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REFERAT 

Referat fra møde i Bibliografisk Råd mandag den 3. december 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 
Gitte Andersen, Det Kgl. Bibliotek 
Anders Cato, Slots- og Kulturstyrelsen 
 
 
 
Dagsorden 
 
1. Velkommen 
Leif bød alle velkommen til mødet. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
3. Meddelelser 
 
Dorete Bøving Larsens og Pernille Sauls mandater I BIR  forlænges indtil 1. juli 2019.  
Styrelsen vil i løbet af foråret gennemgå alle bibliografiske råd, nævn og udvalg som man har 
gang i og se om der er behov for en revision.  
Anders fortalte også om den organisationsændring, der er ved at finde sted i Styrelsen. 
Biblioteksenheden opløses og den rene biblioteksdel af enheden bliver en del af et nyt ”Center 
for Kunst og Biblioteker” med de fleste opgaver inden for kunst- og biblioteksområdet. Dette 
center får fire nye chefer. Annette Bach bliver chef over den del der indeholder Litteratur, 
Biblioteker og DEFF. Den nye organisation starter den 1.1.2019. 
 

http://www.slks.dk/
mailto:aca@slks.dk
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4. Formatændringer m.v. 
 
a.    Sprogkoder i bilag D /v. Line (Bilag 1) 

Line opstiller i bilaget mulige modeller for implementering af nye sprogkoder. Udover 
bilaget havde Eva-Maria Jansson, Det Kgl. Bibliotek, via LinkedIn tilkendegivet, at hun 
foretrak en løsning hvor man tager  hele den gyldige standard i brug og ikke alene 
godkender nye koder efter behov. (Bilag 2) 
MARCs code list (ISO 639-2, LC er maintenance agency) har mange flere koder end den 
danske liste i bilag D.  Der blev spurgt om hvordan vi vedligeholder vores liste når der sker 
ændringer i ISO 639-2. Svaret var at  det gør Styrelsen allerede. Hver gang der sker en 
ændring får Anders besked og melder så ændringen videre  til BIR. 
Der er et par tilfælde hvor Danmark tillader en kode som ikke er tilladt i LCs liste, fx ”ser” 
for serbokroatisk. Den bruges ikke aktivt mere, men forekommer i ældre poster. Der er 
også en kode ”mis” som vi ikke bruger i dag, men som vil blive tilladt om vi tager hele 
listen.  
Hanne havde lavet en grovoptælling af begge lister: Der er 436 koder i den danske liste mod 
542 i LCs.  
Dorete foreslog at hvis man tager hele listen, så burde man anvise mulige klynger til søg-
ning for en del sprog der  er svære at adskille, som fx norsk-nynorsk-bokmål og oldtids- og 
middelaldersversioner af nu levende sprog. 

 
Principbeslutning: 
Danmark bruger fra nu den fuldstændige ISO 639-2, med de koder der angives der. Bilag D 
overgår til at være en liste over de gyldige danske navne for de forskellige sprog, samt de 
særregler vi har i en del tilfælde. Styrelsen laver en gennemgang over hvilke koder der 
findes internationalt og som ikke er i den danske liste - og omvendt. Der bliver også tjekket 
navneformer for sprog hos Dansk Sprognævn. 
Forslaget om at man systemteknisk løser en del problemer ved at skabe ”søgeklynger” blev 
godkendt. 
Praksisreglerne skal revideres med hensyn til sådanne. 
 

b. Nye søgekoder i Cicero. Fra BIR-møde den 10.9 par. 4 c, 2. (Bilag 3) 
Københavns Biblioteker er kommet med et ønske om en søgekode for fysisk beskrivelse.  
Koden mb foreslås af Nikolai Winther, datakonsulent i DBC (mb = materialebetegnelse).  
Beslutning: mb bliver vedtaget som søgekode.  

 
c. Nye koder til formatet – bilag G /v. Line 

FFK Færdig forkatalogisering (katalogiseringer som praktisk talt er færdig, men ikke har 
fået den sidste verifikation med  materialet  i hånden) 
Lindhardt & Ringhoff plus Gyldendal begynder i nær fremtid at fremsende printfiler til 
DBC allerede før udgivelse. Materialet vil blive helt færdigkatalogiseret på baggrund heraf, 
men først endelig optaget i DBF når den fysiske bog er set. Færdigkatalogiseringen 
betyder, at bibliotekerne på et tidligere tidspunkt kan påbegynde indkøb mv. Visionen er, 
at man skal nærme sig at bogen kan stå på bibliotekernes hylder ved udgivelsen. 
 
