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REFERAT 

 

 

Referat fra møde i Bibliografisk Råd mandag  

den 10. september 2018 kl. 10.30-16.00 i SLKS  

 

 

 

 
 

Deltagere: 
Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek (formand) 

Hanne Hørl Hansen, DBC 

Dorete Bøving Larsen, Det Kgl. Bibliotek  

Pernille Saul, KOMBIT  

Line Jung Lindhard, DBC 

Jakob Luther, Esbjerg Bibliotek 

René Høtbjerg Øhlenschlæger, Køge Bibliotekerne 

Anders Cato, Slots- og Kulturstyrelsen 

 

Fraværende: 

Gitte Andersen, Det Kgl. Bibliotek 

 

 
 
 
 

Dagsorden 

 

1. Velkommen 

Leif bød alle velkommen til årets første møde i BIR. 

Leif beklagede at vi ikke har haft møde tidligere i 2018. Men i stedet for et BIR-møde i foråret var der 

en visionsworkshop om RDA den 12. marts 2018 med bl.a. BIRs medlemmer som deltagere. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 4 c ii, skifter plads til 4 a og bliver så 4 a vi. 

Dagsorden blev derefter godkendt. 

 

3. Meddelelser.  

En beslutning fra 2014 vedr. sprogkode for serbisk (srp) og kroatisk (hrv), var ikke blevet meldt ud 

den gang på grund af en forglemmelse, men det er den nu. Se Katformat-nyt 2018:3. 

Beslutningen om lokale musikopstillinger (Katformat-nyt 2018:1) er blevet annulleret fordi stort set 

ingen  ville tage den i brug. Annulleringen vil blive meldt ud i næste Katformat-nyt. 
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4. Formatændringer m.v. 

 

a. Godkendt af BIR FU – til orientering. 

i. 20180124. Ændringsforslag felt 670 df e  

ii. 20180124. Ændringsforslag felt 740 df n, o  

iii. 20180124. Ændringsforslag felt 900 nyt eksempel 6  

iv. 20180201. Ændringsforslag til felt 740 df j  

v. 20180214. Ændringsforslag til felt 526 nyt df n  

Tilføj teksten ”Jævnfør 520 *n”  

Se også 4 c) vii herunder. 

vi. Nye materialetyper til bibliotek.dk  

 

Meldt ud i Katformat-nyt 2018:4 og 2018:6. 

 

b. Godkendt af BIR efter høring per mail. 

i. 20180524. Revideret ændringsforslag. Nyt felt 665  

20180716. Revideret ændringsforslag. Nyt felt 665. Bilag  

ii. 20180716. Revideret ændringsforslag. Felt 165, 465, 565. Ny felter til hjælpepost-

formatet  

20180530. Ændringsforslag til Praksisregler for søgeveje: Ny søgekode for hoved-

sprog: hs (008*l, 041*a*p*s)  

 

Meldt ud i Katformat-nyt 2018:6. 

 

c. For drøftelse i BIR. 

i. Forslag om nye søgekoder fra Københavns Biblioteker (BIR FU 2018-02-02) 

Forslaget var inddelt i tre dele: 

1. Vedr. søgekode for udgavebetegnelse (felt 250a og 250b i danMARC2): 

Der eksisterer ikke en søgekode for udgavebetegnelse i Praksisregler for 

søgeveje. F.eks. ub= 

Beslutning: koden ub indføres for felt 250 df a og b. 

2. Vedr. søgekode for fysisk beskrivelse (felt 300 i danMARC2): 

Der eksisterer ikke en søgekode for fysisk beskrivelse i Praksisregler for 

søgeveje og man ønsker at den bliver søgbar. 

Beslutning: BIR ønsker forslaget mere specificeret. Hvilke delfelter øn-

sker man specifikt, der skal kunne søges. Delfelt e (Tekniske oplysninger) 

er allerede søgbart. 

3. Vedr. søgekode for forlagets hjemsted (felt 260a i danMARC2): pu  

Denne er oplistet i Praksisregler for søgeveje men virker ikke i Cicero. 

Beslutning: Det er et lokalt spørgsmål og ikke BIRs område. 

 

ii. 20180207. Ændringsforslag. Felt 240, df ø  

Delfeltet må ikke gentages. 

Beslutning: Vedtages. 
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iii. 20180531. Ændringsforslag. Felt 035.  

Ændret feltnavn til ”System Control Number” og dermed lig med 035 i MARC21. 

Beslutning: Vedtages. 

Vi vil foreslå Library of Congress at man kan anvende alle ISIL-koder i 035 for 

MARC21. 

iv. 20180531. Ændringsforslag. Felt q 166. To nye delfelter: 

df x navn på fiktiv figur som emneord (skønlitteratur) 

df y navn på fiktiv figur som emneord (faglitteratur) 

Beslutning:  

Forslaget blev principgodkendt, men det blev påpeget, at der ikke var fuld over-

ensstemmelse mellem delfelterne i hhv. det bibliografiske format og hjælpepost-

formatet. Line lovede at kigge på det og udsende et nyt forslag, der godkendes af 

BIR FU. 

v. 20180531. Ændringsforslag. Felt 666 – to nye delfelt, se punkt iv ovenfor.  

Beslutning: Se punkt iv. 

vi. 20180710. Ændringsforslag til felt 795 df o, l  

Skal vi have delfelt o = omfang og l = spilletid, eller et delfelt der betyder begge 

dele? 

Beslutning: Vi omdefinerer l til at være både omfang og spilletid. 

vii. 20180301. Ændringsforslag til felt 526 q, s. Erstatter forslag vedr. 526 n. 

Nye delfelter:  

526*q (G) rapportnummer 

526*s Standard Technical Report Number (STRN) 

Dette er et rent konverteringsbehov ved konvertering fra MARC21. 

Beslutning: Vedtages, men Line sender en forklarende mail ud. 

 

5. Nationalbibliografien /v. Hanne 

a. Nationalbibliografisk regnskab 2017. 

Se SLKS’ side med en sammenfatning af regnskabet. 

Hanne præsenterede regnskabet og det blev diskuteret i Rådet. Der blev spurgt ind til ko-

pikatalogiseringer af onlinematerialer, hvor tallet var faldet. Årsagen hertil er formentlig, at 

en række de værker, der tidligere blev kopikatalogiseret, nu er omfattet af den retrospekti-

ve del af nationalbibliografien (digitaliseringer), hvor der automatisk oprettes poster. Disse 

vægtes ikke i det nationalbibliografiske regnskab. Der blev spurgt til om samme materiale 

kom både online og fysisk. Det gør det i en række tilfælde, men vi har ikke statistisk mulig-

hed for at opgøre dette uden at vi har værkposter. Forklaringen om den retrospektive del 

af nationalbibliografien burde muligvis fremgå som note i det nationalbibliografiske regn-

skab. 

Bibliografisk Råd tog Nationalbibliografisk regnskab fra DBC og Det Kgl. Bibliotek til efter-

retning. 

b. Reviderede optagelseskriterier for Dansk Billedfortegnelse (bilag 1) 

Hanne præsenterede forslag til nye optagelseskriterier. 

Beslutning: Vi indstiller til godkendelse. 

c. Reviderede optagelseskriterier for Dansk Lydfortegnelse (bilag 2) 

Hanne præsenterede forslag til nye optagelseskriterier. 

Beslutning: Vi indstiller til godkendelse. 

https://slks.dk/biblioteker/nationale-ordninger/nationalbibliografien/nationalbibliografiske-registreringer/
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d. Status fra DK5-arbejdsgruppen (bilag 3) 

Arbejdsgruppen har selv fortalt hvad de har lavet i vedlagte bilag. 

Hanne rapporterede derudover, at den nye onlineudgave af DK5 nu er kommet. 

René stillede spørgsmålstegn ved kun DBC er præsenteret i udvalget. Risikerer vi ikke at det 

verdensbillede som afspejles, bliver begrænset? Hvis man ønsker at sparring på den prakti-

ske brug af systemet kan det blive svært i den nuværende struktur. Hanne replicerede dog, 

at årsagen til at DK5-arbejdsgruppen nu alene består af DBC-medarbejdere og der er valgt 

en arbejdsform med høringer via profblog i stedet var, at man havde måttet konstatere at 

de udefra rejste sager i det tidligere udvalg var få og indsatsen derfor ikke stod mål med re-

sultatet.  

Jacob gav som respons, at systemet ikke var enkelt at tilgå for brugeren som hidtil med et 

trykt indeks, der lå fremme. Hvordan ser man DK5 formidlet? Det ville være fint at have 

noget som man kunne fremvise for dem, der bruger systemet. 

Der var enighed om, at man manglede en overordnet diskussion af hvad man vil med DK5 

og hvad vi ser det brugt til. Er DK5 brobygning imellem poster uden emneord og poster 

med? Er DK5 muligheden for at mappe til udenlandske materialer via mapning af klassifika-

tion? Er DK5 efterhånden alene et opstillingssystem (hvilket giver mulighed for simplifice-

ringer)?  

Vi bør have en temadiskussion om DK5 ved lejlighed.   

Leif mente, at hvis vi skal have en temadiskussion skal vi nok supplere med nogle fra DBC, 

der arbejder med systemet og inddrage folke- og forskningsbiblioteker samt fx systemleve-

randører.  

Beslutning: Vi tager spørgsmålet op igen på næste BIR-møde. 

 

6. RDA-projektet 
 

a. Status for RDA forberedelse/v. Leif 

Leif redegjorde for de sidste måneders arbejde med RDA i Danmark. Indenfor BIR FU er der 

– suppleret af Line Jung Lindhard og Susanne Thorborg, DBC bl.a. blevet udarbejdet ek-

sempler på skitser til brugsscenarier, der illustrerer, hvad vi kan med RDA som vi ikke kan i 

det nuværende system.  Arbejdet skal ses som opfølgning på forårets workshop mellem 

DDB og BIR samt repræsentanter fra DBC. Brugsscenarierne blev sendt ud til rådet under 

mødet. Se videre det linkede dokument.  Brugsscenarierne vil videre blive drøftet i BIR Da-

tamodel Projektgruppe. 

 

b. Opsamling RDA /v. Hanne 

I juni måned kom der en første release af det nye RDA Toolkit, der er resultatet af det så-

kaldte ”3R Project”. Mange havde troet, at det skulle være den første rigtige release af den 

nye version. Men det var det ikke. Der mangler meget: der er ingen eksempler og ingen 

sprogversioner. Men IFLAs LRM-model er indarbejdet i toolkittet og det er meget positivt. I 

det nye toolkit er alt splittet op, der er ikke længere kapitler og ingen nummerering. Under 

de respektive entiteter ligger alle instruktioner om elementer samt alle relationer, der er 

relevante for entiteten. Alt der tidligere var ”core” er nu væk. 

 

For at skabe fleksibilitet mellem fx automatisk og manuel registrering opereres igennem 

RDA med 4 måder at beskrive de enkelte elementer på: 

 Ustruktureret  

https://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/resource-description-and-access/status-for-rda-forberedelse-20181/
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 Struktureret 

 Identifikator 

 URI 

 

Den samlede registrering kan sagtens have ustrukturerede elementer (fx hovedtitel), struk-

turerede elementer (fx et inverteret navn) osv. 

  

Næste version af Toolkittet kommer i september 2018. Derpå bliver der en mere i decem-

ber, og endnu en i februar 2019.  Derpå regner man med at det vil være klart for denne 

gang, i hvert fald i den engelsksprogede version. 

