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Program
• Hvorfor en ny udgave af formatvejledningen?

• Gennemgang af de væsentligste ændringer
• Fremtidens regler: Resource Description and Access
(RDA) – dansk overgang formelt besluttet 2016 - hvad
sker det pt?
• Eventuelt – herunder ideer til kommunikation med
brugere
Side 2

Hvorfor en ny udgave af formatvejledningen?
• Gennemgribende praksisrevision på noteområdet
• FBS ændrede datamodellen i folkebibliotekerne
• Ting beskrevet som Ny praksis er efterhånden ikke nyt …

• Tiltrængt med lidt friske eksempler
• Mindre fokus på det sjældne
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Ændring – tilføjelse af kapitel om FBS-datamodel
Beskrivelse og karakteristika for FBS-brøndens posttyper
• Fællesskabsposter: DBC’s poster og folkebiblioteksposter til fælleskatalogen på primært
udenlandsk materiale – basenr. 870970 i 001 *b
• Lokalposter: Folkebiblioteksposter der IKKE skal indgå i fælleskatalogen – bibliotekets
nummer som basenummer
• Påhængsposter: Ufuldstændige poster knyttet til en fællesskabspost. Indeholder
supplerende data, fx lokale noter eller emneord.
Påhængsposter dannes også automatisk ved ændret opstilling i fællesskabsposten.
ALTID samme id som fællesskabsposten og det lokale biblioteksnummer som
basenummer
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Ændring – tilføjelse af kapitel om FBS-datamodel
Det enkelte folkebiblioteks katalog består af:
• Fællesskabsposter med bibliotekets beholdningsdata – en evt. lokal påhængspost flettes ind
• Bibliotekets lokalposter.
• Inkluderede kilder
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Ændring (… og så alligevel ikke endnu i inddateringen) –
verifikationskoder *0 *1
Brugen af tomme delfelter som verifikationskoder på navne etc. er afskaffet i danMARC2
Verifikationskode alene bibeholdt og skal fortsat anvendes ved angivelse af serie i felt 440, når
beskrivelsesform (det der står på materialet) og opslagsform for serien er det samme
440 00 *0 *a Pokémon *o Early reader
MEN:

440 00 *a Daniel Vest *v 2
840 00 *a Serien om Daniel Vest *v 2

For at afskaffe delfeltet som tomt vil 440 00 *0 blive konverteret til
440 00 *0 norm
- men først i løbet af 2022. Først herefter må man skrive norm i posten.
*0 også taget i brug til andre formål: *0 med indhold pro i noter betyder at noten retter sig mod
professionelle.
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Felt 100/700- funktionskoder
for kunstner/illustrator
Bøger hvor tekst og illustrationer er lige væsentlige – fx
billedbøger og tegneserier (Katalogiseringsreglernes 1. del, § 9A).
Der gives altid opslag på både ophav til tekst og ophav til
illustrationer:
Funktionskoden art ( = kunstner)
(eller pht ved fotoværk)

Illustrationer uanset type (tegning, akvarel etc.) der er
underordnet teksten
Funktionskoden ill anvendes.
(Der gives kun i særtilfælde opslag i felt 700 på denne type –
ellers anføres de i ukontrolleret ligefrem form i felt 720 *o)
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Felt 241 Originaltitel –
nyt delfelt u

• I delfelt u kan nu angives det første udgivelsesår for originaludgaven på originalsproget
• Det erstatter brugen af noten ”520 00 *a Originaludgave: <år>” på oversatte materialer
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Felt 241 – originaltitel – formål med ændring
FØR:

NU

100 00 *a Follett *h Ken

100 00 *a Follett *h Ken

241 00 *a The ¤evening and the morning

241 00 *a The ¤evening and the morning *u 2020

245 00 *a Aftentid og morgengry *c forhistorien til
Jordens søjler

245 00 *a Aftentid og morgengry *c forhistorien til
Jordens søjler

520 00 *a Originaludgave: 2020
Kan kun vises hver for sig:

Kan kun vises samlet:

Originaltitel: The evening and the morning

Originaltitel: The evening and the morning (2020)