ACF Forhåndsoprettet accessionspost (når bibliotekerne ringer for at få en registrering  ind 
i systemet, men bogen ikke er eksisterende endnu). 
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(Lindhardt & Ringhoff plus Gyldendal starter et forsøg med at sende printfiler til DBC 
allerede før udgivelse, så at de kan lave posten næsten helt klar før bogen er klar). 
 

d. 856 – Ønske fra Københavns kommune om ny søgekode for df x. 
856 *x skulle  iflg. forslaget fremover bruges af alle de folkebiblioteker, der laver podcast-
poster for at samle en  særskilt kilde i brønden. I 856 *x skulle  man fremover anføre 
BIBCAST, hvis posterne skal i ”bibliotekernes podcasts”-kilde i brønden. 
Der var i Rådet tvivl om koden ville kunne bruges til alle podcast og dermed mere have 
karakter at en materialekode fremfor en kode for en særlig samling af 
biblioteksproducerede podcasts. 
 
Beslutning: Bibliografisk Råd siger nej til forslaget. Koden skal være i overensstemmelse 
med formatet og man skal ikke lægge strukturerede data i et felt for ustrukturerede data. 
En sådan funktion bør principielt opnås gennem katalogkodning i 032. Pernille anførte, at 
det pt ikke er muligt at lave lokale katalogkoder i FBS-sammenhæng. 
 
Spørgsmålet drøftes videre i BIR FU før det kommer til BIR for beslutning om den bedste 
løsning.  

 
5. RDA-projektet 
 
a. Hvor er vi med RDA, internationale planer, 3R-projektet /v. Hanne 

Hanne redegjorde for den seneste udvikling. 
Renate Behrens, EURIG repræsentant i RSC har deltaget i  RSC-møde i Montréal, hvor 
man er ved at forberede de sidste dele af det nye RDA. The fourfold path bliver 
implementeret (4 forskellige muligheder for beskrivelse – ustruktureret, struktureret, id, 
link) , nummerering af reglerne ophører, IFLA LRM modellen implementeres  og man 
bliver mere tilpasset det semantiske web. Det nye RDA findes allerede i en Betaversion, 
men den er dog ikke stabil. De tekstdele der er klar, vil nu blive fordelt mellem de 
forskellige regioner og man beder folk om review på dem. Omkring 15. april skal teksten 
være stabil og bliver så publiceret. Herefter går de forskellige oversættelser i gang. I 
slutningen af 2019 skal RSC Board beslutte om det nye RDA er klar til at være den endelig 
erstatning for den gamle version og 3R-projektet kan lukkes. Herefter vil der gå et år før 
den gamle RDA endegyldigt lukkes, dvs. tidligst ultimo 2020.  
Mht. bekymringen over manglende nummerering i regelsættet er forslået en general 
application profile (formentlig efterfulgt af flere på et senere tidspunkt), der passer til den 
måde man katalogiserer på i dag. EURIG har fået opgaven at lave et første udkast til 
denne. Det arbejder man nu stærkt på i Editorial Committee. England og Tyskland har til 
den gamle version lavet nationale profiles, som man kan bruge som udgangspunkt.   I 
Danmark bliver det den nye version af RDA, som vi implementer ud fra. Det betyder også 
at man er nødt til i nødvendigt omfang at tilrette den danske profil, der lagde sig op ad den 
gamle version af RDA  
Der blev konstateret at vi er nødt til at starte en vidensopbygning omkring det nye RDA. 
Der vil blive opsamlet videre på BIR FU-mødet den 10.12 og drøftet hvilken retning vi nu 
bør gå. 
 

b. Arbejdsgruppen vedr. autoritetsdata /v. Leif 
Referat fra sidste møde bliver udsendt separat. 

https://www.rdaregistry.info/rgAbout/rdaont/ont4fold.html
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Der er ny medlem i arbejdsgruppen og det er Thomas Ellegaard Langholz, fra Odense.  
 
