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Introduktion (1)

To-delt oplæg: MARC21 i Alma konsortiet og RDA - Resource Description and Access

― Alma konsortiet

― MARC 21 i danske FFU-biblioteker

― Særkonvertering danMARC2 --> MARC 21

― RDA – grundlæggende: hvad er RDA?

― RDA Internationalt set

― Hvorfor RDA?

― Grundlag for dansk RDA-implementering: VERA

― Oplægsholdere:

– Medlemmer af Nationalbibliografisk Udvalg for Det Kgl. Bibliotek

– Leif Andresen og Marie Mærsk Deleuran

– Det Kgl. Biblioteks repræsentant til EURIG: Emilie Sørine Ullerup
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Introduktion (2)
RDA

RDA er nye katalogiseringsregler – og en ny datamodel.

Ny datamodel: ved registrering skifte fra fokus på indpakning til fokus på indhold – som vi gør 

alt for at kunne i vores brugergrænseflader

17 år siden at værkvisning blev taget i brug i bibliotek.dk for at kompensere for at 

katalogiseringerne er af udgaver – ikke værker = indholdet

ALA besluttede at droppe AACR3 og skifte til ny datamodel: RDA - præsenteret 2005

Første version klar 2011. Library of Congress startet 2013 – flere nationalbiblioteker fulgte 

hurtigt efter.
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Introduktion (3)
RDA i Danmark

Bibliografisk Råd lavede flere analyser, som endte ud i to indstillinger marts 2016:

― National strategi for autoritetsdata

― Indstilling om indførelse af RDA (Resource Description and Access) som nye 

katalogiseringsregler i Danmark

Godkendt af Biblioteksrådet april 2016 og Slot- og Kulturstyrelsens direktion august 2016

Bibliografisk Råd arbejdede med implementeringsforberedelser

MEN: statens salg af DBC-aktier sætte forberedelser i stå

Opdrag af KL og Kulturministeret: DBC udarbejdet foranalyse inkl. estimater klar april 2022

Under behandling i Slot- og Kulturstyrelsen – Anbefalet igangsat af Nationalbibliografisk Udvalg
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Alma-konsortiet

2019: Det Kgl. Bibliotek og AUB skifter til ALMA

2022: Nu 8 samarbejdende biblioteker i konsortiet:

― Det Kgl. Bibliotek

― Aalborg Universitetsbibliotek

― Copenhagen Business School

― Københavns Professionshøjskole

― Det Kongelige Akademi

― Dansk Institut for Internationale Studier

― Institut for Menneskerettigheder

― Københavns Erhvervsakademi
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Alma-konsortiet

2023: Konsortiet vokser yderligere og siger velkommen til yderligere 5 

professionshøjskoler:

― Absalon

― UCL

― UCN

― UC Syd

― VIA

Konsortiet kommer derfor fra 2023 samlet til at omfatte Det Kgl. 

Biblioteks egne samlinger, 6 universiteter, alle 6 professionshøjskoler 

og 5 mindre institutioner.

oktober 2022



Alma-konsortiet

― I netværkszonen deles vi om de bibliografiske poster.

― Samarbejde på tværs af institutionerne og fælles konsensus: 

Gældende katalogpraksis

― ”Katalog & Accession” møder ca. en gang om måneden. 

Udfordringer og mulige løsningsforslag diskuteres
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MARC21

― MARC21 – internationalt format

― Ikke en 1 à 1 konvertering mellem danMarc2 og MARC21.

― Standardkonverteringen ikke nok i KB sammenhæng.
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KB Særkonvertering

oktober 2022

MARC21 danMARC2 Beskrivelse

900 900 Henvisning fra personnavn

908 $d 008 og 004 Diverse koder

910 910 Henvisning fra korporationsnavn

912 652 DK5

913 513 Note om fælles ophavsangivelse (musikoptagelser)

916 666 Kontrolleret DBC emneord

922 $c 022 *c bindtype

932 032 *a og x Kode for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog

938 1b 038 Søge/opstillingskode for tegneserier, børnebilledbøger og -dramatik

938 2b 039 Søge/opstillingskode for musikoptagelser mv.

