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Referat af 52. møde i danZIG 

 

Mødet afholdtes tirsdag den 26. august kl. 10.30-14  

i Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh. 

 

 

0. Deltagere 

Erik Bertelsen, Statsbiblioteket  

Flemming H. Pedersen, Axiell Danmark A/S  

Jacob Andresen (i stedet for Hans Erik Büscher), Reindex.net  

John Schneider (i stedet for Jan Ernfred Madsen), Systematic 

Per Kjær, Aarhus Kommunes Biblioteker  

Pernille Saul, Guldborgsund-bibliotekerne  

Poul Henrik Jørgensen, Portia I/S  

Mads Bondo Dydensborg, DBC 

Ulla Kvist, Kulturstyrelsen (referent) 

Preben Aagaard Nielsen, Kulturstyrelsen (mødeleder og referent) 

Gæst 

Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek 

Afbud/fraværende 

Adam Dickmeiss, Index Data ApS  

Hans-Henrik Felby, Ex Libris Scandinavia  

Ole Hultén, KnowledgeGate Information System  

1. Indledning og godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af et punkt under meddelelser 

om BIBFRAME, efter ønske fra Leif Andresen. 

 

Kort præsentationsrunde. 
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2. Meddelelser 

2.1 Biblioteksstandarder i Danmark 

Dokument version 2013: 

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliote

k/Publikationer/Biblioteksstandarder_i_Danmark_2013.pdf 

 

Preben Aagaard Nielsen oplyste, at han sammen med Leif Andresen plan-

lagde at ajourføre publikationen ultimo 2014. Eventuelle forslag til ændrin-

ger eller tilføjelser kan sendes til Preben senest den 10. oktober 2014. 

 

På mødet blev foreslået, at DDB indgår mere i publikationen. 

2.2 Kulturstyrelsens arbejde med standarder 

Preben Aagaard Nielsen orienterede om Kulturstyrelsens arbejde med 

standarder i forhold til den tekniske infrastruktur på biblioteksområdet. 

Preben er tiltrådt i styrelsen med ansvar for bl.a. denne standardisering 

efter Leif Andresens overflytning til Det Kongelige Bibliotek.  

 

Preben oplyste, at han har en baggrund som cand. scient. og senest har 

været ansat en årrække i Dansk Standard og derfor har et indgående 

kendskab til standardiseringsprocesserne. Han har derimod ikke en biblio-

teksfaglig baggrund og heller ikke det tekniske grundlag for at udarbejde 

specifikke it-standarder på biblioteksområdet. Preben udtrykte, at han der-

for har brug for bl.a. danZIG og ønsker at bibeholde det som en vigtig 

partner på området.  

 

Preben oplyste videre, at han derudover har brug for en sparringspartner 

på biblioteksområdet i forhold til den generelle udvikling af den tekniske 

infrastruktur, og at han håbede at repræsentanterne i danZIG fra bibliote-

kerne ville indgå i et sådant sparringsteam, som ville blive etableret i løbet 

af efteråret. 

2.3 BIBFRAME 

Leif Andresen orienterede om status for BIBFRAME. BIBFRAME er et udvik-

lingsprojekt, hvor de hidtidige MARC formater erstattes af link data. 

BIBFRAME arbejder således ikke med records men med forbundne begre-

ber og strukturer (semantisk søgning). 

 

Library of Congres tager en version i brug i begyndelen af 2015 med hen-

blik på at forlade MARC formatet. Det er Leifs’ vurdering, at BIBFRAME har 

potentiale til at blive en ny international standard, og udvalget var enige 

om, at det er et område, vi skal følge. 

 

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/Publikationer/Biblioteksstandarder_i_Danmark_2013.pdf
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/Publikationer/Biblioteksstandarder_i_Danmark_2013.pdf
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Preben Aagaard Nielsen oplyste, at Kulturstyrelsen pr. 1. oktober 2014 har 

ansat en ny medarbejder, Anders Cato, der bl.a. skal have katalogisering 

som arbejdsområde og skal følge udviklingen inden for BIBFRAME og RDA. 

3. EDItX  

Dokument: Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries ver-

sion 2.0: 

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engel

ske/danzig/guidelines_editx/Guidelines_for_use_of_EDItX_documents_in_

Denmark_V2_0_work_document_July2011.pdf 

 

Flemming H. Pedersen oplyste, at han sammen med Biblioteksmedier har 

set på en revision af dokumentet. De har bl.a. kigget på  

- Statusopdatering (kan ikke leveres/bliver forsinket) 

- Materialevalg for biblioteket (som Biblioteksmedier bl.a. foretager, 

selve bestillingen står biblioteket for). Skal kunne kombineres med 

mini-udbud, som nogle kommuner foretager. 

 

Det aftaltes, at Flemming laver et forslag til revision af dokumentet. Han 

inddrager dem han finder er nødvendige. 