Efter en konkurrence om navn på ”NAR” så vandt endelig et forslag fra Knut Bøckman, 
KB: VERA = Verifikation af Entiteters og Relationers Autoriteter. 
Gruppen vil nu kigge videre på brugsscenarierne og se om de holder.  
Det forsatte arbejde hænger nøje sammen med aktiviteter i DDB og DBC’s Udviklingsplan 
2019 for Bibliotekernes fælles IT-infrastruktur, hvor der indgår flere projekter om 
forberedelserne til NAR (nu VERA). 

 
c. Formatarbejdsgruppen /v. Leif 

Referat fra sidste møde bliver udsendt separat. 
Version 1.0 af de nye felter og delfelter er ved at blive klar. 
Bodil og Dorete har lavet en gennemskrivning og øvrige gruppemedlemmer finpudser. 
Vi skal have aftalt hvordan vi håndterer AAP’er.  
Når gruppen er klar med version 1.0 får Anders den færdige version og skriver den ind i 
den nye 3. RDA-tilpassede, udgave af danMARC2-formatet. Der bliver også lavet en 
tidsplan for arbejdet i det følgende år, inkl. et møde hvor Hanne deltager  bl.a. for at 
afdække krav til formatet mht. opstilling og AAP  
Der skal være en katalogiseringsworkshop hvor vi bruger den nye udgave for at se om 
danMARC2-RDA-formatet fungerer og for at samle eksempler til den nye udgave. 
Spørgsmålet drøftes videre i BIR FU. 
 

d. Implementeringsprocessen /v. Leif 
Leif henviste til beskrivelsen i Udviklingsplan 2019 for Bibliotekernes fælles IT-
infrastruktur, se: 
https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/nyheder/2018/udviklingsplan-2019-stabil-drift-
og-korte-svartider-i-infrastrukturen/ 
 

e. Temadag om det nye RDA (3R), anden kvartal 2019 /v. Leif og Hanne 
Møde med de to faggruppers bestyrelser om temadag/informationsmøde om RDA.  
Temadagen bliver tidligst  før sommerferien  grundet ændringerne i RDA  i foråret Grup-
perne ønsker formentlig at der skal præsenteres  en konkret plan for implementering af 
RDA  på dagen. Vi kan ikke holde flere RDA-temadage uden komme med noget nyt. Vi vil 
også være nødt til at sige noget om konsekvenserne, hvad overgangen rent praktisk vil 
indebære og hvilke fordele vi får efter overgangen.  
Det blev betonet at det alligevel vil være vigtigt at få ting genopfrisket.  
Der bliver holdt møde med faggrupperne efter næste BIR-FU den 10. december. 
 

f. Arbejdsgruppen vedr. uddannelse /v. Gitte 
Gæst: Kamma Kirk Sørensen om Centralbibliotekernes deltagelse i RDA uddannelse. 
Gitte fortalte om gruppens arbejde. Den har ikke haft møde i år. Det er svært at planlægge 
uddannelse når man ved så lidt - eller faktisk næsten ikke ved noget.  Verden har ændret 
sig meget i de sidste år siden RDA-projektet startede. Der er mange spørgsmålstegn: Vi 
gætter at DBC står for sin egen uddannelse. Men hvem skal afholde 
superbrugerundervisning? KB holder for deres brugere. Vil DBC arrangere noget mod 
betaling? DBC fortalte at man ikke pt konkret har planlagt nogen kurser, men at man 
formentlig ville søge at lave kurser efter en vurdering af behovet Endelig er der 
Centralbibliotekerne, der på folkebiblioteksområdet også har en rolle mht. uddannelse. 
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Kunne man tænke sig at de er interesseret i at deltage i uddannelsesforløbet? Derfor var 
Kamma Kirk Sørensen med til dagens møde.  
Vi har behov for at spørge Centralbibliotekerne om følgende:  

i. Har de forventninger om at der vil blive katalogiseret på en del folkebiblioteker 
efter overgangen til RDA 
Hvis Ja, på hvilket niveau? 

ii. De nye regler indeholder et nyt lag af faglighed, der kræver en lidt dybere kom-
petence end de tidligere. Er man indstillet på den ekstra satsning som dette vil 
indebære? 

iii. Hvad er Centralbibliotekernes forventninger til deres egen personale? Kan der 
være superbrugere på Centralbibliotekerne? 

