
Referat fra møte i Den norske katalogkomité 29. september 2021 

 

Tid: Onsdag 29.september 2021 kl. 12:00-13:30 

Sted: Digitalt møte - Teams 

Tilstede: 

Tore Brattli 

Anette Munthe 

Christina Martinsson 

Fride Fosseng 

Unni Knutsen  

Trond Aalberg 

Frank Berg Haugen 

Trine Adolfsen (referent) 

Forfall: 

Marianne Tveterås 

 

9/21 Endring av nasjonal anbefaling for RDA 6.2.2.10.3, alternativ regel 
 

Nåværende anbefaling for 6.2.2.10.3 Andre samlinger av to eller flere verk, alternativ regel: 

Alternativ regel brukes ikke.  

https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2021/03/Nasjonale-retningslinjer.pdf 

Vedtak: Alternativ regel kan brukes, for eksempel for novelle- eller diktsamlinger som inneholder 

mange noveller eller dikt, og hvor det vil kreve mye ressurser å registrere foretrukket tittel for hvert 

verk.  

Nasjonale anbefalinger oppdateres og publiseres på bibliotekutvikling.no 

 

10/21 Marc proposal Adding subfields $0 and $1 to 658 
 

Det er behov for å få utvidet 658 i MARC 21 Bibliographic format med delfelt $0 (Authority record 

control number or standard number) og $1 (Real World Object URI). 

Et forslag og beskrivelse av utvidelsen er utarbeidet av Biblioteksentralen. 

Vedtak: Den norske katalogkomité stiller seg bak forslaget og sender et MARC Proposal til MARC 

Development ved Library of Congress. 

 

Informasjonssaker 
 

• BIBFRAME in Europe workshop 21.-23. september 2021 
https://www.casalini.it/bfwe2021/ 

• RDA in Europe virtual meeting 14. September 2021 

https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2021/03/Nasjonale-retningslinjer.pdf
https://www.casalini.it/bfwe2021/


• http://www.rda-rsc.org/node/668 
• Share-VDE workshop 2021 

Share-VDE står for Share Virtual Discovery Environment og er et prosjekt som bl.a bruker 
BIBFRAME-data fra 20+ bibliotek i et søkegrensesnitt. Drives av Casalini Libri i Italia. For 
generell informasjon om Share-VDE:  https://www.svde.org/about/about-share-vde  
Opptak av Share-VDE workshop 2021, mandag 20. september: Share-VDE Workshop 
September 20 2021.mp4  (2:05:42). Mest interessant var vel demonstrasjon av grensesnittet 
ved Filip Jakobsen fra Samhæng, se mellom 25:30-59:38 i opptaket. 
Lenke til selve grensesnittet: https://www.svde.org/ 

• Universitetsbiblioteket i Oslo, Biblioteksentralen og UNIT har startet et BIBFRAME-prosjekt. 
Det ble gitt en orientering fra oppstartsmøtet i prosjektet. Den norske katalogkomité er en 
referansegruppe for dette prosjektet. 

  
For øvrig vil Oddrun Ohren, Nasjonalbiblioteket, komme på neste møte å snakke om Share-
VDE med fokus på de delene av prosjektet som vi i Norge er mest involvert i. 

 

 

http://www.rda-rsc.org/node/668
https://www.svde.org/about/about-share-vde
https://drive.google.com/file/d/1Ht5_uCJ05-FfZOWtochVtdWL8ol0vKnk/view
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