 

Konklusion: Det er åbenbart, at der er behov for en opgradering af den danske profil til det 

nye toolkit og det nye indhold. Der er også behov for en vejledning til hvordan man bruger 

RDA og profilen. Dette behandles i BIR-FU. Der blev ligeledes stillet forslag om måske til fe-

bruar-marts at have et seminar med ”arbejdshåndsker på”, noget mere praktisk, hvor vi ser 

om vi kan katalogisere materialer med RDA, profilen og formatet. Altså en test af, om skri-

vebordsarbejdet hænger sammen.  

 

c. EURIG-møde på DBC maj 2018 /v. Hanne 

Hanne rapporterede fra mødet, der denne gang blev afholdt på DBC.  

De lande, der laver oversættelser af RDA, har store problemer ved overgangen til det nye 

Toolkit. Når det nye Toolkit er klart skal oversættelserne nå at laves om på ét år før man 

lukker det gamle Toolkit. Det opleves som alt for dårligt med tid. 

 

Fra europæisk side klager man en del over, at der er mange angloamerikanske eksempler 

og det vil EURIG prøve at nå en løsning på. EURIG vil inden for kort tid nedsætte en euro-

pæisk eksempelgruppe der vil arbejde med dette. EURIG har også nedsat en gruppe der 

skal vurdere det nye Toolkitts brugbarhed.  

 

Under EURIG-mødet var der meget stor debat om manglen på nummerering.  

Udgiverene er åbne for at implementere et nummereringssystem, hvis vi kan finde på no-

get der fungerer. Det som de har brugt indtil nu har vist sig at være alt for kompliceret.  

 

British Library havde lavet en ”application profile” som gennemgår en standardkatalogise-

ring, noget som man kan bruge for nemt at lave en normal katalogisering. De præsentere-

de den kort på mødet. 

 

EURIG har nu anbefalet RSC som minimum at udarbejde en generel application profile for 

biblioteker, som alle kan tage udgangspunkt i til deres nationale profil for at sikre konsi-

stens og samtidig betrygge brugerne i at man er nået tilstrækkeligt rundt i regelsættet. 

Denne application profile skal afspejle nuværende produktionsmiljø men vil selvfølgelig 

skulle justeres ved skift af fx format fremover.   

 

Der var også et punkt på dagsorden om hvordan man får RDA til næste niveau.  Der talte 

repræsentanter fra det svenske Kungl. biblioteket om LIBRIS XL, Leif om BIBFRAME og Line 

om den danske tiltænkte RDA-model.  
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Næste EURIG-møde finder sted i 2019 i Budapest.  

 

d. Arbejdsgruppen vedr. autoritetsdata /v. Leif 

Leif rapporterede om det videre arbejde i arbejdsgruppen. På det sidste møde blev der 

drøftet skemaer der kunne indgå i et Nationalt Autoritetsdatarepositorium (NAR) i fremti-

den. Skemaerne tager udgangspunkt i den aktuelle version af RDA, så man er nødt til at 

gennemgå dem igen senere.  Der blev også gennemgået attributter og relationer for per-

soner i NAR. I det kommende arbejde vil man fokusere på at få fuldt styr på personer og 

værker, samt at udarbejde eksempler. Næste møde finder sted den 12. oktober. 

 

e. Arbejdsgruppen vedr. format /v. Leif 

Se nærmere i Status for RDA forberedelse 2018:1 under ”RDA udgave af danMARC2”  

Der findes et udkast til ny indledning til danMARC2, forord, ændret bilag K og et nyt bilag L 

(bilag 4).  

 

Et bilag med forslag til nye felter/delfelter i danMARC2 mht. RDA præsenteredes af Leif for 

Rådet (bilag 5). Han understregede at der i det fortsatte arbejde med forberedelse af RDA 

meget vel kan blive identificeret flere behov for nye felter/delfelter. 

 

Forslagene til nye felter/delfelter i danMARC2 mht. RDA blev godkendt.  Arbejdsgruppen 

fortsætter nu med beskrivelse af alle felter, delfelter og eksempler i forhold til RDA katalo-

gisering.  

 

f. Arbejdsgruppen vedr. uddannelse /v. Gitte 

Da Gitte var hjemme med sygt barn, havde hun sendt en status om, at gruppen ikke var 

nået meget længere. Man afventer information om de praktiske forudsætninger. 

Et spørgsmål som har været oppe tidligere kom igen: Hvad kan SLKS bidrage med?  

[Tilføjet efter mødet: SLKS kan stå for den praktiske organisering, men aktiviteterne skal være selvfi-

nansierede. SLKS kan ikke bekoste uddannelse af landets katalogisatorer. (se referat fra sidste BIR-

møde)] 

 

SLKS er ved at undersøge hvad interesse Centralbibliotekerne har i at deltage i og bidrage 

til uddannelsesforløbet. 

Hanne: Det er vigtigt at få en forståelse for den underliggende model. Det vil være hen-

sigtsmæssigt at undervisningsmaterialer kan deles, derfor er afklaring om finansiering vig-

tig.  

René kom med et forslag om at arbejdsgruppen kunne tegne nogle scenarier med finansiel-

le beregninger.  

Uddannelsesgruppens arbejde fortsætter og der bliver en ny rapport på næste BIR-møde. 

 

g. Ny terminologi /v. Anders 

Anders fortalte om arbejdet med de nye og ændrede termer, der er kommet som en kon-

sekvens af 3R-projektet. Et stort antal af formuleringer er blevet ændret og der er også til-

kommet et antal af nye termer, fx user tasks (find, obtain, select, obtain, explore = finde, 

identificere, vælge, få adgang til, udforske). Hanne og Anders mødtes den 4. september og 

gennemgik de nye og ændrede termer der er kommet indtil nu. De nye versioner er nu ind-

sendt til RDA Translations for publicering i Open Metadata Registry, og derved også i RDA 

Registry. 
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Der er blevet udmeldt fra RDA Translations Working Group Chair, at indenfor de næste få 

uger kommer der 497 nye termer at oversætte, så arbejdet er ikke forbi endnu. 

 

h. Andre aktiviteter 

Leif meldte ud at Det Kgl. Bibliotek har besluttet at gå over til RDA i sammenhæng med sy-

stemskiftet i 2019. 

 

Hanne mindede om at BIR har en aftale  med faggrupperne om at planlægge et fælles ar-

rangement mere om RDA i starten af det nye år.  Det drøftes videre i Forretningsudvalget. 

 

7. Juridisk sag – for høring i BIR 

Klage vedr. katalogisering af ”Fra Vestkysten til Østfronten” 

Den fysiske bog var indlånt til mødet. 

DBCs repræsentanter deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

Bibliografisk Råds repræsentanter (undtaget repræsentanterne fra DBC) havde læst klagen før mø-

det og formanden havde også sendt sider fra bogen ud før mødet. Under mødet blev bogen cirkule-

ret i fysisk form og klagen blev drøftet. 

Bibliografisk Råds udtalelse og rekommandation til Slots- og Kulturstyrelsen er at den katalogisering 

der er udført af DBC er helt i overensstemmelse med Katalogiseringsregler og bibliografisk standard 

for danske biblioteker og derfor skal klagen ikke bifaldes. Bogen er korrekt katalogiseret. Der blev 

underskrevet en udtalelse til SLKS. 

 

8. BIBFRAME /v. Leif 

a. Opdatering 

Leif meddelte at BIBFRAME-arbejdsgruppen ikke har haft møde i år, men man bliver ved 

med at overvåge BIBFRAME-listen.  

b. European BIBFRAME Tutorial & Workshop 17-19. september, Fiesole 

Library of Congress deltager og gennemgår de forandringer der er lavet i BIBFRAME. Totalt 

deltager 80 personer i tutorial og workshoppen. Fra BIR og arbejdsgrupper kommer Leif 

(som organisator af workshoppen), Line, Susanne og Anders. 

Efter dette møde og når vi ved lidt mere om hvor langt LC er kommet, så holder vi måske et 

nyt møde i arbejdsgruppen. Men vores plan er at vente med eventuel implementering af 

BIBFRAME til efter implementering af RDA. 

Line oplyste om at lige nu er DBC ved at høste hele LC-basen i BIBFRAME-format, fordi at 

man har behov for at arbejde med den og autoritetsdata. 

 

9. Handlingsplan  

Handlingsplanen blev gennemgået og opdateret. (Bilag 6) 

 

10. Eventuelt 

Leif har rykket SLKS ift. vedligeholdelse af konverteringstabeller, men i venten på en beslutning fra 

SLKS har Det Kgl. Bibliotek nu købt opdateringen af konverteringstabellerne af DBC.  

 

Det Kgl. Bibliotek har også skrevet til SLKS om vedligeholdelsen af sitet biblstandard.dk og fået tyde-

http://www.casalini.it/EBW2018/
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ligt besked, at sitet vil blive lukket ned pr. den 31.12.2018. De sider der vedrører katalogisering og 

format er allerede flyttet til SLKS’s web og vil blive vedligeholdt der. Det samme gælder de standar-

der som SLKS har påtaget sig at vedligeholde (ISIL, RFID). En del andre sager er også flyttet over 

fremmest til https://slks.dk/biblioteker/biblioteksstandarder/.  

 

SLKS har dog sagt at hvis nogen anden ønsker at overtage sitet, så er det helt i orden.  Det Kgl. Biblio-

tek har derfor udmeldt, at biblioteket gerne overtager sitet per d. 1.1.2019.  

  

11. Næste møde 

Næste møde finder sted primo december. En Doodle vil blive sendt ud efter næste forretningsud-

valgsmøde. 

https://slks.dk/biblioteker/biblioteksstandarder/
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Optagelseskriterier for Dansk billedfortegnelse  
Revideret januar 2018 

1.Afgrænsning 

1.1 Indholdsmæssig afgrænsning 

 

Dansk billedfortegnelse optager udgivelser af film/video-optagelser og andre billedmaterialer der 

kræver fremvisningsudstyr, når materialet samlet set fremstår som et værk.  

 

Billedfortegnelsen optager: 

 

 udgivelser som er offentliggjort til en bredere kreds og som enten er gratis eller fås gennem 

salg, lån eller leje  

 indhold fra betalingsbelagte streamingtjenester hvis det er til rådighed via biblioteker 

 et udvalg af danske tv-udsendelser publiceret online, hvis de forhandles kommercielt eller 

formodes at have særlig kulturhistorisk værdi - og er tilgængelige for biblioteker  

 

For publikationer der består af både billeder, tekst og lyd, gælder særlige regler (se § 5.3.) 

 

Billedfortegnelsen optager ikke:  

 

 udgivelser som alene er beregnet til privat brug eller intern brug i virksomheder, organisatio-

ner eller institutioner  

 udgivelser der er ulovligt fremstillet i henhold til ophavsretsloven 

 udgivelser som udgiveren ikke ønsker optaget, med mindre de bliver solgt eller udleveret til 

alle 

 materialer som kun er offentliggjort ved fremvisning, fx i biograf eller tv   

 enkelte billeder 

 digitaliseringer af enkelte materialer fra egne samlinger (fx biblioteker og arkiver)   

 

1.2 Geografisk og sproglig afgrænsning 

 

1.2.1 Geografisk og sproglig afgrænsning – udgivelser i fysisk fast form 

 

Billedfortegnelsen optager udgivelser i fysisk fast form når de er: 

 produceret af eller for danske udgivere/producenter, uanset sprog i tale og tekst 

 produceret af eller for udenlandske udgivere/producenter, hvor sproget er dansk tale eller 

dansk tekst  

 instrueret af en dansk instruktør  

 på anden vis beregnet for det danske marked, hvilket fx kan være indikeret ved dansk 

mærkning eller dansksproget omslag 

 

Billedfortegnelsen medtager ikke udenlandsk udgivne/producerede værker beregnet for et uden-

landsk/internationalt publikum og importeret til Danmark. Heller ikke, hvis den udenlandske udgi-

velse sælges/udlejes sammen med et dansk bilag, fx en folder med dansk tekst. 