 
Pernille tror ikke at så mange af de nuværende folkebiblioteksledere er særlig interesseret i 
katalogisering. Det ser man mest som DBCs sag. 
Man skal også huske at de fleste der katalogiserer på folkebibliotekerne, er 
kontorpersonale og de er måske ikke så interesseret i forandring. Det vil ikke være så nemt 
at få dem interesseret i nye datamodeller.  
 
Der blev foreslået at Kamma kunne tage det op på et CB-møde og så kunne Leif og Hanne 
komme og præsentere vores projekt og plan. Det blev besluttet at dette vil ske på marts-
mødet som finder sted den 13. marts.  
Der blev nævnt, at det er vigtigt at vi får budskabet om RDA forstået på chefniveau, - her-
under  hvorfor der skal skiftes og hvilke fordele det vil kunne give. 
  
Måske kunne man dele uddannelsen op i to dele: uddannelse og oplysning? 
Leif konkluderede med at det er fornuftigt at få en diskussion i gang med CBerne. Det gør 
vi ved at mødes med dem en første gang i marts.  

 
6. BIR Årsberetning /v. Leif 
Drøftelse om forslag til årsberetning fra BIR. 
Årsberetningen blev drøftet og få ændringer blev lavet. Efter godkendelse i BIR FU (og efter 
evt. tillagte ting fra BIBFRAME arbejdsgruppes møde den 19.12 )  
 
7. DK5-udredning /v. Leif 
Se referat fra sidste møde, par. 5 d. 
Leif foreslår at BIR FU tager en samtale med Anette Bach  primo  i 2020. Leif har et uformelt 
orienteringsmøde med Annette Bach den 11. januar. På dette møde beder Leif om et nyt møde 
mellem BIR FU og Anette Bach om Styrelsens ansvar og opgaver på det bibliografiske område 
i Danmark.  
 
8. Optagelseskriterier for Danske Musikoptagelser /v. Hanne 
Hanne forlagde forslaget om nye kriterier for Danske Musikoptagelser.  
Der er ingen indholdsmæssig eller praksismæssig ændring, men man har prøvet at lave det 
lidt mere overskueligt.  
 
Der blev stillet et spørgsmål om hvordan det grønlandske fungerer ift. aftalen.  
Grønland er med i NB-aftalen med SLKS. Man kunne høre med Grønland om hvordan de ser 
på sagen. 
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9. Handlingsplan (Bilag 4)   
Handlingsplanen blev godkendt og få ændringer lavet. 
 
10. Eventuelt 
BIBFRAME-møde i september i Firenze. 
Det meste er allerede blevet publiceret ift. mødet i Firenze. Men der var en interessant 
diskussion om forholdet mellem RDA og BIBFRAME hvilken ledte til en henvendelse til RSC 
om at udrede det videre.  
 
11. Møder i 2019 
BIR FU laver udkast til mødeplan for 2019. 
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Bilag 1  
 
Hej alle 
 
I forbindelse med konvertering og ilægning af LC-poster i brønden, er der opstået et lille 
problem, som kalder på nogle principielle (gen)overvejelser vedr. sprogkoder, som jeg gerne vil 
bede om kommer på dagsordenen til et kommende BIR møde. 
 
Problemet er at en del poster er fejlet, fordi der er anvendt sprogkoder fra LCs Codes for the 
Representation of Names of Languages (https://www.loc.gov/standards/iso639-
2/php/code_list.php), som ikke findes i danMARC2 bilag D. 
At problemet opstår nu skyldes den validering, som posterne gennemgår mod brønden; her 
valideres for korrekt indhold i bl.a. 041, og valideringen tager udgangspunkt i bilag D, men 
idet bilaget kun rummer en delmængde af LCs koder, er der altså nogle poster, som fejler. 
Denne validering blev ikke foretaget tidligere. 
 
Af de sprogkoder, som ses anvendt, men som ikke findes i danMARC2 kan bl.a. nævnes rup 
(aromanian), arg (aragonese), zza (zaza), myv (erzya), hat (haitian french creol), ady (adygei) 
samt zxx (No linguistic content). 
 