Deadline: 1. november 2014. 

Forslaget sendes til Preben Aagaard Nielsen, der forestår en høringsproces. 

4. CULR service (Core User Library Registry) 

Seneste udgave (version 3) af publikationen kan ses her: 

http://biblstandard.dk/CULR/ 

 

(CULR service betyder, at vi går fra at biblioteket har brugere til at bruger-

ne har biblioteker, som Leif udtrykte det) 

 

Mads Bondo Dydensborg oplyste, at DBC i øjeblikket er ved at revidere den 

foreliggende version 3 (der er et udkast), idet Det Fælles Bibliotekssystem 

(FBS) har brug for en opdatering. Mads oplyste, at en testudgave (version 

4) ville være færdig denne uge til test (ikke drift), med dokumentation på 

DBC’s hjemmeside og/eller standardsiden (biblstandard.dk).  

 

Kommunikation om testversionen kan sendes ud via Kulturstyrelsen til 

danZIG, danZIG-listen mv. DBC orienterer Kulturstyrelsen når testversio-

nen er klar. 

 

John Schneider oplyste, at Systematic (FBS) er interesseret i at deltage. 

 

Leif Andresen bemærkede, at kommunikation om testversionen ikke kun er 

interessant for FBC men for alle systemleverandører. 

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/danzig/guidelines_editx/Guidelines_for_use_of_EDItX_documents_in_Denmark_V2_0_work_document_July2011.pdf
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/danzig/guidelines_editx/Guidelines_for_use_of_EDItX_documents_in_Denmark_V2_0_work_document_July2011.pdf
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/danzig/guidelines_editx/Guidelines_for_use_of_EDItX_documents_in_Denmark_V2_0_work_document_July2011.pdf
http://biblstandard.dk/CULR/
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Erik Bertelsen anførte, at forskningsbibliotekerne skal have mulighed for at 

foreslå ændringer. 

5. Forberedelse af migration fra Z39.50 

Baggrundsmateriale: Forberedelse af migration fra Z39.50 

http://biblstandard.dk/danzig/migration_aug2013.htm  

 

Leif Andresen redegjorde for processen omkring Z39.50 over de senere år. 

6. Migration fra Z39.50: lånesamarbejde 

6.1 ISO 18626:2014 Interlibrary Loan Transactions 

Leif Andresen orienterede om arbejdet i ISO TC46/SC4/WG14, som han 

har været formand for, og udgivelsen af ISO 18626:2014 Information and 

documentation -- Interlibrary Loan Transactions. 

Web site: http://illtransactions.org/ 

Press release om udgivelse: http://illtransactions.org/pdf/ISO_18626-

press_release_2014-07-17.pdf  

 

Leif oplyste, at standarderne ISO 10160:1997 og ISO 10161:1997 eksiste-

rer fortsat og vil gøre det så længe nogen bruger dem, men de opdateres 

ikke længere, idet den nye ISO 18626:2014 tager over. 

 

ISO 18626:2014 blev udgivet juni 2014. Den vil blive præsenteret på den 

nordiske fjernlånskonference i Oslo medio oktober 2014. 

 

Leif oplyste, at arbejdsgruppen (og editorgruppen) bag standarden (WG14) 

fortsætter og at han fortsætter som formand ind til vidrere.    

6.2 Danish ISO 18626 profile for ILL transactions 

Dokument: 

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_18626_profile_for_ILL_tran

sactions.htm 

 

Leif Andresen oplyste, at forslag til dansk profil for standarden havde væ-

ret i høring på danZIG-listen og derefter var færdiggjort. Profilen blev pub-

liceret umiddelbart efter standardens offentliggørelse. 

6.3 Danish ISO 20775 profile for holdings requests 

Dokument: 

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_20775_profile_for_holdings

_requests.htm  

 

http://biblstandard.dk/danzig/migration_aug2013.htm
http://illtransactions.org/
http://illtransactions.org/pdf/ISO_18626-press_release_2014-07-17.pdf
http://illtransactions.org/pdf/ISO_18626-press_release_2014-07-17.pdf
http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_18626_profile_for_ILL_transactions.htm
http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_18626_profile_for_ILL_transactions.htm
http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_20775_profile_for_holdings_requests.htm
http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_20775_profile_for_holdings_requests.htm
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Leif Andresen informerede om profilen. De to profiler for ISO 18626 hen-

holdsvis ISO 20775 kan anvendes uafhængigt af hinanden. 

6.4 Look-up of holdings information 

Dokument: http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Look-

up_of_holdings_information.htm  

 

Leif Andresen redegjorde for arbejdet med specifikationen, der var blevet 

behandlet af danZIG ILL arbejdsgruppen. 

  

Udvalget godkendte forslaget til specifikation. 