 

Billedfortegnelsen medtager grønlandske udgivelser efter samme kriterier som danske. 
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1.2.2 Geografisk og sproglig afgrænsning - netudgivelser 

Billedfortegnelsen optager netudgivelser når de er: 

 

 produceret af eller for danske udgivere/producenter, uanset sprog i tale og tekst 

 produceret af eller for udenlandske udgivere/producenter, hvor sproget er dansk tale (inklu-

siv dansk synkronisering) 

 instrueret af en dansk instruktør 

 

Et udvalg af udenlandske film uden dansk tale, men med danske undertekster optages. Følgende 

elementer indgår i vurderingen af hvad der optages: 

 

 indhold af kunstnerisk eller informativ værdi  

 relevans i relation til biblioteksformidling primært for den almene bruger 

 blivende værdi og ikke kun flygtig optræden på nettet 

 tilgængelighed på optagelsestidspunktet 

 

1.3 Udgivelsesår 
Billedfortegnelsen medtager udgivelser udgivet i løbende år samt 5 år tilbage. 

1.4 Nye udgaver og oplag 
Nye udgaver og oplag optages i Billedfortegnelsen. 

 

2. Fysisk form 

2.1 Fysisk fast form 
 

Film/video 
Billedfortegnelsen optager film-/videooptagelser uanset fysisk medie og format (fx dvd). 

Faste billeder 
Billedfortegnelsen optager samlinger af faste billeder i elektronisk form (fx cd-rom). 

 
Samlinger af faste billeder i bogform optages i Dansk bogfortegnelse.  

 

 

2.2 Netudgivelser 

Film/video 
Billedfortegnelsen optager film-/videooptagelser i onlineform.  

Faste billeder 
Samlinger af faste billeder i boglignende netpublikationer optages i Dansk bogfortegnelse 

Samlinger af faste billeder i onlineform, der ikke har boglignende karakter (fx billeddatabaser) 

optages i begrænset omfang.  Følgende elementer indgår i vurderingen af hvad der optages: 
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 indhold af kunstnerisk eller informativ værdi  

 relevans i relation til biblioteksformidling primært for den almene bruger 

 blivende værdi og ikke kun flygtig optræden på nettet 

 tilgængelighed på optagelsestidspunktet 

 

3. Omfang 

3.1 Fysisk fast form 

Billedfortegnelsen optager udgivelser i fysisk fast form uanset omfang. 

3.2 Netudgivelser 
Netudgivelser af film/video optages i Billedfortegnelsen når spilletidslængden er på minimum 15 

minutter.  

Undtaget fra dette minimuskrav er danske børnefilm, danske kortfilm, danske fagfilm og danske 

dokumentarfilm der opfylder et af nedenstående kriterier: 

 er produceret med filmstøtte 

 forhandles kommercielt 

 er produceret af offentlige myndigheder/institutioner 

 er udgivelser af professionel karakter produceret af private institutioner (fx museer), orga-

nisationer (fx almennyttige foreninger) eller personer 

Film med en spilletidslængde på under 5 minutter optages dog kun hvis de indgår i en biblioteks-

løsning. 

4. Periodiske udgivelser 

Billedfortegnelsen optager periodiske billedværker efter samme kriterier, som gælder for trykte 

periodika til Dansk periodikafortegnelse. 

5. Specielle typer udgivelser 

5.1 Boksudgivelser af film/video 

Samlinger som er genudgivelser af film i nyt originalt samlende opbevaringsudstyr optages i Bil-

ledfortegnelsen.  

Samlinger som er genudgivelser af film, hvor de enkelte film er opbevaret i det originale opbeva-

ringsudstyr og lagt i et fælles papomslag eller lign., optages ikke. 

5.2 Afgangsfilm 
Afgangsfilm fra professionsuddannelser som fx Den Danske Filmskole optages i Billedfortegnel-

sen. 

5.3 Udgivelser, der består af billeder, tekst og lyd 

5.3.1 Udgivelser der består af billeder, tekst, og/eller lyd i samme medie (fx cd-rom): 

Udgivelser hvor billederne er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages. 

Udgivelser hvor billeder, tekst og/eller lyd har ligeværdig værdi, optages. 

 

5.3.2 Udgivelser hvor billeder, tekst og lyd findes i separate medier der er udgivet samlet:  
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Billeddele der er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages. 

Billeddele der har ligeværdig værdi i forhold til tekst- og/eller lyddele, optages. 

 

Samlinger som er genudgivelser af tidligere separat udgivne materialer i nyt samlende opbeva-

ringsudstyr, optages ikke 

 

5.3.3 Filmet musik 

Billedfortegnelsen optager film/video med scenisk musikindhold (fx koncertoptagelser, musicals, 

operaer, musikdokumentarer) samt musikdokumentarfilm. 

Enkelte musikvideoer optages ikke.  

 

5.3.4 Computerspil 

Computerspil optages i Dansk bogfortegnelse, uanset om billederne er det primære. 

 

5.4 Reklame 
Udgivelser med reklameindhold optages ikke, medmindre anden værdifuld information er det pri-

mære indhold.  

 

5.5 Film der medfølger periodika 

Film der medfølger periodika optages ikke.
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Optagelseskriterier for Dansk lydfortegnelse  

      

1.Afgrænsning 

1.1 Indholdsmæssig afgrænsning 

Dansk lydfortegnelse optager lydoptagelser af kunstnerisk og/eller informativ værdi, hvis primære 

indhold er tale, lydeffekter m.m., når materialet samlet set fremstår som et værk. 

Som taleoptagelser betragtes bl.a. indlæste og oplæste tekster, dramatiseringer, radioudsendelser, 

interviews, debatter, danseinstruktioner, gymnastikinstruktioner og sprogkurser.  

Indlæste tekster optages, hvis den tilgrundliggende tekst er optagelsesberettiget til Dansk bogfor-

tegnelse/Dansk periodikafortegnelse.  

Et udvalg af danske radioudsendelser og podcast publiceret online optages, hvis de forhandles 

kommercielt eller formodes at have særlig kulturhistorisk værdi - og er tilgængelige for bibliote-
kerne. 

 

For publikationer der består af både lyd, tekst og billeder, gælder særlige regler (se § 5.3.). 

 

Lydfortegnelsen optager ikke:  

 

 musikoptagelser (optages i Danske musikoptagelser) 

 udgivelser der er ulovligt fremstillet i henhold til ophavsretsloven 

 udgivelser som udgiveren ikke ønsker optaget, med mindre de bliver solgt eller udleveret til 

alle 
 

1.2 Geografisk og sproglig afgrænsning 

Lydfortegnelsen optager udgivelser, når de er: 

 produceret af eller for danske udgivere/producenter, uanset sprog. Fremmedsprogede ind-

læste tekster i onlineform udgivet i Danmark udelades dog, hvis det vurderes at de primært 

er beregnet til salg i udlandet 

 produceret af eller for udenlandske udgivere/producenter, hvor sproget er dansk  

 på anden vis beregnet for det danske marked 

 

Lydfortegnelsen medtager ikke udenlandsk udgivne/producerede værker beregnet for et uden-

landsk/internationalt publikum og importeret til Danmark. Heller ikke, hvis den udenlandske udgi-

velse sælges sammen med et dansk bilag, fx en folder med dansk tekst. 

 

Lydfortegnelsen medtager grønlandske udgivelser efter samme kriterier som danske. 
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1.3 Udgivelsesår 

Lydfortegnelsen medtager udgivelser udgivet i løbende år samt 5 år tilbage. 

Publikationer der har været udgivet med henblik på salg i detailhandlen, eller har kunnet fås gen-

nem abonnement, optages uanset alder. Lyd, der udleveres gratis eller sælges på anden vis, optages 

ikke i Lydfortegnelsen, hvis der er gået mere end 5 år siden udgivelsesåret, med mindre de er del af 

en nummereret serie eller af et flerbindsværk der allerede er optaget. 

1.4 Nye udgaver og oplag 

Nye udgaver og oplag optages i Lydfortegnelsen. 

 

2. Fysisk form 

2.1 Fysisk fast form 

Lydfortegnelsen optager lydoptagelser i fysisk fast form (fx cd). 

2.2 Netudgivelser 

Indlæste tekster i onlineform optages, med mindre de falder ind under de typemæssige krav, der 
opstilles i Bilag 5 i Dansk bogfortegnelses optagelseskriterier om typer, der udelades. 

 

Andre danske lydoptagelser end indlæste tekster optages i begrænset omfang. Følgende elementer 

indgår i vurderingen af hvad der optages: 

 

 indhold af kunstnerisk eller informativ værdi  

 relevans i relation til biblioteksformidling primært for den almene bruger 

 blivende værdi og ikke kun flygtig optræden på nettet 

 tilgængelighed på optagelsestidspunktet 

 

 

3. Omfang 

3.1 Fysisk fast form 

Lydfortegnelsen optager lydoptagelser i fysisk fast form (fx cd) uanset omfang. 

3.2 Netudgivelser 

Netudgivelser af lyd optages i lydfortegnelsen når de indgår i en biblioteksløsning eller der er tale 

om en kommerciel lydoptagelse, der optræder som en salgsenhed uanset omfang. 

Andre danske lydoptagelser end indlæste tekster udelades såfremt spilletidslængden er under 15 

minutter. 

4. Periodiske udgivelser 

Lydfortegnelsen optager periodiske lydoptagelser efter samme kriterier, som gælder for trykte peri-

odika til Dansk periodikafortegnelse. 
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Lydfortegnelsen optager ikke:  

Lokale lydaviser og lokale lydtidsskrifter udgivet i kommunalt eller regionalt regi beregnet for 

lokalsamfundets borgere 

 

 

5. Specielle typer udgivelser 

5.1 Reklame 

Udgivelser med reklameindhold optages ikke, medmindre anden værdifuld information er det pri-

mære indhold.  

5.2. Maskinoplæsning 

Lydoptagelser, som alene består af maskinoplæst tekst, optages ikke. 

5.3 Udgivelser, der består af lyd, tekst og billeder 

5.3.1 Udgivelser, der består af lyd, tekst, og/eller billeder i samme medie (fx cd-rom): 

Udgivelser, hvor lyd er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages. 

Udgivelser, hvor lyd, tekst og/eller billeder har ligeværdig værdi, optages. 

5.3.2 Udgivelser, hvor lyd, tekst og billeder findes i separate medier der er udgivet samlet:  

Lyddele, der er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages. 

Lyddele, der har ligeværdig værdi i forhold til tekst- og/eller billeddele, optages. 

Samlinger, som er genudgivelser af tidligere separat udgivne materialer i nyt samlende opbeva-

ringsudstyr, optages ikke. 

 

Revideret maj 2018



 Bibliografisk råd. Møde 

10. september 2018 

Bilag 3 

 

Side 1 af 1 

 

 

DBCs DK5-forum varetager den løbende redaktion af DK5. 
 

DK5-forum består af i alt 4 medarbejdere fra de klassificerende team.  

I 2017 har deltagerne i DK5-forum været: 

Jakob Wandam 

Nina Ørsnes 

Camilla Riis Petersen 

Birgit Gøtterup har fungeret som mødeleder og sekretær for gruppen  

 

 

DK5-forum har i 2017 holdt 4 møder. 

