RDA i Danmark
Hvad er det nu lige det går ud
på og hvad er planerne…?
Konsekvenser af og hvorfor RDA –
aktører, aktiviteter og udfordringer

v/Hanne Hørl Hansen, DBC

Resource Description & Access(RDA)
Nye katalogiseringsregler i Danmark fra 2018

Nuværende katalogisering

RDA–katalogisering – hvad går det ud på?

Beskrivelser af forskellige entiteter
• Værker - hvilket værk indeholder materialet?
• Udtryk - hvilken version af værket er der tale om – fx
originaludgaven eller en dansk udgave, tekst eller lyd?
• Manifestation – hvilket fysisk materiale har jeg i hånden og
hvad står der på materialet?
• (Eksemplar)
• Agenter (personer, korporationer og familier)
• Emner mv. (emne, sted, tid mv.)
Relevante byggeklodser udvælges og beskrives

RDA–katalogisering – hvad går det ud på?
Beskrivelse af relationer mellem de forskellige entiteter:
• Mellem værk, udtryk og manifestation – fx denne bog
indeholder den danske version af dette originale engelske
værk.
• Mellem agenter og værk, agenter og udtryk mv. – fx værket
er af denne forfatter, udtrykket er oversat af denne person
etc.
• Mellem emner mv. og værk
• Mellem agent og andre agenter – fx denne person er medlem
af denne musikgruppe
Byggeklodserne sættes sammen på korrekt vis. Resultat:
Et netværk fremfor en samlet isoleret beskrivelse af en
manifestation

RDA–katalogisering

RDA–katalogisering - editoreksempel

Kilde: Gordon Dunsire

RDA–katalogisering- editoreksempel

Kilde: Gordon Dunsire

RDA og andre standarder
RDA er baseret på IFLA-LRM – den internationale
biblioteksorganisations referencemodel – og honorerer direkte
de krav der opstilles i IFLAs katalogiseringsprincipper
RDA er eneste seriøse bud på en international de facto
standard for katalogisering

Hvorfor skal Danmark over på RDA?
Besluttet af Slots- og Kulturstyrelsen efter indstilling fra
Bibliografisk Råd.

Pointer fra BIR’s indstilling om overgang til RDA:

”Overgangen til RDA er en aktuel nødvendig
modernisering og fremtidssikring af det danske
katalogarbejde.”
 Nuværende danske regler fra 1998 forældede.
 De regler, man baserede de danske regler på, er udgået og
erstattet af RDA.
 De lande, danske biblioteker genbruger flest data fra, er
overgået til RDA

Hvorfor skal Danmark over på RDA?
”Hvis vi fra dansk side vælger at forholde os passivt, vil
vi få påført nogle omkostninger uden at få noget igen.”
 En stor del af de poster, vi genbruger, vil være produceret i
henhold til RDA og på et tidspunkt ikke i MARC: konsekvens:
løbende vedligehold og nyudvikling af konverteringsregler
og værktøjer til udveksling af katalogiseringer.
 Fremtidens katalogredskaber (klienter mv.) formodes
udviklet i henhold til RDA. Der vil ikke være nogen ny- eller
videreudvikling af redskaber til katalogisering, søgning mv. i
forhold til det gamle katalogmiljø.

Hvorfor skal Danmark over på RDA?
 Danmark vil være udenfor indflydelse på den fortsatte
udvikling af den fælles, internationale de facto standard RDA.
 Revision og ajourføring af de gamle katalogiseringsregler –
hidtil udskudt i forventning om overgang til RDA.

”BIR’s anbefaling af en overgang til RDA skal således
ses som et udtryk for rettidig omhu i lyset af en
udvikling, der hvad enten vi vælger at gå over til RDA
eller ej vil få betydning og medføre omkostninger i det
danske biblioteksvæsen.”

Det kan vi få med RDA


RDA understøtter direkte brugerens behov.
(Fx understøttes værkvisning direkte - slut med bøvlet
værkmatch – data produceres som de skal bruges.
Hvorfor ikke lave data som de skal anvendes?)