Der er, som vi ser det, forskellige løsningsmuligheder: 

1)      Vi konverterer til andre – tilladte – sprogkoder. Med denne løsning kan vi få 
posterne igennem, men der sker et datatab, og vi vil ikke kunne genskabe den korrekte 
kode igen. 
2)      Vi tillader de koder, som får posterne til at fejle (ovennævnte og nogle stykker 
flere). Med denne løsning kan vi få posterne igennem uden tab af data. Vi vil så stå 
med samme udfordring næste gang en post fejler med en ny kode. 
3)      Vi tillader alle koder fra LCs kodeliste. Med denne løsning kan vi få posterne – 
også fremtidige – igennem uden tab af data. Vi åbner dog for et væld af sprogkoder for 
sprog, som vi tidligere har haft samlet under kollektive koder. 
4)      Vi fjerner valideringen for sprogkoderne. Med denne ikke-løsning kan vi få alle 
poster igennem uden tab af data, men åbner for ovennævnte væld af sprogkoder samt 
deciderede fejl. 
5)      Vi foretager en relevansanalyse af alle koder i begge kodetabeller og justerer bilag 
D derefter. Herefter tages stilling til løsning 1-4. 

 
Uanset hvilken løsning vi ender med, kalder problematikken på en principiel drøftelse af 
forholdet mellem sprogkoderne i hhv. danMARC2 og MARC21, samt en diskussion af hvordan 
vi kan gribe en mulig udredning an. Det kræver en ret god indsigt i de små sprog at vurdere 
relevans og bestemme deres indbyrdes forhold. 
 
/ Line 
 

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php


  
 

Bilag 2  

Eva-Maria Jansson 8:54 AM  

Hej! Hoppas du minns mig ;-) ! Jag vill gärna connecta med dig, och har naturligvis 
baktankar: jag har förstått att det är du, som skall tala om för Danmark, att ISO-koden för 
manchuriska, mnc, är särdeles valid och får användas i danMARC2-poster. Kan det 
ordnas? Hälsningar, Eva-Maria på KB  

Anders Cato 11:34 AM  

Hej Eva-Maria! Jag tar upp din fråga på nästa möte med BIR! Det borde inte vara nått 
problem om koden är godkänd. Hilsen Anders - och självklart minns jag dig :-) 

Eva-Maria Jansson 11:45 AM  

Hej, jag har fått upplyst att BIR har haft den uppe, typ en av de första dagarna i 
oktober?  Och en nyfiken fråga: varför implementerar man standarden språk för språk? 
Skulle man inte kunna ta hela på en gång? Skulle underlätta en del för några av oss ...  

Hälsningar, Eva-Maria 

https://www.linkedin.com/in/eva-maria-jansson-27629317/
https://www.linkedin.com/in/anders-cato-3b0b4a1/
https://www.linkedin.com/in/eva-maria-jansson-27629317/


 
 

Bilag 3  
 
Vedr. ønske om nye søgekoder i Cicero 
 
Vi ønsker indholdet i *a (omfang) gjort søgbart, da det vil være en hjælp i arbejdet med 
at udarbejde bibliografiske poster. Om det bliver med søgekode eller blot som 
fritekstsøgning er ikke så afgørende. Men fordelen ved en søgekode vil jo være 
muligheden for effektiv, målrettet, præcis søgning i netop dette felt. 
 
Eksempler på løsninger i basen i felt 300 hvor et søgbart *a kan være med til at 
afhjælpe tvivl om praksis: 
 

300 00 *a 20 sider, hveranden halv *b alle ill. i farver *c 17×25 cm 
 
300 00 *a Ca. 200 sider, nogle halve *b ill. (nogle i farver) 
 

300 00 *n 1 spil *a 4 spilleplader, 4 byplader, 209 papbrikker, 113 træbrikker, 30 sten, 4 
hjælpekort, 4 poser *b pap, papir, plastic, træ, stof, farve *d 1 vejledning *c i æske 
32x23x8 cm. 
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Bilag 4  

Bibliografisk råd – årsberetning 2018  
 

Organisatorisk 
Bibliografisk råd (BIR) har i 2018 bestået af Leif Andresen (formand), Det Kgl. 

Bibliotek, Hanne Hørl Hansen (næstformand) DBC, Dorete Bøving Larsen, Det Kgl. 