Der har været 3 indlæg på Profblog om gruppens arbejde. 

Det første indlæg indeholdt en forespørgsel om hvorvidt bibliotekerne ønsker en sammenlægning af 

amerikansk og engelsk skønlitteratur. Emnet blev taget op på foranledning af en henvendelse fra KKB. 

Der var ikke den store respons, på Profblog, men en del likes på facebook. Det tredje indlæg indeholdt 

afgørelsen om, at engelsk og amerikansk skønlitteratur fremover opstilles samlet under 83.  

De to indlæg kan ses her: 

http://profblog.bibliotek.dk/2017/05/16/nyt-om-dk5 

http://profblog.bibliotek.dk/2017/09/20/838-amerikansk-skoenlitteratur-nedlaegges-fra-aarsskiftet 

 

Det tredje indlæg på Profblog omhandlede flytning af legetøjsindustri til 79.31, en ændring som også 

var foranlediget af en henvendelse fra et bibliotek, samt en præcisering af klassifikationen af e-

publikationer. 

http://profblog.bibliotek.dk/2017/08/29/legetoejsindustri-og-e-publicering 

 

Herudover har DK5-forum beskæftiget sig med andre mindre sager, som har givet anledning til præci-

seringer i systematikkens noter, og nye ord og rettelser i registret.  

 

DBC har i løbet af 2017 udviklet en ny onlineudgave af DK5. DBC’s katalogisatorer gik over til at bruge 

onlineudgaven i sommeren, og det har givet anledning til flere nye registerord. Der har også været 

brugerkontakt vedrørende hierarkiet og ønsker om nye søge ord. En oplagt udviklingsmulighed er en 

’Forslagsknap’ med mulighed for direkte kontakt til dk5-forum. 

Endvidere har der været et endog meget positivt facebookindlæg i gruppen ’progressive musikbibliote-

karer’ 

 

Der er ikke større revisioner på programmet for 2018, men en gennemgang af hvilke dele af den vej-

ledning der ligger i forordet, som kan skrives ind i noterne til systematikken, hvor de vil være mere 

umiddelbart tilgængelige. 

 

De i perioden besluttede ændringer til DK5 er løbende offentliggjort i onlineudgaven af DK5.

http://profblog.bibliotek.dk/2017/05/16/nyt-om-dk5
http://profblog.bibliotek.dk/2017/09/20/838-amerikansk-skoenlitteratur-nedlaegges-fra-aarsskiftet
http://profblog.bibliotek.dk/2017/08/29/legetoejsindustri-og-e-publicering


 Bibliografisk råd. Møde 

10. september 2018 

Bilag 4 

 

   Side 1 af 12 

 

 

 

 

Ændringer til danMARC2 i forbindelse med RDA 

 
5 April 2018/LEIF 

Indholdsfortegnelse 
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Ændret Bilag K - danMARC2 character repertoire ............................................................... 10 

Nyt Bilag L - Dansk anvendelse af ISO 2709 for udveksling af bibliografiske poster ................ 11 

 

 

 

Tekst i rød er kommentarer, tilføjelser af link (dvs. redaktionelt til indtaster) m.v. og skal i sa-

gens natur ikke indgå i endelig udgave. 

 

Procedure 

 

Der var en foreløbig behandling af forslag til ny danMARC2 indledning på RDA Formatarbejds-

gruppens møde 19.2.2018, som blev fulgt op på BIR-FU møde 27.2.2018.  

Vi følger nu denne arbejdsgang: 

 Efterfølgende gennemskrevne version sendes hermed til RDA Formatarbejdsgruppen og 

BIR-FU til skriftlig høring med svarfrist torsdag 5.4.2018 kl. 10.00 med e-mail til 

leif@kb.dk   

 Kommentarer fra Bodil modtaget og (stort set) taget ad notam 

 Drøftes på RDA Formatarbejdsgruppens møde 10.4.2018 

 Drøftes og besluttes på BIR-FU møde 11.4.2018 

  

mailto:leif@kb.dk
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Håndtering af forskellige regler (danske kat.regler vs. RDA): 

 

Der vil i danMARC2 være felter, som har delfelter, som alene kan anvendes I RDA sammen-

hænge – og samtidig også felter/delfelter, som ikke skal anvendes I RDA sammenhæng. 

Forslag: 

 Felter, som har samme indhold og anvendelse er uden markering 

 Felter der alene anvendes i forbindelse med RDA, markeres (RDA) i overskrift 

 Felter der alene anvendes i forbindelse med de danske katalogiseringsregler, markeres 

(DKkat) i overskrift 

 Felter der anvendes både i forbindelse med RDA og de danske katalogiseringsregler, 

men med forskel i definition eller delfelter, gentages markeret med henholdsvis (RDA) 

og (DKkat) i overskrift 

Eksempler ændres ikke for DKkat- mærkede og ikke-mærkede; evt. kan tilføjes RDA eksempler 

– med markering heraf – for de ikke-mærkede. For de RDA markerede skal der for felter til ind-

datering være eksempler efter RDA. 

Præcis hvordan to feltbeskrivelse for samme felt med henh. (RDA) og (DKkat) skal håndteres, 

er et spørgsmål om det teknisk mulige. Det kan meget vel betyder flere problemer med næ-

ste/forrige linksene – i så fald må vi leve med det. På BIR-FU blev vi i den sammenhæng op-

mærksomme på knappen ”Kapitelstart” for oven, så lidt misvisende (men brugbart) linker vide-

re til feltoversigt. 



Bibliografisk råd. Møde 

10. september 2018 

Bilag 4 

Side 3 af 12 

 

 

Nyt forord danMARC2 

 

Tekst til nyt forord som forelagt Bibliografisk Råd, 20. december 2017: 

I 1995 blev danMARC2. Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskin-

læsbar form udgivet med henblik på at sikre et fælles format for den samlede bibliotekssektor 

og herunder understøtte den da nyetablerede fælleskatalog for både folke- og forskningsbiblio-

teker. I 1998 blev udgivet 2. udgave, som var revideret og konsekvensrettet i forhold til Katalo-

giseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. 2. udgave, 1998. 

Herefter og indtil udgangen af 2017 er katalogiseringsreglerne og danMARC2 vedligeholdt side-

løbende og i sammenhæng.  

Da de nye internationale katalogiseringsregler RDA - Resource Description and Access blev taget 

i brug i en række lande, besluttede Bibliografisk Råd at opdatere danMARC2 med en lang række 

ændringer for at tilgodese ændringer foretaget i MARC21 af hensyn til RDA. For at markere det-

te, er de pågældende felter markeret med ”(RDA)” således at det fremgår, at de ikke anvendes i 

sammenhæng med de danske katalogiseringsregler. 

Slots- og Kulturstyrelsen har august 2016 besluttet at Danmark overgår til brug af RDA - Re-

source Description and Access som katalogiseringsregler. Som følge heraf er den løbende opda-

tering af Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker ophørt pr. 31. 

december 2017.  

I forbindelse med overgangen til RDA vil danMARC2 blive udvidet med et antal felter/delfelter i 

løbet af 2018.  Disse felter og delfelter vil tilsvarende blive markeret med ”(RDA)”. I de tilfælde, 

hvor et felt får forskellige definitioner i forbindelse med RDA henholdsvis Katalogiseringsregler 

og bibliografisk standard for danske biblioteker, bliver feltet dubleret. Der etableres derfor to 

forskellige indekser: et knyttet til RDA og et til de hidtidige katalogiseringsregler. En samlet 

oversigt fremgår af sitemappen. Felter som alene anvendes i de hidtidige danske katalogise-

ringsregler, bliver markeret ”(DKkat)”. 

Implementering af disse ændringer i forbindelse med nationalbibliografien vil blive meldt ud af 

henholdsvis DBC og Det Kgl. Bibliotek for deres respektive dele af nationalbibliografien. 

På et møde september 2017 har Bibliografisk Råd godkendt vejledningen Udlægning til og ord-

ning af registre i onlinekataloger [NOTE med LINK] som afløser for Ordning af registre i online-

kataloger fra 1999. En del af denne beslutning er at afskaffe alfabetiseringstegn (¤) og gammelt 

dansk aa. Der henvises til den nævnte vejledning for nærmere detaljer. Ændringerne vil fremgå 

af danMARC2 i løbet af 2018, men kan først forventes endeligt implementeret i Danbib i forbin-

delse med overgangen til RDA. 

Bibliografisk Råd, 20. december 2017. 

Det med rødt og overstregede markerede skal udgår, da vi ikke anvender præcis denne model 

fra starten.  
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Ny indledning danMARC2 

 

Fra referat af BIR møde 20.12.2017: Formatarbejdsgruppen gennemarbejder nu indledningen 

og sender det til FU for endegyldig godkendelse. 

Inkl. justeringer drøftet på Formatarbejdsgruppens møde 19.2.2018. 

 

 

1 Standardens indhold og anvendelsesområde 

DanMARC2 er en standard for bibliografiske poster i maskinlæsbar form til brug for danske bib-

lioteker og andre katalogiserende institutioner og er fælles for folke-, fag-, forsknings- og ud-

dannelsesbiblioteker. 

Bibliografisk Råd, der er nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen, er ansvarlig for vedligeholdelse af 

danMARC2. 

1.1 Den bibliografiske standard 

DanMARC2-formatet er oprindeligt baseret på Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for 

danske biblioteker, men er fra 2018 udvidet til også at understøtte Resource Description and 

Access (RDA).  Der er en nærmere redegørelse for forholdet mellem danMARC2 og de danske 

katalogiseringsregler samt forudsætningerne for danMARC2 i den tidligere indledning (LINK 

INDSÆTTES). 

Rettelser og tilføjelser til danMARC2 sker så vidt muligt som genbrug af felter/delfelter fra 

MARC21. 

danMARC2 anvendes som format til registrering af monografier, periodica og analyser og omfat-

ter følgende materialetyper: bøger og småtryk, kartografiske materialer, håndskrifter, musikali-

er, lyd- og musikoptagelser, film og videogrammer, todimensionale billedmaterialer, elektroni-

ske materialer – herunder online materialer, tredimensionale genstande og mikroformer. 

1.2 Formatstandarden 

1.2.1 Det lokale format 

En række feltkoder var tilbage i første udgave reserveret til lokal anvendelse. Fra 2. udgave er 

disse feltkoder kun undtagelsesvis medtaget. Følgende felter er i danMARC2 reserveret til lokalt 

brug, dvs. at felterne eller feltindholdet kan defineres lokalt: 

Felt 087-089 Lokalt definerede felter til klassifikationsnotationer 

Felt 090-095 Lokale felter. Felterne kan frit defineres lokalt 

Felt 096-099 Lokal opstillingssignatur (med forslag til definition af delfelter i 096) 

Felt 560-589 Lokale noter, felt 563, 565, 570, 580 og 583 dog forbeholdt specielle former for 

noter 

Felt 590-599 Lokale accessionsoplysninger (forskningsbibliotekerne), felt 596 dog forbeholdt 

note om accessionsstatus. 

Det er desuden muligt at inddatere lokale emneord i felterne 600, 610, 630, 631, 633, 634 og 

645 samt lokale beholdningsoplysninger i felt 980 (og 985), men delfelterne kan ikke defineres 

frit. 

Et delfelt *& er i alle felter reserveret til lokal anvendelse. 

Eksempel: 559 00 *a Videreføres af Turnbull, Ralph G.: A history of preaching, vol. 3 *& bi-88-

104 

Ingen andre felter eller delfelter i danMARC2 inden for intervallet 001-999 må anvendes til loka-

le oplysninger.  