7. Migration fra Z39.50: søgning   

7.1 På kortere sigt 

Dokumenter:  

Mapping to danZIG Profile from Danish Praxis rules for Search Codes - 

http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm  

 

DAN-2 SRU Context Set 

http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm 

 

Leif Andresen orienterede kort om processen med de to dokumenter, der 

tidligere er godkendt af danZIG og udgivet. 

7.2 På længere sigt 

Rapport: Remote Search Standards in Future Library Applications 

Report to Danish Agency for Culture, Prepared by Poul Henrik Jørgensen  

24. March 2013 

Rapporten kan hentes her: 

http://biblstandard.dk/danzig/Remote_Search_Standards_in_Future_Librar

y_Applications.pdf 

 

Leif Andresen anførte, at rapporten er lavet på engelsk bl.a. for at kunne 

indgå i international sammenhæng, og at den er blevet præsenteret på et 

møde i SVUC (Scandinavian Virtual Union Catalogue, hvor DBC er dansk 

medlem) sidste sommer samt sendt til bl.a. Library of Congress. 

 

Udvalget drøftede rapporten på baggrund af en introduktion af Poul Henrik 

Jørgensen. Der er tale om en baggrundsrapport til inspiration og til efter-

retning, dvs. ingen handlingsorienterede beslutninger. 

 

Poul Henrik anbefalede en overordnet strategi/retning:  

- Brug OASIS OpenSearch til simple søgninger, med CQL som basis-

sprog. 

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Look-up_of_holdings_information.htm
http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Look-up_of_holdings_information.htm
http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm
http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm
http://biblstandard.dk/danzig/Remote_Search_Standards_in_Future_Library_Applications.pdf
http://biblstandard.dk/danzig/Remote_Search_Standards_in_Future_Library_Applications.pdf
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- Brug OData til søgning fremover (OASIS standard) – derfor skal vi 

følge hvad der sker med OData. 

 

Poul Henrik anførte desuden, at SOAP ikke udvikler sig mere, hvorimod der 

sker udvikling på OData. 

 

På den baggrund var Poul Henriks anbefaling:  

- OData: Adopt 

- BIBFRAME: Observe. 

 

Udvalget tog rapporten til efterretning og noterede, at en løbende op-

mærksomhed på den internationale udvikling af søgning i forhold til Linked 

Open Data er nødvendig. 

8. Opfølgning på ISO 25577:2013 MarcXchange 

Standarden er på dansk initiativ blevet opdateret med mulighed for "em-

bedded fields", der sikrer, at også UNIMARC poster kan transporteres. 

Denne facilitet kan også bruges til samlet transport af hoved/bindposter.  

 

Den reviderede standard blev vedtaget efterår 2013 og publiceret af ISO 

december 2013. Tommy Schomacker, DBC, har forestået revisionen. 

 

danZIG-specification 11 Guidelines for exchange of danMARC2 records in 

MarcXchange fra december 2011 fastlægger, hvordan MarcXchange skal 

bruges i Danmark: 

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engel

ske/andre/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchan

ge.pdf.  

 

Specifikationen er udarbejdet af danZIG MarcXchange arbejdsgruppen. 

Med opdateringen af MarcXchange-standarden bør specifikationen ligeledes 

opdateres. 

 

Mads Bondo Dydensborg oplyste, at Tommy Schomacker for DBC vil lave 

et forslag til revision af specifikationen. Forslaget sendes til Preben 

Aagaard Nielsen, der vil forestå en høring af forslaget. 

9. Brugen af CPR-numre i biblioteker 

Erik Bertelsen redegjorde kort for nogle af de udfordringer, der er knyttet 

til at anvende CPR-numre i biblioteker. Anvendelsen af CPR-numre som 

lånernummer blev oprindelig introduceret for at gøre det lettere for låner-

ne, udfordringerne er først opstået senere. 

 

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/andre/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/andre/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/andre/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf
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Per Kjær anførte, at folkebibliotekerne er en del af det kommunale system, 

og det skal de blive ved med at være.  

 

Udvalget var enigt om, at der ikke skal udvikles særlige biblioteksløsninger 

som alternativ til brugen af CPR nr. – bibliotekerne er en del af det offent-

lige system. 

10. Evt.  

- Leif Andresen oplyste, at han som følge af overflytningen til Det 

Kongelige Bibliotek er udtrådt af danZIG. Da han har været tovhol-

der på arbejdet med ILL standarden og den danske profil, har han 

gennemført og afsluttet dette arbejde og derfor deltaget på dagens 

møde som gæst. Leif ønskede at benytte lejligheden til at takke ud-

valget for det mangeårige samarbejde.  

 

- Preben Aagaard Nielsen oplyste, at danZIG vil holde møde efter be-

hov. Et nyt mødetidspunkt ville derfor ikke blive fastlagt på nuvæ-

rende tidspunkt, men afvente behovet. 

 