939 1b 239 Uniform titel (musikværker) og dansk titel (film) som opstillingselement, 

939 2b 739 Uniform titel (musikværker) og dansk titel (film). Praksis for folkebiblioteker ("standardtitel") 

941 $s 041 *s Synkroniseret sprog

942 042 Koder for teksters sværhedsgrad

944 044 Pædagogiske fagkoder (FUI)

945 945 Henvisning fra titel

991 980 Tidsskriftbeholdning - præsentation i DanBib

992 580 Note om bibliotekets beholdning



KB Særkonvertering

Oplagt eksempel:

DanMARC2 felt 652

Konverteres til MARC21 felt 912

(og ikke felt 84 pga. manglende muligheder)
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DPF 
Særkonvertering

Først den ene vej, og så den anden vej …

Dansk Periodikafortegnelse:

MARC21 danMARC2 MARC21
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Grundlæggende om RDA (1)
RDA Restructure and Redesign-project

― RDA: Ressource Description and Access

― 2017: Gennemgribende revideringsprojekt af RDA:

– 3R-projektet: RDA Toolkit Restructure and Redesign Project

― December 2020: Nyt officielt RDA

– Nyt toolkit – ny organisering

– Fleksibilitet opprioriteret – katalogiseringsregler baseret på kontekst

– Alignment med den nyeste bibliografiske konceptuelle model – IFLA LRM
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Grundlæggende om RDA (2)
Konceptuel model bag RDA: IFLA LRM

― Functional Requirements

– FRBR: Functional Requirements for Bibliographical Records

– FRAD: Functional Requirements for Authority Data

– FRSAD: Functional Requirements for Subject Authority Data

→ LRM: Library Reference Model
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Grundlæggende om RDA (3)
Brugeren af metadata

IFLA Library Reference Model (2018): 15
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RDA Toolkit

― Fem definerede user task: Find - identity - select - obtain - explore

― Fokusskift i metadataskabelsens udgangspunkt:

– Fra materialet

– Til brugeren og hvordan denne finder materialet



Grundlæggende om RDA (4)
Entity-relationship model
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RDA Toolkit

― Entiteter i det bibliografiske univers – og i RDA

– Ikke 1:1-forhold ml. LRM og RDA

― Entiteter forbundet af relationer

IFLA Library Reference Model (2018): 19



IFLA Library Reference Model (2018): 83-4
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Andresen, Leif (2022): Værk som netværk

― Værkforståelse: WEMI

– Work – værk

– Expression – udtryk

– Manifestation – manifestation

– Item – eksemplar

― Vertikale relationer ml. WEMI-entiteter

– Ikke en 4-lags-model – en netværksmodel

Grundlæggende om RDA (5)
Entity-relationship model



Grundlæggende om RDA (6)
Entity-relationship model

― Horisontale relationer

― Mængden af relationer i RDA større end i LRM

― Eksempler på relationer ml. "person" og andre entiteter

– Abridger person of 

– Academic supervisor of

– Animator person of

– Annotater of

– Architect person of

– Art directer person of

– Assistant to

– Audio engineer person of
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IFLA Library Reference Model (2018): 86



Grundlæggende om RDA (7)
Væk fra kartotekskortet

― RDA kan ses som en bevægelse væk fra kartotekskortspræget katalogisering

– Brud med manifestationsbaserede bibliografiske poster
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RDA internationalt set
Udbredelsen af RDA

RDA implementeret af 60 lande

RDA er oversat til 8 sprog

RDA er implementeret i de fleste lande i den oprindelige version "Original RDA", men 

overgang til den nye version "Officiel RDA" er på vej i mange lande

Der er imidlertid ofte tale om implementering i dele af lande (nationalbiblioteket), da disse 

ikke har det samme bibliotekssamarbejde, som ses i Danmark.