Der bør desuden ikke anvendes lokale feltkoder til information, hvortil der er defineret fælles 

feltkoder i formatet.  

Det anbefales fremover til rent lokalt brug at anvende bogstavfelter dvs. feltkoder, der består af 

bogstaver eller en kombination af bogstaver og tal. 
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Eksempel: b01 00 *a KBK 

(3-bogstavkode for delbase, i dette eksempel Kortsamlingens delbase i REX)  

1.2.2 Vedligeholdelse af danMARC2 

Anmodning om nye koder eller ændringer eller tilføjelser til formatet sendes skriftligt til Biblio-

grafisk Råds sekretariat, e-mail post@slks.dk.  

Bibliografisk Råd tager stilling til oprettelsen af nye koder og ændringer eller tilføjelser til forma-

tet. 

 

2 danMARC2 formatets opbygning og funktion  

En kortfattet oversigt over felterne i danMARC2 findes under pkt. 2.1. Hovedsektionen i dan-

MARC2 er opbygget således, at felt- og delfeltkoder bringes først i en ramme, derefter følger 

kommenterende tekst og sidst eksempler. Eksemplerne er indtil 2017 så vidt muligt taget fra de 

danske katalogiseringsregler. 2/1.7B2 betyder således 'Del 2, kapitel 1, § 7B2'. Enkelte eksem-

pler er taget fra FORMKAT, og endelig er der suppleret med en række eksempler fra National-

bibliografien mv. 

Felter og delfelter anvendt i danMARC udgaver før danMARC2 og som ikke er videreført i dan-

MARC2, er dokumenteret i bilag E. 

Supplerende udlægninger er beskrevet under punkt 3, skilletegnsgenerering under punkt 5. 

Der henvises i teksten til 12 bilag (A-L), som bringes sidst i formatet lige før litteraturlisten. 

2.1 Felter 

En post i danMARC-formatet er opdelt i felter. Et felt består af feltnummer, indikatorer og delfel-

ter med data. I enkelte tilfælde kan et delfelt dog være tomt. 

Alle felter defineres af et 3-cifret feltnummer. Feltnumrene kan opdeles i hovedgrupper efter 

overordnede funktioner: 

001-019 ID-numre til lænkning mv. og indholdskoder 

020-099 Internationale ID-numre, koder og klassifikationsnotationer 

100-240 Opstillingselementer og nøgletitler 

241-599 Bibliografiske beskrivelsesafsnit  

600-699 Emnedata 

700-859 Navne- og titeldata mv. ud over beskrivelsen 

860-879 Periodicarelationsdata 

880-889 Andre formateringer 

900-979 Henvisningsdata til øvrige felter 

980,985 Beholdningsdata 

990-999 Materialevalgsdata 

Felterne kan normalt gentages. Hvor det ikke er tilfældet, er der gjort opmærksom på dette i 

selve formatskemaet. 

2.1.1 Klausulerede felter og delfelter 

En kursiveret tilføjelse i rund parentes efter en feltkode/delfeltkode betyder, at feltet/delfeltet er 

forbeholdt data fra den pågældende instans. Af sådanne tilføjelser kan fx nævnes: (Nationalbib-

liografien), (DanBib), (DBC), (ISSN Network). 

(multiMARC) efter et felt/delfelt betyder, at feltet/delfeltet ikke inddateres, men stammer fra en 

MARC-post importeret fra udenlandske baser. 

2.2 Indikatorer 

Der er ikke defineret fælles værdier for indikatorerne. I danMARC2 vises indikatorerne som '00' i 

eksemplerne. Undtaget er dog periodicarelationsfelterne 860-879, hvor de giver en betydelig 

inddateringslettelse. Det er også muligt i disse felter at nulstille indikatorerne, se nærmere her-

om i formatet. 

Felter inddateres med et fast antal indikatorer, 0, 2 eller 3, afhængig af den aktuelle base. Indi-

katorer kan indeholde koder til styring af forskellige formål, fx fremvisning eller sammenkæd-

ning. 

mailto:post@slks.dk
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Nulstilling af indikatorerne i DanBib, dvs. at alle indikatorer ændres til 00, betyder ikke, at der 

ikke lokalt kan defineres indikatorer, men de vil blive negligeret i DanBib. 

2.3 Delfelter 

Delfeltkoderne består af 2 tegn, hvoraf det første er *, det andet normalt et lille bogstav (tilsva-

rende * og stort bogstav foranstillet * og lille bogstav kan anvendes til supplerende udlægning 

af delfeltet), i enkelte tilfælde et ciffer (0-9).  

Første tegn i delfeltkode kan være andet end * i nogle lokalsystemer. 

Delfelterne er i selve skemaet afmærket med 'G', hvis de kan gentages. 

Inddelingen af formatets beskrivelsesfelter i delfelter hænger sammen med ISBD's inddeling i 

elementer. Det betyder, at de fleste standardskilletegn kan genereres i forbindelse med frem-

visning eller udskrift på grundlag af delfeltkoder og derfor ikke skal inddateres. ISBD-tegn i 

teksten i et delfelt skal inddateres. 

Delfelterne kan enten indeholde data i klar tekst eller koder for postens status og hierarkiske 

sammenhæng med andre poster samt andre koder, der kan bruges til søgning eller udtræk efter 

forskellige kriterier, fx landekoder og sprogkoder. 

Nogle felter/delfelter er betegnet som SUMFELTER eller SUMDELFELTER. Sumfelter er felter, 

som kan erstatte et eller flere felter inden for samme hovedområde. Et sumdelfelt er et delfelt, 

der kan erstatte en række delfelter inden for samme felt. 

2.3.1 Numeratordelfelter 

Delfelt *å anvendes som generel delfeltkode til identifikation af ét felt blandt flere med samme 

feltnummer eller til sammenkobling af analysefelter. Det kan ud over i de felter, hvor det er 

nævnt i skemaet, bruges som feltnumerator i alle de felter, der kan være mål for en henvisning. 

Delfelt *å står først i feltet og indeholder et tal fra 1 og opefter. Delfelt *å kan gentages. Ind-

holdet af delfelt *å udskrives ikke. 

Delfeltet finder specielt anvendelse i forbindelse med henvisninger (9--felter) og analyser.  

2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter 

De to tomme delfelter *0 (nul) og *1 (et- tal) er indført som verifikationskoder i DanBib. Fore-

komsten af delfelt *0 angiver i de relevante navne- og titelfelter, at formen er kontrolleret i 

DanBib, delfelt *1, at der er tale om en lokal, kontrolleret form. 

Verifikationsdelfelt *2 sikrer at indhold i et givet felt er utvetydigt.  

I delfeltet angives efter hvilken standard eller system, indholdet i feltet er defineret. Delfeltet 

bruges bl.a. i emnedatafelter, hvor det indeholder kodede oplysninger i form af en betegnel-

se/forkortelse for det anvendte emnedatasystem eller tesaurus. 

Nye koder skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen. 

I forbindelse med forberedelsen af implementering af RDA er brugen af delfelt 1 blevet udvidet 

fra alene at være et markørfelt (som tomt delfelt) af lokal kontrolleret form til også at blive an-

vendt til markering af entitetsniveau i forbindelse med RDA. Koderne v (for Værk), u (for Ud-

tryk) og m (for Manifestation) bruges til at markere, at feltet skal ses i forhold til pågældende 

entitetsniveau. Delfeltet 1 kan derfor gentages. 

2.3.3. Delfelter til linkning fra en bibliografisk post til en autoritetspost 

Delfelt *6 anvendes til entydig identifikation af en relateret autoritetspost. 

Delfelt *6 skal indeholde et ID-nummer på den relaterede autoritetspost,et internationalt stan-

dard-ID som fx International Standard Name Identifier (ISNI) eller en URI. 

ID-nummeret eller standard-ID’et indledes med en kode for den institution, der er ansvarlig for 

den pågældende autoritetspost, jf. MARC Code List for Organizations eller med en kode for det 

anvendte system for standard-ID, jf. Standard Identifier Source Codes. De foranstillede koder 

anføres i parentes. 

Et foranstillet ”(uri)” udelades når ID’et repræsenterer en URI, og koden derved er redundant. 

 Eksempel: 700 00 *a Reif *h Konrad *c 1967- *b Hrsg. *6 (DE-588)115461647 

 Eksempel: 100 00 *aTartakover *h Savelkij G. *k Savelij Grigo'revic *c 1887-1956 #4 aut *6 

http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html
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(NL-LeOCL)068505671 

Eksempel: 700 00 *a Rosnay *h Tataiana de *c 1961-.... *4 aut *6 (FrPBN)12235100 *6 

(isni)0000000121022370 

Danske autoritetsposter skal anvende ISIL-kode som præfiks. Koden vil således være DK- efter-

fulgt af biblioteksnummeret. 

Eksempel: 100 00 *Andersen *h H.C. *c f. 1805 *4 aut *6 (DK-870979)68058953 

Delfelt *6 er ækvivalent med MARC21’s kontroldelfelt $0 - Authority record control number or 

standard number. En nærmere beskrivelse af dette kan ses i MARC21 Appendix A - Control 

Subfields. 

Delfelt *5 er reserveret til identifikation af den institution, der er ansvarlig for autoritetsposten. 

Delfelt *5 anvendes ikke ved udveksling af data. 

Delfelt *4 anvendes til funktionskoder for ophav. Se oversigt i Bilag J - Funktionskoder for op-

hav. 

 

2.3.4 Delfelter til indsættelse af typografiske skilletegn 

Delfelt *7 anvendes som generel delfeltkode til indsættelse af typografiske skilletegn, der går på 

tværs af den normale formatering, og som er nødvendige ved fremvisning. Delfelt *7 kan an-

vendes til alle skilletegn. Delfelt *7 kan gentages. 

   

3 Delfelt til supplerende udlægning 

Et delfelt til supplerende udlægning (tidligere kaldt alfabetiseringsdelfelt) er betegnet med et 

stort bogstav (A-Ø) og skal umiddelbart efterfølges af en delfeltkode med det tilsvarende lille 

bogstav. 

Eksempel: 700 00 *A lacour *a La Cour *h Inger 

Eksempel: 652 00 *m 99.4 *a Frederik *E 9 *e IX *f konge af Danmark 

Der kan i princippet anvendes delfelt til supplerende udlægning foran ethvert delfelt i en post. I 

praksis anvendes delfeltet, hvor flere ord ønskes suppleret af opslag som ét ord eller bogstaver 

ønskes suppleret med opslag på den tilsvarende talværdi. 

Delfeltet kan også anvendes til normalisering af bindangivelser, fx til at rense tallet for bindbe-

tegnelsen. 

Eksempel: 440 00 *a Pædagogisk serie *ø Horsens *z 0904-5317 *V 16 *v nr. 16 

Vedr. tidligere anvendelse af alfabetiseringsindikator, se tidligere version (før RDA) af indled-

ning. (LINK til denne). Supplerende udlægning kan dog også anvendes udlægning af sorterings-

værdi. 

Eksempel:  700 00 *A Håse *a Haase *h Peter [DRØFTES] – ændres! 

 

 

4 Rammeformater og tegnsæt 

4.1 Rammeformater 

Udveksling af danMARC2-poster kan ske i følgende rammeformater: 

ISO 2709 Information and Documentation - Format for information exchange:  

Denne internationale standard indeholder tre felttyper - record identifier field (001), control 

fields (002 - 009 og 00A - 00Z) og data fields (de øvrige felter, dvs. 010 - 999 etc.). Kun data 

fields kan indeholde indikatorer og delfelter. Ved udveksling af danMARC2-poster er alle felter 

formateret som data fields med såvel indikatorer som delfelter. Se bilag L for nærmere specifi-

kation. (LINK til dette) 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
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ISO 25577 Information and Documentation - MarcXchange 

Denne internationale standard er populært sagt en xml-version af ISO 2709. Standarden tillader 

den danske praksis, hvor alle felter er formateret som data fields. 

