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Referat
1. Velkomst ved SLKS
2. Dagsordenen blev godkendt. Udvalget var enigt om at beslutningsreferater fortsat skal
offentliggøres med bilag.
3. Personforandringer i udvalget. Tak til May-Britt Diechmann for sit gode arbejde. May-Britt
Diechmann sagde tak for nu og opfordrede til at gøre NBUs arbejde mere tilgængeligt, fordi det er
så vigtigt.
4. Projektet om en overgang til RDA i Danmark
4.1. Status om KOMBITs foranalyse af den tekniske del.
Diskussionen af RDA-analyserne i NBU udskydes. NBU udtrykte enighed om, at RDA er
besluttet, og at der ikke er noget alternativ.
4.2. EURIG Annual Meeting 10-11 maj 2022.
DBC samlede kort op på mødet, hvor brugen af det nye RDA i forhold til det gamle blandt
EURIG-medlemmerne fyldte en del.
DBC foreslår øget fokus på NNG-samarbejdet (https://www.unit.no/en/node/715) som
indspark til arbejdet i EURIG.
5. Status fra nationalbibliografien
5.1. DBC
Status på DBCs registreringsarbejde. Registreringstiden holder sig under fire uger. Arbejdet
er fortsat præget af efterdønningerne af corona-nedlukningerne.
Avisartikler fylder meget og DBC holder løbende øje med optagelseskriterierne.
Se SLKS’s side om Nationalbibliografiske registreringer for yderligere information.
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5.2.

Det Kgl. Bibliotek
Periodica- og Musikfortegnelsen ligger stabilt og er godt med. Kortfortegnelsen har de sidste
2 år ligget stille på grund af overgang til nyt bibliotekssystem, nye arbejdsgange og ikke
mindst corona. I 2021 kom der gang i registreringen igen, hvilket det høje tal indikerer. Se
SLKS’s side om Nationalbibliografiske registreringer for yderligere information.

5.3.

Grønland
Status på Grønlands nationalbibliografi. Grønland er igen med, men arbejdet med
udarbejdelsen af retningslinjerne afventer endelig godkendelse af Kulturministeriet.
Registreringen fortsætter på KB og DBC, og der forsøges så vidt muligt at indhente
materiale for slip-perioden, hvor det giver mening.

6. Optagelseskriterier for nationalbibliografien
6.1. Dansk Billedfortegnelse. Forslag og tanker fra DBC.
Punktet havde alene karakter af en orientering og ikke et forslag. Der pågår et ITK-projekt,
der har til hensigt at udbyde film direkte til streaming på folkebibliotekernes CMS. Man vil
starte med Blockbusters bagkatalog, der som forsøg bliver lagt ind som en kilde i Brønden.
Forholdet til de nationalbibliografiske optagelseskriterier skal overvejes, såfremt der bliver
tale om en permanent og udbredt mulighed. På sigt skal optagelseskriterierne muligvis
tilpasses mere rationelle løsninger så nye, digitale kilder ikke nødvendigvis skal
katalogiseres – dette skal dog i så fald fremgå af optagelseskriterierne. Det Kongelige
Bibliotek udtrykte at man ikke ønskede at udvide kvoten af net-filmregistreringer på
udenlandske film på bekostning af andre nationalbibliografiske registreringer eller via øget
finansiering fra FFU-området.
6.2.

Apps i nationalbibliografisk sammenhæng. Se separat bilag fra DBC.
Apps skal ikke have ISBN, men hvordan skal de håndteres fremover?
KB: Danske stand-alone apps er afleveringspligtige og registreres allerede. Ofte er der tale
om spil. Der indsamles ikke apps, der kun præsenterer data (fx shopping apps, rejseplanen
osv.)
De i bilaget nævnte apps er relevante i et formidlingsperspektiv, også selvom bibliotekerne
ikke direkte kan stille dem til rådighed.
NBU er enige om at tage diskussion med til det nordiske samarbejde, samt at fortsætte
diskussionen på næste NBU-møde.

7. Mindre rettelser og tilføjelser til danMARC2-formatet
7.1. Kort redegørelse for de ændringer der er fundet sted de sidste seks måneder.
Forslag fra KB sendes til DBC og omvendt. Er der ingen indvendinger vedtages ændringerne.
Ændringerne er præsenteret i Katformat-nyt.
Spørgsmål fra SDU til en af ændringerne vedrørende gentagelighed af delfelt 6 i felt 845 og
846. Formanden kontaktede DBCs formatekspert Line Jung Lindhard under mødet og fik til
svar at delfelt 6 er gentageligt igennem hele formatet, fordi der kan være forskellige ID’er der
repræsenterer samme entitet, fx VERA-ID (til den tid), VIAF, LC, ISNI etc. DBC kontaktes
med henblik på uddybning til næste møde.
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8. BIBFRAME Workshop in Europe, september 2022
Afholdes fysisk i Budapest. Der kommer videre information i løbet af sommeren.
https://2022.bfwe.eu.
9. DK5
NBU har modtaget årets beretning – se bilag 1. Ændringerne vedtaget på forrige NBU-møde er
udført.
DBC lagde op til diskussion af hvorvidt DK5 bør forenkles eller revideres med henblik på den
aktuelle brug jævnfør diskussion i 2018 i BIR. SLKS tager diskussionen videre internt og følger op
på næste NBU-møde.
10. Eventuelt
Der var intet til eventuelt, og mødet hæves.
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Bilag 1:
Beretning for DK5-forum 2021
DBC’s DK5-forum varetager den løbende redaktion af DK5.
DK5-forum består af i alt 4 medarbejdere fra de klassificerende team.
I 2021 er medlemmerne af dk5-forum:
Jakob Wandam (fungerende mødeleder og sekretær) Sanne Bürgel Melissa Wieser Kristine Gazel
Hanne Lydom Thomsen er leder med ansvar for DK5-området og vil deltage i møderne efter behov.
DK5-forum har i 2021 holdt 2 møder.
Aktiviteter i 2021
Arbejdet i gruppen har ligeledes i 2021 været påvirket dels af nedlukninger, dels af udskiftning i
medlemssammensætningen. Igen har nedlukningerne sandsynligvis været årsag til et lavt antal
henvendelser fra folkebibliotekerne.
Der har været en enkelt henvendelse angået brugen af ordet ”neger”, der i gruppe 98.639 lokalt stod som
”negrenes historie i USA”, hvilket affødte at vi tjekkede systemet hos os og foretog et par rettelser. Systemet
skal snarest gennemgås og rettes til, hvor det er nødvendigt.
Der er kommet ønsker om at ændre Holland til Nederlandene og placere religionen Bahá'i i en anden gruppe
end 29.78, idet den ikke er en del af islam.
Hviderusland har skiftet navn til Belarus i systematikken.
Endelig har dk5-forumbehandlet en henvendelse om placering af organisationskultur hhv. virksomhedskultur.
Generelt Derudover arbejder gruppen løbende med at holde DK5 tidssvarende, så både ordlyd og
systematik er i overensstemmelse med den omverden, der beskrives.
Planer for 2022
Der arbejdes fortsat med at øge brugervenligheden af online-udgaven, herunder med at tydeliggøre mere
generelle principper (som i den trykte version fremgik af forordet) i de enkelte noter til systematikken.
Desuden fortsætter det løbende arbejde med præciseringer af noter. Der er ikke planer om mere
gennemgribende ændringer af DK5.

