Dansk RDA-dag 23. maj

Invitation og program
I forbindelse med det årlige EURIG-medlemsmøde, der i 2018 afholdes i
Danmark på DBC, inviterer vi den 23. maj, dagen før selve medlemsmødet, til en
gratis temadag om status på implementering af RDA i Danmark og erfaringer
med implementering i udlandet.
RDA-dagen henvender sig katalogisatorer, systemadministratorer og andre, der
arbejder med katalogen i folke- og forskningsbibliotekerne.
Programmet byder på et resume af, hvad RDA er, rammerne for overgangen,
aktiviteter, aktører og udfordringer. Desuden vil der være en aktuel status på
implementeringen samt udviklingsplaner og visioner på længere sigt.
Sidst men ikke mindst kommer Alan Danskin fra British Library, Renate Behrens
fra Deutsche Nationalbibliothek og Marja Smolenaars fra National Library of the
Netherlands og fortæller om deres erfaringer med RDA.
Hvad:

Temadag om RDA - Status på udvikling og implementering
af RDA i Danmark og erfaringerne fra udlandet

Hvor:

Dansk BiblioteksCenter, Tempovej 7 – 11, 2750 Ballerup

Hvornår:

23. Maj 2018 kl. 10:00 – 15:30

Har du lyst til at deltage, så send en mail til Anni Jacobsen, aja@dbc.dk senest
den 1. maj 2018.
Pladser tildeles efter først-til-mølle princippet. I tilfælde af mange tilmeldinger vil
vi bestræbe os på at sikre, at så mange institutioner som muligt får mulighed for
at deltage i dagen. Det kan betyde, at vi bliver nødt til at begrænse antallet af
deltagere fra samme institution.
Venlig hilsen
Hanne Hørl Hansen, bibliografisk konsulent

Dansk RDA-dag 23. maj
RDA-dagen, der holdes på DBC, Tempovej 7 – 11, 2750 Ballerup, henvender sig til katalogisatorer,
systemadministratorer og andre, der arbejder med katalogen i folke- og forskningsbibliotekerne.
Deltagelse er gratis. Vi glæder os til at se dig.

Program
9:30 - 10:00

Ankomst – kaffe

RDA implementeringen i Danmark (på dansk)
10:00 -10:05

Velkomst v/ Carsten H. Andersen, DBC

10:05 -10:45

Overordnet plan for RDA i Danmark v/ Hanne Hørl Hansen, DBC

Hvad er det nu RDA indebærer?
Rammerne for overgangen, aktiviteter, aktører, udfordring: Hvad sker der af ændringer i RDA,
mens vi arbejder med implementeringen?
10:45 - 11:20

Den tekniske implementering af RDA, herunder skift af datamodel og tidshorisont. v/
Line Jung Lindhard, DBC

11:20 -11:30

Uddannelse i RDA v/ Anders Cato, Slots- og Kulturstyrelsen

11:30 -12:00

Hvad kan vi med RDA, som vi ikke kan med de nuværende regler?
v/ Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek

Frokost
Foreign experiences with RDA (in English)
13:00 -13:10

Introduction: Different approaches on implementing RDA: Translation, national or
institutional profile and implementation, new data model and format.
By Hanne Hørl Hansen, DBC

13:10 -13:35

First movers – British Library: A national library implementation.
By Alan Danskin, British Library

13:35-14:00

An international implementation: the German speaking countries (Renate Behrens,
Deutsche Nationalbibliothek

14:00 -14:25

A national implementation of the English RDA in a not English native speaking country –
The Netherlands.
By Marja Smolenaars, National Library of the Netherlands

Coffee
14:50 -15:20

15:20 -15:30

New format: BIBFRAME in a European perspective – what would be the impact and
perspective of BIBFRAME?
By Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek
End of day

Tilmeld dig RDA-dagen nu eller senest den 1. maj via mail til aja@dbc.dk [pladser efter først-til-mølle]