4. 2 Linjeformat 

Dette nationale format er beskrevet i bilag F.   

4. 3 Tegnsæt 

 

danMARC2-tegnrepetoiret 

Dette tegnrepetoire anvendes ved udveksling af danMARC2-poster i ISO 2709 og i linjeformat.  

Bilag K indeholder en engelsksproget beskrivelse af danMARC2-tegnrepetoiret med fokus på 

syntaks samt konvertering til og fra Unicode. Yderligere oplysninger kan findes i DanBib Doku-

mentation: http://www.danbib.dk/index.php?doc=tegnsaet 

Unicode 

Dette tegnrepertoire anvendes ved udveksling af danMARC2-poster i MarcXchange. 

 

5 Uddata  

Brugen af formatkoder i posten identificerer de informationstyper, posten indeholder, og gør det 

muligt at udvælge og redigere bestemte typer data til bestemte søge- og fremvisningsformål. 

5.1 Skilletegnsgenerering 

De standardskilletegn, som ifølge ISBD skal sættes mellem beskrivelsens enkelte afsnit og ele-

menter, skal ikke inddateres, men kan indsættes i visformater og udskrifter ad programmæssig 

vej på basis af feltkoder og delfeltkoder. Dette princip omfatter også eventuelle skilletegn mel-

lem opstillingselement og beskrivelse. Den korrekte ISBD-tegnsætning findes som Bilag F i Ka-

talogiseringsreglerne . 

Skilletegn, der ikke indgår i standarden eller som forekommer inde i et delfelt, skal derimod 

inddateres. Det gælder fx skarpe parenteser og forkortelsespunktummer. 

Eksempler: 

  Inddata: 260 00 *a [København] *b Gyldendal *c 1976-1978 

Uddata: - [København] : Gyldendal, 1976-1978. 

  Inddata: 440 00 *a NU-serien *n B *v 1978:1 

Uddata: (NU-serien. B ; 1978:1). 

 

6 Liste over akronymer mv. der er anvendt i teksten uden forklaring  

DanBib: Fælles bibliografisk overbygningssystem for det samlede danske biblioteksvæsen 

DBC: Dansk BiblioteksCenter 

Faustnummer: ID-nummer i BASIS. Navnet stammer fra Faust-projektet (Folkebibliotekernes 

Automatiseringssystem) 

FORMKAT: Fælles katalogiseringspraksis for forskningsbiblioteker med online-kataloger 

GMB: Generel materialebetegnelse 

ISBD: International Standard Bibliographic Description 

ISSN Network: ISSN Network er en organisation som tildeler internationalt standardnummer og 

nøgletitel til periodika og udarbejder bibliografiske poster i ISSN Register. Netværket består af 

ISSN International Centre i Paris samt 89 nationale ISSN-centre (pr. februar 2018).  

multiMARC: Poster importeret fra udenlandske nationalbibliografiske databaser 

RDA: Resource Description and Access 

 

Informativ note internt BIR: ALBA slettes, da den ikke ses i danMARC2. SAMKAT slettes også, 

da den alene anvendes (sammen med andre ikke nævnte akronymer) i Bilag E -  Udgåede fel-

ter/delfelter. 

 

http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.aa.htm
http://www.danbib.dk/index.php?doc=tegnsaet
http://www.kat-format.dk/kat_regl/Bilag.30.htm#pgfId=1000216
http://www.kat-format.dk/kat_regl/Bilag.30.htm#pgfId=1000216
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LINK til tidligere udgave af indledning 

 

 

Konsekvensrettelser 

 

Henvisning i felt 700: eksempel 13 ( Alf/5) i skal slettes, da det er eneste henvisning til de me-

get tidligere alfabetiseringsregler http://www.kat-format.dk/alfaregler.html  og det i øvrigt ikke 

er hensigtsmæssigt at henvise til en bortkastet specifikation. 

 

Akronymet BIA i felt 008, delfelt *t Kode for bibliografisk kategori (citat): 

s Samlingsværk  (BIA, Nationalbibliografien) 

ændres til: 

s Samlingsværk  (Biblioteksafgiften, Nationalbibliografien) 

hvorved BIA i akronymlisten i afsnit 6 er droppet. 

  

http://www.kat-format.dk/alfaregler.html
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Ændret Bilag K - danMARC2 character re-
pertoire 

 

 
Ændringer til Bilag K - danMARC2 character repertoire 

Afsnittet 6. Additional characters lyder nu: “One of the characters in the Danish alphabet (å, Å) 

does also exist in an old form (aa, Aa). To be able to distinguish the old å from double a, the 

sequences "@å" and "@Å" is used. An alternative representation exists, using the medieval 

characters U+A733 and U+A732.” 

Dette ændres til “One of the characters in the Danish alphabet (å, Å) does also exist in an old 

form (aa, Aa). Handling of this is described in Udlægning til og ordning af registre i onlinekata-

loger [NOTE med LINK]. Before 1.1.2018 was used the sequences "@å" and "@Å".” 

I afsnittet 8. Mapping from danMARC2 to Unicode udgår "@å" and "@Å" og tekst om disse.  
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Nyt Bilag L - Dansk anvendelse af ISO 
2709 for udveksling af bibliografiske po-

ster 

 
ISO 2709 (format for udveksling af bibliografiske poster) er en standard beregnet til udveksling 

mellem IT-systemer. 

Poster kan afleveres og modtages i danMARC2 i ISO2709-format. 

Den danske anvendelse i DanBib af danMARC2 i ISO2709-formatet afviger enkelte steder fra 

standarden: 

DanBibs ISO2709-format: 

Tegnsættet er ISO 8859-1 jfr. Bilag K. 

 alle felter indeholder indikatorer og delfelter 

 Værdiområde for feltkoder:  

o '001'-'z99' (kun første tegn kan være bogstav) 

 Værdiområde for indikator 1 henholdsvis 2:  

o '0' 

 Værdiområde for delfeltkoder:  

o 'A'-'Å' , 'a'-'å' og '0'-'9' 

 

Postetiket: 

Position   indhold   

0-4  postlængde  

5  poststatus, dannes ud fra indholdet af felt 004 *r  

6  materialetype, dannes ud fra indholdet af felt 009 *a  

7  bibliografisk kategori, se nedenfor  

8  posttype, dannes ud fra indholdet i 004 *a  

9  fast blank (udefineret)  

10  indikatorlængde = '2'  

11  delfeltlængde = '2'  

12-16  startadresse bibliografiske data  

17  kode for katalogiseringsniveau, dannes ud fra indholdet af felt 008 *v, værdier: 

('0','1','3','4', '5','7','8','9') - hvis mangler: '4'  

18-19  fast blank (udefineret)  

20  længde af feltlængde i adresseliste = '4'  

21 længde af feltstartadresse i adresseliste = '5'  

22  længde i tal af "the implementation-defined portion" = '0'  

23  fast blank (udefineret)  

 

Indholdet i postetiket, pos. 7 ud fra 008*t: 

 

008*t  betegnelse  pos. 7  

m   monografi   m  

s   samlingsværk  m  

p   periodikum   p  

a   analyse   a  

h   hjælpepost   h  

 

Hvis 008 *t mangler afhænger position 7 af indholdet af 004 *a: 
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 hvis 004*a indeholder 'i', sættes pos. 7 til 'a' 

 hvis 004*a ikke indeholder 'i', sættes pos. 7 til 'm' 

 

Note: DBC kan modtage og aflevere poster i andre type rammeformat (postindpakning): i 

MarcXchange og i linjeformat: Bilag F - Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster. 

 

Genbrug fra http://www.danbib.dk/iso2709format med enkelte formelle justeringer – og med 

Bodils kommentar også opdateringer.

http://www.danbib.dk/iso2709format
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RDA 
instr. 

RDA element 
name 

danMarc2 
felt+delfelter(er) 

Forslag titel på 
felt/delfelt 

Æ-
kode Beskrivelse Kommentar 

2.1.2.4 
2.1.3.4 

Integrating res-
source 

008 *s Integrerende ressource NYT-
DF 

Koder m = Monografisk flerbindsværk; 
p=Periodisk flerbindsværk   

2.1.2.4 
2.1.3.4 

Mode of issuan-
ce 

008 *t Udgivelsesform KODE Ny kode i = Integrerende ressource 

  

6.9 Content types 009 *c 
Kode for taktilt materi-
ale 

NYT-
DF 

Der oprettes et delfelt *c med den mulige 
værdi a for taktilt materiale. Koden kan gene-
reres automatisk ud fra værdier i Content 
types, se særskilt skema   

6.9 og 
3.9.1.3 

Production me-
thod 009 *d 

Kode for hånd-
skrift/manuskript 

NYT-
DF 

Der oprettes et deltelt *d med de mulige 
værdier a for manuskript af eget værk og b 
for manuskript/afskrift/kopi af andres skrifter. 
Koden kan benyttes sammen med værdierne 
a, c og e i 009 *a.  

Koderne ændres for fortsat at have 
korrespondance både til Content 
types fra RDA og leader-værdier i 
MARC21. Koden 009 *d inddateres 
fremover, mens 009 *a/*b genereres 
automatisk ud fra 336. Koderne b, d 
og f udgår hermed af værdisættet ved 
katalogisering efter RDA for 009 *a og 
*b. 

N/A   040 *e 
Kode for katalogise-
ringsstandard 

NYT-
FELT 

Der indføres en obligatorisk kode for katalogi-
seringsstandard. Koden vil være kbsdb for 
Katalogiseringsregler og bibliografisk standard 
for danske biblioteker og rda for Ressource 
description and access og local for andre 
standarder Koder hentet fra MARC21 
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RDA 
instr. 

