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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.

