:  

 

1) Marc 21 som framtidig nasjonalt utvekslingsformat – norske tilpasninger  

Komitéen har påbegynt arbeidet med å utrede mulighetene for norske tilpasninger i Marc 21 

på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket. Inger Cathrine Spangen utreder saken for komitéen. 

 

2) Høringsuttalelser 

Komitéen har gitt høringsuttalelse til Prosjektgruppa for nasjonal søketjeneste for 

vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv (prosjekt under Norsk digitalt bibliotek) 

på dokumentet ”Forslag til metadatamodell for åpne institusjonelle arkiv ved universitetene i 

Norge”. 

 

3) Endring av den generelle materialbetegnelsen ”videogram” i Katalogiseringsregler   

Komitéen har vedtatt å endre GMB (Generell materialbetegnelse) fra ”videogram” til 

”videoopptak” for å legge den norske betegnelsen tettere opp til den engelske som er ”video 

recording”.  

 

4) Endring av 9.3 Felt for ressurstype og størrelse i Katalogiseringsregler  

Komitéen har vedtatt at 9.3 Felt for ressurstype og –størrelse i Katalogiseringsrelger utgår. 

Dette er i henhold til endringer i AACR 2. 

 

5) Katalogiseringsspørsmål 

Komitéen har mottatt og besvart 12 henvendelser pr. epost angående katalogspørsmål.  

 

 

5. Regnskap 

Komitéen har ikke hatt utgifter ut over utgifter til møtevirksomheten. 

 
Nasjonalbiblioteket, 21.04.06 

Frank B. Haugen (sekretær)  


