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Hvordan bliver det at katalogisere med RDA?

Eksempel:
Jeg har følgende lydbog
der skal katalogiseres:

Focus flyttes fra format til indhold: Tænk ”FRBR’sk”! (snart
IFLA-Library Reference Model) – katalogiser med byggeklodser
- Hvilket værk indeholder lydbogen? … og har nogen oprettet en
autoritetspost herpå? (originalen: The audacity of hope) STOR
ÆNDRING – foretrukken værktitel obligatorisk.
- Hvem er ophav til værket? … og har nogen oprettet en autoritetspost
herpå?
- Hvilket udtryk af værket skal jeg beskrive – er det fx originaludgaven
eller en oversættelse jeg sidder med? … og har nogen oprettet en
autoritetspost herpå?
- Er der ophav til det aktuelle udtryk, der bør beskrives – fx en
indlæser? … og har nogen oprettet en autoritetspost herpå?
- Hvilken manifestation er det jeg skal beskrive – fx en cd eller
onlineversionen?
Undervejs: Relater entiterne til hinanden – Obama er ophav
til værket, der er tale om et dansk udtryk af værket etc.

RDA’s fokus og opbygning

Fremfor en samlet isoleret beskrivelse af det aktuelle materiale
fokuserer RDA på beskrivelse af og relationer mellem entiteter.

Hvad er den danske profil så?
RDA: Engelsk originaltekst, der IKKE oversættes til dansk.
Profilen er danske præciseringer, afvigelser mv. der knytter sig
til den engelske originaltekst, suppleret af oversat vokabular

… eksempel på profil

… og tilsvarende fra manuskriptet til den danske profil:

Dansk profil – 2.4.1.5.
Statement Naming More Than One Person, Etc.
Den valgfrie regel om forkortelse af en ophavsangivelse, der nævner
mere end tre personer, familier eller korporationer følges normalt.
Dansk terminologi er i den forbindelse altid [og <antal> andre.], - fx
[og 4 andre].

Hvem laver den danske profil?
Udkast til profilen er udarbejdet af redaktøren (suppleret af to
fagredaktører for periodika og kartografi)

Udkastet er efterfølgende diskuteret, bearbejdet, modificeret
og godkendt af en bredt sammensat arbejdsgruppe under BIR
BIR vil i september formodentlig endeligt vedtage den danske
profil og indstille den til Slots- og Kulturstyrelsen som den
danske profil til RDA.

Ånden i den danske beslutning om overgang til RDA

• En vilje til at følge RDA uanset om det betyder
praksisændringer. Hvis vi vælger at afvige, skal der være
økonomiske eller faglige begrundelser herfor.

• Alt, der er katalogiseret korrekt efter RDA, er gangbart i DK
(genbrugshensynet), - også selvom den danske profil fx.
anviser anden terminologi eller en afvigelse.

Hvad er med?

• Der er ikke profil til alt. Mindre brugte eller ikke relevante kapitler
og afsnit er udeladt.
Hvis man mangler det, bruges RDA som det er.
Fx er profil til kapitlet om udformning af familienavne
bortprioriteret og regler for katalogisering af retsmaterialer er
udeladt.
• Danske præciseringer. Profilen tager afsæt i det nuværende
katalogiseringsniveau i nationalbibliografien og folkebibliotekernes
bibliotekskatalogisering – men i en RDA-moderniseret form.
(Formuleringer som fx normalt gengives – men også tilskyndelser
til at medtage nye typer af oplysninger, fx forfatteres nationalitet).

Hvad er med?
• Dansk terminologi. Alle lister og udtryk, der skal bruges i
katalogisering, er der i profilen angivet danske ord for (fx liste
med materialebetegnelser, enkelte ord: sider fremfor pages etc.)
• Afvigelser.
Hvad der vil være stor udvidelse, uden at det kan forsvares som
forbedring for brugerne, er der lavet afvigelser på.
Fx et det pt. foreslået, at vi IKKE går tilbage til
korporationskatalogisering, som RDA har videreført fra AACR.
Hvad der ville være upraktisk i en dansk kontekst, er der også
afvigelser til. Fx at bibeholde gamle forlagsnavne på
flerbindsværker, der fortsat udkommer.
• Ekstra større vejledninger.
Fx. på hvilke typer ophav bør jeg lave autoriseret søgeindgang.
MEN: ALT HVAD DER ER KORREKT RDA ER TILLADT!

Profilen er IKKE en lærebog eller en pædagogisk indføring i
RDA
… det skal der undervisning og særlige vejledninger til, ligesom
der er udkommet adskillige bøger om katalogisering efter RDA.

På grænsen til profilen …
Eksempelvis
• Regler for opstilling?
• Overgangsvejledninger fx mht. udveksling af gamle og nye poster

Planlægges evt. lagt som værktøj
i RDA

Efterfølgende vedligeholdelse

RDA er hidtil blevet rettet minimum 1 gang årligt (- og mens vi har lavet
profilen, er der også rettet i RDA).
Sådanne rettelser vil kræve løbende kontrol og vedligeholdelse af profil i
dansk regi.