RDA omhandler mere af det bibliografiske univers end
hidtidige regler. (Hvor fx en person indtil nu kun er
registreret med navn og evt. en funktion til et materiale,
giver RDA regler for, hvordan flere oplysninger kan anføres
– fx land, køn, links til andre oplysninger om personen mv.)

Det kan vi få med RDA


RDA spiller sammen med gængse webteknologier og
dermed kan biblioteksdata åbnes
- dels for større og mere rationalt samarbejde
- dels for bredere brug i en netsammenhæng.
Et langsigtet mål er helt at forlade MARC-miljøet også i
produktionen af data.



Danmark kan være en del af og få gavn af fælles
international udvikling – både af selve reglerne men også
redskaber og kommende bibliotekssystemer

Aktører
Slots- og Kulturstyrelsen: Ansvarlig for valg af
katalogiseringsregler og nødvendige standarder til
katalogisering for alle danske biblioteker.
Bibliografisk Råd er nedsat af og rådgivende for Slots- og
Kulturstyrelsen mht. bibliografiske standarder og bidrager
ligeledes ved udarbejdelsen af danske standarder på området.
DDB er bestiller af ændringer og nye tiltag i den fælles
infrastruktur

DBC er medlem af Bibliografisk Råd og udfører de af DDB
bestilte ændringer i den fælles infrastruktur
Biblioteker og systemleverandører

Rammer
Slots- og Kulturstyrelsen vedtog i efteråret 2017:
Dansk overgang til RDA fra 2018. (Betyder pr. 1. januar 2018
ophørte vedligeholdelsen af de gamle regler)

Form: Engelsk regelsæt med en dansk profil til de mest
nødvendige kapitler af RDA og en oversættelse af vokabularet
og dets definitioner
Bibliografisk Råd (BIR) har nedsat arbejdsgrupper vedrørende:
•

Vokabular Færdigt!

•

Vurdering af manuskript til dansk profil Færdigt!

•

Nødvendige formattilpasninger i danMARC2

•

Krav til et nationalt autoritetsregister og
hjælpepostformat

•

Fælles undervisning

Rammer
Slots- og Kulturstyrelsen og DDB har etableret en gruppe, der
skal koordinere de nationale implementeringsaktiviteter. BIR’s
formand indgår i gruppen. DBC er ikke repræsenteret i
gruppen.


Gruppen har afholdt møde med repræsentanter fra DBC,
hvorefter DBC har udarbejdet et udkast til roadmap for
implementering i den nationale infrastruktur.



Der var enighed om, at målet er en implementering, der
også involverer skift af datamodel og format

Rammer



BIR og DDB har afholdt fælles workshop: Hvilke
brugsscenarier RDA vil kunne honorere, når den fulde
implementering er nået. Hvad er det vi får med RDA vi
ikke kan nu?
BIR’s forretningsudvalg og DBCs bibliografiske
konsulenter arbejder pt. videre hermed.



Aktiviteter vedr. RDA vil indgå i de kommende års DDB
releaseplaner

Sten i skoen



Nationalt: Det er uafklaret, hvorvidt implementeringen vil
følge alle trin i den foreslåede roadmap.



RDA ændrer sig mens vi planlægger implementering:”The
3R project - RDA Toolkit Restructure and Redesign”

RDA Toolkit Restructure and Redesign

Oprindeligt planlagte ændringer:


Tilpasning til IFLA-LRM (bl.a. nye entiteter, fx. Places og
Timespan)



Anvendelse af nyere og tidssvarende managementsystem
– mindre bog mere web.

RDA Toolkit Restructure and Redesign
MEN: RDA ender formentlig også med andre store ændringer af
stor betydning for oversættelser og profiler (Ny
kapitelinddeling, udeladelse af nummerering, sprogligt og
indholdsmæssigt)

Betaversion er lovet offentliggjort 13. juni 2018
Målet er, at RDA herefter vil blive færdig i september 2018,
opdateret i december 2018 og februar 2019, - herefter
almindelig løbende opdatering.
Konsekvenser for det hidtidige danske arbejde skal vurderes

Hvornår er vi færdige?
Buddet er, at DBC begynder at katalogisere efter RDA medio 2019,
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… men hvornår vi nationalt er endelig i mål er der ingen bud på pt.