Bibliotek, Gitte Andersen, Det Kgl. Bibliotek, René Høtbjerg Øhlenschlæger, Køge 

Bibliotekerne, Jakob Luther, Esbjerg Bibliotek, Pernille Saul, KOMBIT og Line Jung 

Lindhard, DBC med Anders Cato, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) som sekretær. 

 

BIR har i 2018 afholdt 3 møder herunder en visionsworkshop om RDA, hvori også 

deltog syv medarbejdere fra SLKS, Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og DBC. 

 

Bibliografisk råds forretningsudvalg (BIR-FU) bestående af formand, næstformand og 

sekretær har i 2018 afholdt 10 møder.  

 

BIR-FU forbereder BIR-møder og følger op på disse. Forberedelserne til at 

implementere RDA har betydet et behov for yderligere møder, ligesom 

visionsworkshoppen betød forberedelse af eksempler på mulige brugs-scenarier i 

samarbejde med DBC’s bibliografiske konsulenter Line Jung Lindhard og Susanne 

Thorborg.  

 

BIR har nedsat en række arbejdsgrupper: 

 

• RDA Autoritetsarbejdsgruppe med syv medlemmer, heraf fire BIR-medlemmer og 
Susanne Thorborg, DBC samt Knut Anton Bøckman og Margit Sørensen Helbo, Det 
Kgl. Bibliotek. Arbejdsgruppen har holdt 3 møder i 2018. 

• RDA Formatarbejdsgruppe med fem medlemmer, heraf fire BIR-medlemmer og 
Bodil Dalgaard-Møller, DBC. Arbejdsgruppen har holdt 4 møder i 2018. 
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• RDA Uddannelsesarbejdsgruppen med fem medlemmer, heraf to BIR-medlemmer 
og Linda Olsen, UCC Biblioteket samt Karina Schødt Vedel-Smith og Henriette 
Fog, Det Kgl. Bibliotek. Arbejdsgruppen har holdt et møde i 2018. 

• BIBFRAME arbejdsgruppen med ti medlemmer, heraf tre BIR-medlemmer og Erik 
Bertelsen, Knut An-ton Bøckman, Lars Lundegård Olsen og Hanne Møgelberg, Det 
Kgl. Bibliotek, Camilla Riis Petersen og Susanne Thorborg, DBC samt Peter 
Rubeck, UCN Biblioteket. Ultimo 2018 er Helle Troldborg indtrådt i stedet for 
Hanne Møgelberg.  Arbejdsgruppen har holdt et møde i 2018. 

 

Anders Cato, SLKS har fungeret som sekretær for alle arbejdsgrupper. 

 

Den nu ellers nedlagte Terminologiarbejdsgruppe har delvist været reaktiveret i 2018 

ved at Anders Cato og Hanne Hørl Hansen har gennemgået ændringer i terminologien 

affødt af revisionen af RDA. 

 

Herudover indgår BIR’s formand i den af SLKS og DDB nedsatte projektgruppe om 

implementering af RDA 

BIR’s formand har endvidere deltaget i Danmarks Statistiks følgegruppe om 

bogsalgsstatistik. 

Der orienteres løbende om justeringer af danMARC2 og om forberedelserne til RDA på 

katformat-nyt mailinglisten, der fungerer som informationskanal til bibliotekerne. 

Listen har over 180 tilmeldte modtagere af nyheder. 

 

Fagligt 
Den primære opgave i RDA i 2018 er de fortsatte forberedelser til implementering af 

RDA. Der er tale om et samspil med implementeringen i den nationale infrastruktur, 

hvor DDB har bestillerfunktionen i forhold til DBC, mens SLKS har ansvaret for 

formulering af den danske anvendelse af RDA og beskrivelsen heraf. BIR rådgiver her 

SLKS og har ligeledes bistået med praktisk udarbejdelse af diverse nødvendige 

redskaber.   

 

Der er arbejdet med tilretning af danMARC2 til RDA med RDA Formatarbejdsgruppen 

som udførende. Der er udpeget en række nødvendige nye felter og delfelter i 

danMARC2, som er blevet godkendt af BIR september 2018, der pt. beskrives nærmere. 

På grundlag heraf vil blive publiceret en 3. udgave af danMARC2: danMARC2 RDA. 