Ved genbrug af poster fra udlandet er nyere poster som hovedregel efter RDA – dog som 

”flade” manifestationsposter – datamodellen ikke udfoldet i særskilte poster
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RDA internationalt set
Organisering

RDA Board:

Copyright holders::

― American Library Association (ALA),

― Canadian Federation of Library Associations (CFLA-FCAB)

― Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP/UK)

En fra hver af de regionale organisationer:

Afrika, Asien, Europa, Latinamerika, Nordamerika og Oceanien

Chair of RDA Steering Committee

ALA Publishing

RDA Fund Trustees: ALA, CFLA-FCAB og CLIP

Den europæiske organisation: European RDA Interest Group (EURIG)

Danske medlemmer: SLKS, DBC Digital og Det Kgl. Bibliotek
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Hvorfor RDA (1)
Nye katalogiseringsregler i Danmark

― 2016: overgang til RDA besluttes

― 2017: løbende opdatering af danske katalogiseringsregler ophører

― Stilstand på trods af

– Metadatas store betydning for brugernes tilgang til materialer

– Den store udvikling i materialer (content + carriers), der skal katalogiseres

oktober 2022



Hvorfor RDA (2)
En international standard

― Stort brug af udenlandske poster i Alma-konsortiet

―RDA-katalogisering udbredt i udlandet – og metadata 

baseret på RDA-katalogisering hentes ind i basen

― RDA er blevet mere fleksibel efter 3R-projektet – som en del 

af ambitionen om at blive en international standard

― Ikke alle regler er foreskrevne – mange regler skal 

baseres på "bibliographic and cultural conventions"

oktober 2022



Hvorfor RDA (3)
RDA i Danmark

― Brug af danske poster efter uopdaterede danske regler

― Stigende heterogenitet i baserne: 

– Blanding af danske og udenlandske poster baseret på forskellige regelsæt

― Stigende antal af regelsæt:

– FFU-biblioteker har større incitament til at skifte til RDA grundet stort internationalt 

samarbejde – men hvis det ikke bliver et nationalt skift, kan det skade det gode 

samarbejde i Danmark mellem forsknings- og folkebiblioteker
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Hvorfor RDA (4)
RDAs datamodel

― Danske regler udviklet i utidssvarende informationsmiljø

– Baserer sig på AACR2

― I dag (særligt grundet teknologisk udvikling):

– Nye formater, nyt indhold, nye publikationsmetoder, der skal beskrives

– Nye muligheder for selve katalogiseringsprocessen

― En bevægelse væk fra manifestationskatalogisering og kartotekkortstankegang

– Tilpasning til brugerens forståelse af materialer og hvordan man søger efter disse

– Bedre udnyttelsesmuligheder af den metadata, vi producerer

― Grundlag for RDA: VERA
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Grundlag for RDA: VERA

VERA= Verifikation af Entiteter og Relationer i Autoritetsdatarepositorium

Autoritetsposter for værk: fokus på indhold og ikke indpakningen af udgaver

Autoritetspost på person/korporation: fokus på indhold (person som person) og ikke form 

(navneform på en enkelt bog). Forskellige navneformer ét sted og ikke gentaget i 

bibliografisk poster. Og nye data om en person tilgængelige i forhold til alle titler

VERA er nødvendigt grundlag for dansk RDA-implementering

Og VERA's person/korporations poster har også sin berettigelse i sig selv. 

― Mulighed for at koble yderligere oplysninger på: dødsår, links til Wikipedia etc.

― Basis for at kunne lave søgning på f.eks. kvindelige forfatter fra Spanien

Udviklingspotentiale: basis for flere RDA entiteter: emner, klassifikation, tid, sted
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VERA og Alma

VERA i Alma– autoritetsposter for navne: personer + korporationer

― Kopi af VERA forventes lagt i Alma

― Alma anvender forskellige typer autoritetsbaser – f.eks. for navne LCNAMES

― Under udredning: hvordan biblioteksskabte navneposter kommer i VERA

VERA og Alma– autoritetsposter for værker

― Alma har ikke entitetsopbygning (endnu)

― Under udredning: hvordan sikres samspil og genbrug af værk-id'er
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Afslutning/hvad nu?

― Hvornår sker der så noget?

― Rigtig godt spørgsmål.

― RDA er fagligt nødvendig - men implementering afhænger af statslig/kommunal enighed

― Katalogisering sker stadig med fokus på udgavens indpakning – fremfor hvad brugerne 

har behov for: indholdet. Det er på høje tid at forlade kartotekskorts-modellen!

― Alma Konsortiet har forladt danMARC2 – men har et samspil via konvertering i 

samarbejde med DBC. Og Det Kgl. Bibliotek er ved at forberede os på en ny model hos 

DBC med RDA og VERA's autoritetsposter.
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