RDA element 
name 

danMarc2 
felt+delfelter(er) 

Forslag titel på 
felt/delfelt 

Æ-
kode Beskrivelse Kommentar 

23.4 Subject relati-
onsship 

080 *6 Unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

  
  

6.12 

Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  240 *j 

Andre karakteristika 
ved udtrykket DEF 

Anvendes til angivelse af andre karakteristika 
ved udtrykket, herunder hvis det er nødven-
digt for at skelne mellem flere udtryk af 
samme værk   

6.13 Identifiers for 
expression 

243 *6 Unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

  

  

6.6 Other distin-
guishing charac-
teristic of work 

243 *ø Identificerende tilføjel-
se til titlen 

NYT-
DF 

  

  

6.9   336 *5 Kode for institution NYT-
DF 

  NY i Master (note til Leif) 

6.9   336 *6 Unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

  NY i Master (note til Leif) 

3.2   337 *5 Kode for institution NYT-
DF 

  
  

3.2 Linkage 337 *6 Unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

  
  

3.3   338 *5 Kode for institution NYT-
DF 

  
  

3.3 Linkage 338 *6 Unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

  
  

3.6-
3.14 

Physical Medium 340 *h Fysisk medium 
NYT-
FELT 

  

  

3.6-
3.14 

Source 340 *2 Kilde NYT-
FELT 

  
  

3.6- Materials Speci- 340 *3 Specificeret materiale NYT-     
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3.14 fied FELT 

3.6-
3.14 

  340 *5 Kode for institution NYT-
FELT 

  
  

3.6-
3.14 

Linkage 340 *6 Unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
FELT 

  
  

3.6 Base Material 
(3.6) 

340 *a Basismateriale NYT-
FELT 

  
  

3.5 Dimensions 340 *b Størrelse NYT-
FELT 

  
  

3.7 Applied Material 340 *c Anvendt materiale NYT-
FELT 

  
  

3.9 Production Me-
thod 

340 *d Produktionsmetode NYT-
FELT 

  
  

3.8 Mount 340 *e Montage / Ramme NYT-
FELT 

  
  

3.16.4 
+ 
3.17.3 
+ 3.15 

Playing Speed + 
Projection Speed 
+ Reduction 
Ratio 

340 *f Hastighed og reduktion 

NYT-
FELT 

Omdrejningshastighed, Projektionshastighed 
og Reduktionsforhold 

  

7.17 Colour Content 340 *g Farveindhold NYT-
FELT 

  
  

3.20 Equipment or 
System Requi-
rement 

340 *i Afspilningsudstyr eller 
Systemkrav NYT-

FELT 

  

  

3.10 Generation 340 *j Generation NYT-
FELT 

  
  

3.11 Layout 340 *k Layout NYT-
FELT 

  
  

3.12 Bibliographic 340 *m Bogformat NYT-     
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Format FELT 

3.13 Font Size 340 *n Skriftstørrelse NYT-
FELT 

  
  

3.14 Polarity 340 *o Polaritet NYT-
FELT 

  
  

3.18.3 Broadcast Stan-
dard  

346 *b Transmissionsstandard DEF   
  

2.12 Linkage 440 *6 hvis del-
felt 0 forekom-
mer 

Unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

  

  

2.12.8 International 
Standard Serial 
Number 

440 *z Seriens issn GENT   

  

7.3.1.1 Geographic co-
verage 

522 *a Geografisk dækning NYT-
FELT 

  
  

2.16 
Preferred Citati-
on 528 *a Foretrukken citation 

NYT-
FELT 

Anvendes til angivelse af den foretrukne cita-
tion for materialet (Ny i Master - før 529 - note til Leif) 

6.15 Medium of Per-
formance  

600 *d Besætningsangivelse NYT-
DF 

Benyttes til at angive instrumenteringen for 
et værk for at kunne adskille det fra andet 
værk med samme navn. 

  

6.17 Key 600 *l Toneart 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive tonearten for et værk. 
Værdier hentes fra de danske policy state-
ments   



Bibliografisk råd. Møde 

10. september 2018 

Bilag 5 

Side 5 af 18 

 

 

RDA 
instr. 

RDA element 
name 

danMarc2 
felt+delfelter(er) 

Forslag titel på 
felt/delfelt 

Æ-
kode Beskrivelse Kommentar 

6.16 Numeric Desig-
nation of Musical 
Work  

600 *n Numerisk eller alfabe-
tisk betegnelse 

NYT-
DF 

Numerisk eller alfabetisk betegnelse for del 
/sektion eller  Numerisk betegnelse for mu-
sisk værk  (serie nr, opus nr. eller værk nr.)  

  

6.9 Content type 600 *o Indholdstype 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 600 *p Datering af udtrykket 

NYT-
DF     

6.12 

Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  600 *q 

Andre karakteristika 
ved udtrykket 

NYT-
DF 

Anvendes til angivelse af andre karakteristika 
ved udtrykket, herunder hvis det er nødven-
digt for at skelne mellem flere udtryk af 
samme værk   

6.11 Language of 
Expression  

600 *r Udtrykkets sprog NYT-
DF 

Benyttes til at beskrive sproget i udtrykket 

  

6.2.2 
Preferred Title 
for Work 

600 *s  Titel på del af vær-
ket/sektion 

NYT-
DF 

  
  

6.4 Date of work 600 *w Datering af værket 
NYT-
DF 

Anvendes til datering af værket,  når dette er 
nødvendigt for at skelne værket fra et andet 
værk med samme autoriserede søgeindgang   

6.5 og 
6.6 

Place of Origin of 
Work  
Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Work 

600 *ø Værkets oprindelses-
sted 
Andre karakteristika 
ved  værket 

NYT-
DF 

Benyttes til at beskrive værkets oprindelses-
sted og andre karakteristika ved værket. 
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6.15 Medium of Per-
formance  

610 *d Besætningsangivelse NYT-
DF 

Benyttes til at angive instrumenteringen for 
et værk for at kunne adskille det fra andet 
værk med samme navn. 

  

6.2.2 
Preferred Title 
for Work 610 *f 

Foretrukken titel for 
del eller dele af værket 

NYT-
DF     

6.17 Key 610 *l Toneart 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive tonearten for et værk. 
Værdier hentes fra de danske policy state-
ments   

6.2.2 Numeric Desig-
nation of Musical 
Work  

610 *n Numerisk eller alfabe-
tisk betegnelse 

NYT-
DF 

Numerisk eller alfabetisk betegnelse for del 
/sektion eller Numerisk betegnelse for musisk 
værk  (serie nr, opus nr. eller værk nr.)  

  

6.9 Content type 610 *o Indholdstype 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 610 *p Datering af udtrykket 

NYT-
DF     

6.12 

Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  610 *q 

Andre karakteristika 
ved udtrykket 

NYT-
DF 

Anvendes til angivelse af andre karakteristika 
ved udtrykket, herunder hvis det er nødven-
digt for at skelne mellem flere udtryk af 
samme værk   

6.11 Language of 
Expression  

610 *r Udtrykkets sprog NYT-
DF 

Benyttes til at beskrive sproget i udtrykket 
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6.4 Date of work 610 *w Datering af værket 
NYT-
DF 

Anvendes til datering af værket,  når dette er 
nødvendigt for at skelne værket fra et andet 
værk med samme autoriserede søgeindgang   

6.5 og 
6.6 

Place of Origin of 
Work + Other 
Distinguishing 
Characteristic of 
Work 

610 *ø Værkets oprindelses-
sted og Andre karakte-
ristika ved  værket 

NYT-
DF 

Benyttes til at beskrive værkets oprindelses-
sted og andre karakteristika ved værket. 

  

23.4 Subject Relati-
onship 

621 *6 unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der 
entydigt identificerer den relaterede autori-
tetspost. ID-nummeret indledes med et præ-
fiks, som for danske biblioteker udgøres af 
ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes. 

621 er Emnedata for kartografisk 
materiale (Nationalbibliografien) 

6.8 og 
6.13 

Identifier for 
Expression 

645 *6 unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der 
entydigt identificerer den relaterede autori-
tetspost. ID-nummeret indledes med et præ-
fiks, som for danske biblioteker udgøres af 
ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes. 

  

6.15 Medium of Per-
formance  

645 *d Besætningsangivelse NYT-
DF 

Benyttes til at angive instrumenteringen for 
et værk for at kunne adskille det fra andet 
værk med samme navn. 
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6.12 Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  

645 *j Andre karakteristika 
ved udtrykket 

NYT-
DF 

Hvis ingen af de specifikke delfelter kan an-
vendes 

  

6.17 Key 645 *l Toneart 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive tonearten for et værk. 
Værdier hentes fra de danske policy state-
ments   

6.16 Numeric Desig-
nation of Musical 
Work  

645 *n Numerisk eller alfabe-
tisk betegnelse 

NYT-
DF 

Numerisk eller alfabetisk betegnelse for del 
/sektion eller Numerisk betegnelse for musisk 
værk  (serie nr, opus nr. eller værk nr.)  

  

6.9 Content type 645 *o Indholdstype 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 645 *p Datering af udtrykket 

NYT-
DF     

6.11 Language of 
Expression  

645 *r Udtrykkets sprog NYT-
DF 

Benyttes til at beskrive sproget i udtrykket 

  

6.4 Date of work 645 *w Datering af værket 
NYT-
DF 

Anvendes til datering af værket,  når dette er 
nødvendigt for at skelne værket fra et andet 
værk med samme autoriserede søgeindgang   

6.5 og 
6.6 

Place of Origin of 
Work + Other 
Distinguishing 
Characteristic of 
Work 

645 *ø Værkets oprindelses-
sted og andre karakte-
ristika ved  værket 

NYT-
DF 

Benyttes til at beskrive værkets oprindelses-
sted og andre karakteristika ved værket. 
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9.18 + 
10.10 
+ 
11.12 

Identifier for 
person + Identi-
fier for Family + 
Identifier for 
corporate body 

652 *6 unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

Benyttes til at beskrive værkets oprindelses-
sted og andre karakteristika ved værket. 

  

23.4 Subject Relati-
onship 

660 *6 unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der 
entydigt identificerer den relaterede autori-
tetspost. ID-nummeret indledes med et præ-
fiks, som for danske biblioteker udgøres af 
ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes. 

660 er MESH emneord 

23.4 Subject Relati-
onship 

662 *6 unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der 
entydigt identificerer den relaterede autori-
tetspost. ID-nummeret indledes med et præ-
fiks, som for danske biblioteker udgøres af 
ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes. 

662 er AGROVOC emneord 

23.4 Subject Relati-
onship 

670 *6 unikt ID for autoritets-
post 

NYT-
DF 

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der 
entydigt identificerer den relaterede autori-
tetspost. ID-nummeret indledes med et præ-
fiks, som for danske biblioteker udgøres af 
ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes. 670 er NAL emneord 
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18. 

GENERAL GUIDE-
LINES ON RE-
CORDING RELA-
TIONSHIPS TO 
AGENTS ASSOCI-
ATED WITH A 
WORK, EXPRES-
SION, MANIFES-
TATION, OR ITEM 700  [hele feltet]   DEF 

Feltet benyttes dels til indgange på ophav til 
værk/udtryk og manifestation, dels til indgan-
ge på relaterede værker og udtryk. Til inde-
holdte værker benyttes 770/780/790   

6.9 Content type 700 *x Indholdstype 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 700 *y Datering af udtrykket 

NYT-
DF     

6.12 

Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  700 *z 

Andre karakteristika 
ved udtrykket 

NYT-
DF 

Anvendes til angivelse af andre karakteristika 
ved udtrykket, herunder hvis det er nødven-
digt for at skelne mellem flere udtryk af 
samme værk   

6.5 og 
6.6 

Place of origin of 
work, Other 
Distinguishing 
Characteristic of 
Work 700 *ø 

Værkets oprindelses-
sted og Andre karakte-
ristika ved  værket DEF 

Delfeltet benyttes  hvis værkets oprindelses-
sted er nødvendigt for at skelne dette værk 
fra andre med samme ophav og titel 

Delfelt ø er pt defineret som "sekun-
dært ophav aht. Biblioteksafgiften". 
Den hidtidige anvendelse udgår 
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18. 

GENERAL GUIDE-
LINES ON RE-
CORDING RELA-
TIONSHIPS TO 
AGENTS ASSOCI-
ATED WITH A 
WORK, EXPRES-
SION, MANIFES-
TATION, OR ITEM 710  [hele feltet]   DEF 

Feltet benyttes dels til indgange på ophav til 
værk/udtryk og manifestation, dels til indgan-
ge på relaterede værker og udtryk. Til inde-
holdte værker benyttes 770/780/790   

6.9 Content type 710 *x Indholdstype 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 710 *y Datering af udtrykket 

NYT-
DF     

6.12 

Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  710 *z 

Andre karakteristika 
ved udtrykket 

NYT-
DF 

Anvendes til angivelse af andre karakteristika 
ved udtrykket, herunder hvis det er nødven-
digt for at skelne mellem flere udtryk af 
samme værk   

6.5 og 
6.6 

Place of origin of 
work, Other 
Distinguishing 
Characteristic of 
Work 710 *ø 

Værkets oprindelses-
sted og Andre karakte-
ristika ved  værket 

NYT-
DF 

Delfeltet benyttes kun, hvis værkets oprindel-
sessted er nødvendigt for at skelne dette 
værk fra andre med samme ophav og titel   
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6.8 og 
6.13 

Identifier for 
work, Identifier 
for expression 740 *6 

unikt ID for værket 
eller udtrykket 

NYT-
DF 

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der 
entydigt identificerer den relaterede autori-
tetspost. ID-nummeret indledes med et præ-
fiks, som for danske biblioteker udgøres af 
ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.   