Der arbejdes videre med at lave nødvendige justeringer af felter/delfelter, som er 

relevante både sammen med de hidtidige katalogiseringsregler og med RDA. 
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Der er arbejdet videre med det nationale autoritetsdatarepositorium, som nu er 

navngivet VERA (for “Verifikation af Entiteter og Relationer i 

Autoritetsdatarepositorium”). Det primære arbejde med modellering af værker og 

udtryk samt personer og korporationer i VERA er udført af DBC bestilt af DDB som en 

del af udviklingen af den nationale infrastruktur. Arbejdsgruppen har primært fungeret 

som sparringspartner for de DBC-konsulenter, som arbejder med opgaven. 

 

Uddannelsesarbejdsgruppen har kun haft et møde i 2018, især fordi at arbejdet med 

RDA ikke er nået så langt (jf. nedenfor) at det er relevant at starte en 

detailplanlægning.  

 

Den danske profil, eller de danske ”Policy Statements” skulle egentligt være indlagt i 

RDA Toolkit i løbet af 2018, men fordi at den endelige version af Toolkittet ikke er 

blevet klar endnu, har det ikke været muligt. Forhåbentlig kan arbejdet starte i løbet af 

det første halvår 2019. 

 

BIR fungerer også som baggrundsgruppe for SLKS’s repræsentant i den europæiske 

RDA-organisering EURIG. Udover SLKS, er DBC og fra maj 2018 Det Kgl. Bibliotek 

danske medlemmer. EURIG arbejder bl.a. med de konkrete forslag til og ændringer i 

regelsættet RDA og indstiller endvidere den europæiske repræsentant til RSC (RDA 

Steering Committee), der har det endelige ansvar for indholdet af RDA.    

 

RDA og dokumentation af RDA er under en større revision, som efter planen er 

afsluttet april 2019. Dette følges nøje af BIR med henblik på at sikre at de danske 

forberedelser hænger sammen med den nye version. 

 

Opgaven for BIBFRAME arbejdsgruppen har primært været at overvåge udviklingen 

med BIBFRAME; især med en løbende overvågning af BIBFRAME mailinglisten. 

Endvidere er der i BIR-regi taget initiativ til en europæisk workshop 2017, som er fulgt 

op med European BIBFRAME Workshop 2018 med en forudgående Tutorial (se: 

http://www.casalini.it/EBW2018/) med BIRs formand som hovedorganisator. Ved 

workshoppen deltog seks repræsentanter for Danmark fra Det Kgl. Bibliotek, SLKS, 

DBC og ReIndex. Som opfølgning på en diskussion på workshoppen om forholdet 
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mellem RDA og BIBFRAME har Organizer Group for workshoppen sendt en 

forespørgsel til RDA Steering Committee om relationerne mellem RDA og BIBFRAME. 

 

Udover RDA og BIBFRAME har BIR ligeledes i løbet af året bl.a. godkendt nødvendige 

moderniseringer af nationalbibliografiske optagelseskriterier, vurderet en enkelt 

konkret nationalbibliografisk registrering på baggrund af en klage til SLKS, taget en 

indledende drøftelse om DK5’s rolle i fremtiden mv.  

Vedligeholdelse af danMARC2 og af Praksisregler for søgeveje er fortsat en løbende 

opgave. Der er foretaget en del mindre justeringer, bl.a. af hensyn til Læsekompasset. 

 

BIR har haft opfordret SLKS til at få opdateret konverteringsbeskrivelserne mellem 

danMARC2 og MARC21, som sidst var justering i 2011. Der er nu sket den ønskede 

opdatering og SLKS og DBC har lavet en aftale om løbende vedligeholdelse. 

 

BIR-FU har ligeledes opfordret SLKS til at få belyst betydningen af GDPR 

(persondataforordningen) i relation til bibliotekernes bibliografiske data. 
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Handlingsplan for Bibliografisk råd december 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 
kommissorier 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 
præsentation. 

2. Artikler og præsentationer. 

  2018-2019 

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

2019 
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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 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 Forretningsudvalget. 
Sidste diskussion reflekteres. 

 
 

Opgaver til igangsættelse 

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

Mellem Der skal skrives kommissorium for 
gruppen 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 
implementeringsplan. 

2018-2019 

DKABM   BIRs anbefalinger står på 
dagsorden for DDB’s 

Høj Er på Udviklingsplan 2018 2018-2019 
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