6.9 Content type 740 *x Indholdstype 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 740 *y Datering af udtrykket 

NYT-
DF     

    770 - 780 - 790     

Felterne 770, 780 og 790 benyttes til beskri-
velse af indeholdte værker/analyser med 
tilhørende relation. Felterne 6xx, 700, 710 og 
740 benyttes til relationer der peger på andre 
materialer end det, man sidder med   

6.15 
Medium of per-
formance 770 *d Besætning 

NYT-
DF     

6.17 Key 770 *l Toneart 
NYT-
DF     

6.2.2 

Number of 
part/section of a 
work 770 *n 

Numerisk eller alfabe-
tisk betegnelse 

NYT-
DF 

Numerisk eller alfabetisk betegnelse for del 
/sektion eller Numerisk betegnelse for musisk 
værk  (serie nr, opus nr. eller værk nr.)  
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6.2.2 

Name of 
part/section of a 
work 770 *o 

Foretrukken titel på del 
af værket/sektion 

NYT-
DF     

6.11 
Language of 
expression 770 *r Udtrykkets sprog 

NYT-
DF     

6.2.2 Uniforme title 770 *t 
Foretrukken titel for 
værket 

NYT-
DF     

6.4 Date of work 770 *u Datering af værket 
NYT-
DF     

6.3 Form of work 770 *v Formbetegnelse 
NYT-
DF     

6.9 Content type 770 *x Indholdstype 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 770 *y Datering af udtrykket 

NYT-
DF     

6.12 

Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  770 *z 

Andre karakteristika 
ved udtrykket 

NYT-
DF 

Anvendes til angivelse af andre karakteristika 
ved udtrykket, herunder hvis det er nødven-
digt for at skelne mellem flere udtryk af 
samme værk   

6.5 og 
6.6 

Place of origin of 
work, Other 
Distinguishing 
Characteristic of 
Work 770 *ø 

Værkets oprindelses-
sted, Andre karakteri-
stika ved værket 

NYT-
DF     

6.15 
Medium of per-
formance 780 *d Besætning 

NYT-
DF     

6.17 Key 780 *l Toneart NYT-     
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DF 

6.2.2 

Number of 
part/section of a 
work 780 *n 

Numerisk eller alfabe-
tisk betegnelse 

NYT-
DF 

Numerisk eller alfabetisk betegnelse for del 
/sektion eller Numerisk betegnelse for musisk 
værk  (serie nr, opus nr. eller værk nr.)  

  

6.2.2 

Name of 
part/section of a 
work 780 *o 

Foretrukken titel på del 
af værket/sektion 

NYT-
DF     

6.11 
Language of 
expression 780 *r Udtrykkets sprog 

NYT-
DF     

6.2.2 Uniforme title 780 *t 
Foretrukken titel for 
værket 

NYT-
DF     

6.4 Date of work 780 *u Datering af værket 
NYT-
DF     

6.3 Form of work 780 *v Formbetegnelse 
NYT-
DF     

6.9 Content type 780 *x Indholdstype 
NYT-
DF 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 780 *y Datering af udtrykket 

NYT-
DF     

6.12 

Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  780 *z 

Andre karakteristika 
ved udtrykket 

NYT-
DF 

Anvendes til angivelse af andre karakteristika 
ved udtrykket, herunder hvis det er nødven-
digt for at skelne mellem flere udtryk af 
samme værk   
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6.5 og 
6.6 

Place of origin of 
work, Other 
Distinguishing 
Characteristic of 
Work 780 *ø 

Værkets oprindelses-
sted, Andre karakteri-
stika ved værket 

NYT-
DF     

6.x   790  [hele feltet] 
Foretrukken analytisk 
titel 

NYT-
FELT Foretrukken analytisk titel (RDA) 

Nyt felt i stedet for felt 795, der inde-
holder citerede data på nuværende 
tidspunkt 

6.8 og 
6.13 

Identifier for 
work, Identifier 
for expression 790 *6 

Id for værket eller ud-
trykket 

NYT-
FELT 

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der 
entydigt identificerer den relaterede autori-
tetspost. ID-nummeret indledes med et præ-
fiks, som for danske biblioteker udgøres af 
ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes. (Dore-
te)   

6.2.2 Uniforme title 790 *a 
Foretrukken titel på 
værket 

NYT-
FELT     

6.15 
Medium of per-
formance 790 *d Besætning 

NYT-
FELT     

6.17 Key 790 *l Toneart 
NYT-
FELT 

Anvendes til at angive tonearten for et værk. 
Værdier hentes fra de danske policy state-
ments   

6.2.2 

Number of 
part/section of a 
work 790 *n 

Numerisk eller alfabe-
tisk betegnelse 

NYT-
FELT 

Numerisk eller alfabetisk betegnelse for del 
/sektion eller Numerisk betegnelse for musisk 
værk  (serie nr, opus nr. eller værk nr.)  

  

6.2.2 
Name of 
part/section of a 790 *o 

Foretrukken titel på del 
af værket/sektion 

NYT-
FELT     
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name 

danMarc2 
felt+delfelter(er) 

Forslag titel på 
felt/delfelt 

Æ-
kode Beskrivelse Kommentar 

work 

6.11 
Language of 
expression 790 *r Udtrykkets sprog 

NYT-
FELT 

  

  

6.4 Date of work 790 *u Datering af værket 
NYT-
FELT 

Anvendes til datering af værket,  når dette er 
nødvendigt for at skelne værket fra et andet 
værk med samme autoriserede søgeindgang   

6.3 Form of Work 790 *v Formbetegnelse 
NYT-
FELT 

Anvendes til angivelse af værkets art eller 
form, når dette er nødvendigt for at skelne 
værket fra et andet værk med samme autori-
serede søgeindgang   

6.9 Content type 790 *x Indholdstype 
NYT-
FELT 

Anvendes til at angive materialets indholds-
type. Værdier hentes fra de danske policy 
statements   

6.10 
Date of expressi-
on 790 *y Datering af udtrykket 

NYT-
FELT     

6.12 

Other Distin-
guishing Charac-
teristic of Ex-
pression  790 *z 

Andre karakteristika 
ved udtrykket 

NYT-
FELT 

Anvendes til angivelse af andre karakteristika 
ved udtrykket, herunder hvis det er nødven-
digt for at skelne mellem flere udtryk af 
samme værk   

? ? 790 *æ 

Identificerende op-
havsangivelse (periodi-
ca) 

NYT-
FELT     
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RDA 
instr. 

RDA element 
name 

danMarc2 
felt+delfelter(er) 

Forslag titel på 
felt/delfelt 

Æ-
kode Beskrivelse Kommentar 

6.5 og 
6.6 

Place of origin of 
work, Other 
Distinguishing 
Characteristic of 
Work 790 *ø 

Værkets oprindelses-
sted, Andre karakteri-
stika ved værket 

NYT-
FELT     

6.8 og 
6.13 

Identifier for 
work, Identifier 
for expression 840 *6 

unikt ID for værket 
eller udtrykket 

NYT-
DF 

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der 
entydigt identificerer den relaterede autori-
tetspost. ID-nummeret indledes med et præ-
fiks, som for danske biblioteker udgøres af 
ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.   

2.12.4 

Recording other 
title information 
for series 867 *b 

undertitel og anden 
titelinformation 

NYT-
DF     

2.12.4 

Recording other 
title information 
for series 868*b 

undertitel og anden 
titelinformation 

NYT-
DF     

2.12.4 

Recording other 
title information 
for series 870 *b 

undertitel og anden 
titelinformation 

NYT-
DF     

2.12.4 

Recording other 
title information 
for series 871 *b 

undertitel og anden 
titelinformation 

NYT-
DF     

2.12.4 

Recording other 
title information 
for series 873*b 

undertitel og anden 
titelinformation 

NYT-
DF     

2.12.4 

Recording other 
title information 
for series 874 *b 

undertitel og anden 
titelinformation 

NYT-
DF     
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RDA 
instr. 

RDA element 
name 

danMarc2 
felt+delfelter(er) 

Forslag titel på 
felt/delfelt 

Æ-
kode Beskrivelse Kommentar 

2.12.4 

Recording other 
title information 
for series 879 *b 

undertitel og anden 
titelinformation 

NYT-
DF     

6.2.3 
Variant title for 
work 900 *t Alternativ titel 

NYT-
DF 

Delfeltet benyttes ved alternative indgange 
på personligt ophav og titel   

6.2.3 
Variant title for 
work 910 *t Alternativ titel 

NYT-
DF 

Delfeltet benyttes ved alternative indgange 
på korporativt ophav og titel   
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Handlingsplan for Bibliografisk råd oktober 2018 
Ændringer i forhold til foregående version af arbejdsplanener markeret med rødt. 

 

Igangværende opgaver   
Emne Handling Prioritering Status Tidsplan 

Implementering af RDA og en National Strategi for 
Autoritetsdata.  

Arbejdsgrupper: 

 

1. Terminologi  

2. Profil  

3. Autoritetsdata  

4. Format  

5. Uddannelse  

Høj Alle arbejdsgrupper er nedsat og kom-
missorier er godkendte. 
 
Gruppe 1-2 er afsluttet.  
Gruppe 3-5 er i gang. 
 
 

2016-2019 

Strategisk arbejde om RDA 1. Visioner om RDA søgning og præ-
sentation. 

2. Artikler og præsentationer. 

  2018-2019 

Dokument om metadatarettigheder Afleveret til SLKS Mellem Arbejdsgruppen er reaktiveret for at lave 
de afkrævede justeringer 

2018 
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Løbende opgaver  

Emne Handling Prioritering Status Tidsplan 

 
Format- og regelvedligehold og –opdatering 

 
Løbende sagsbehandling og indstilling 
fra Forretningsudvalget 

 
Høj 

 
 

  

Linked Data og BIBFRAME Løbende orientering om den nationale 
og internationale udvikling 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe der 
løbende følger udviklingen omkring 
BIBFRAME. 

Mellem Europæisk BIBFRAME workshop gennem-
ført i Firenze september 2018. Næste 
workshop i Stockholm i 2019. 
 

2014- 

Lande- og sprogkoder   Mellem/høj Der er aftalt proces for vedligeholdelse af 
bilag C og D i danMARC2 i Forretningsud-
valget 

 
 

Opgaver til igangsættelse 

DK5 Udpegning af en arbejdsgruppe der skal 
komme med status på hvad DK5 bruges 
til 

Mellem Der skal skrives kommissorium for grup-
pen og siden skal den igangsættes. 

2018-2019 

Opfølgning på BIR-beslutninger til effektuering 

UNICODE Udfasning af sorteringstegn ¤ og gl. 
dansk å (@å), som fortsat er indeholdt i 
DanBib tegnsættet. 

Mellem/høj Det er DDB der skal bestille en overgang 
til fuld UNICODE. 
Derpå kommer DBC med bud på imple-
menteringsplan. 

2018-2019 

DKABM   BIRs anbefalinger står på dagsorden for 

DDB’s udviklingsplan. 

Høj Er på Udviklingsplan 2018 2018-2019 

 