Originaludgave: 2020
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Flere originaltitler – husk fortsat felt 502
FØR:
041 *a dan *c eng
100 *a Auster *h Paul *4 aut
241 *a City of glass
241 *a Ghosts
241 *a The ¤locked room
245 *a New York trilogien *c By af glas, Genfærd, Det
aflåste værelse
502 *a Originaltitler: City of glass, og: Ghosts, og: The
locked room
520 *& 1 *a Originaludgaver: 1985, 1986 og 1986
NU:
041 *a dan *c eng
100 *a Auster *h Paul *4 aut
241 *a City of glass *u 1985
241 *a Ghosts *u 1986
241 *a The ¤locked room *u 1986
245 *a New York trilogien *c By af glas, Genfærd, Det
aflåste værelse
502 *a Originaltitler: City of glass (1985); Ghosts (1986);
The locked room (1986)
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Felt 504 – indholdsmæssig ændring
• Indholdsbeskrivende noter bevidst gjort mere appellerende – skal henvende sig til
slutbrugeren
• Kan indeholde målgruppeoplysninger mv.
selvom posten også har målgruppeemneord mv.
på normal plads – Bevidst: Skal fx kunne stå som
eneste formidlingstekst på en storskærm i biblioteket

100 00 *a Pape *h Morten *c f. 1986 *4 aut
245 00 *a I ruiner
504 00 *a Da Amagerbanken krakker udløser det en kæde af voldsomme begivenheder for en mindre familie på
Amager. Tredje og sidste selvstændige bind i Morten Papes Amager-trilogien. Til læsere af gode romaner som
underholder og vækker til eftertanke
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Felt 504 – indholdsmæssig ændring
• På udenlandske bøger: Hvis ingen dansk note må en udenlandsk note gerne
genbruges
100 00 *a Black *h Colin *4 aut
245 00 *a Gas man
260 00 *a London *b HarperCollins *c 2021
504 00 *a Join Colin Black on his journey from accidental medical student to HSE and NHS trainee and,
finally, Consultant Paediatric Anaesthetist at the largest children’s hospital in Ireland, where any given day
could end in laughter or tears

Side 12

Felt 507 – Note om anledning til udgivelse

Anvendes kun hvis oplysningen ikke fremgår – direkte eller indirekte - af katalogiseringen i øvrigt.
I positivt fald laves noten så kort og standardiseret som muligt
Udstillinger: Hvis udstillingsstedet er identisk med udgiveren i 260 *b eller anføres det ikke i en evt.
note
245 00 *a I virkeligheden - Dansk Fotografi i 25 år
260 00 *a Kbh. *b Fotografisk Center *c 2021
507 00 *a Udgivet i forbindelse med udstilling

Men:

245 00 *a Grafik over grænser *p Graphics over borders
260 00 *a Gilleleje *b Atelier Willerup & Hartvig *c [2009]
507 00 *a Udgivet i forbindelse med udstilling i Rundetårn

Jubilæumsskrifter: Note gives restriktivt

245 00 *a Skive Havn 1869-2019 *c en billedbog
507 00 *a Jubilæumsskrift

Bemærk: Manglende antal år for et jubilæum indgår ikke længere i noten
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Felt 512 Note til beskrivelsen
• Formuleringer som Rygtitel:, Omslagstitel:, Kolofontitel: etc. alle erstattet
af formuleringen:
512 00 *i Alternativ titel *t …

Dels enklere og fungerer også på fx e-bøger.
• Noter der mest er oplysninger fra fagperson til fagperson afmærkes, så
de kan udelades i brugervendte grænseflader
512 00 *0 pro *a Katalogiseret efter omslaget
512 00 *0 pro *a Katalogiseret 22.8.1998
512 00 *0 pro *i I kolofonen fejlagtigt*e tekst: Kirsten Strandg@ård
512 00 *0 pro *a På titelsiden fejlagtigt: ... Manhatten
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Felt 517 Note om målgruppe og anvendelighed
Gives nu primært som emneord i felt 666 *u
517 anvendes kun hvis emneord ikke kan dække eller det er nødvendigt
at uddybe.
517 00*a Beregnet til samtale mellem børn og voksne om vold i familien
517 00 *a Højtlæsning fra 7 år. Selvlæsning fra 10 år
666 00 *u for højtlæsning
666 00 *u for 7 år
666 00 *u for 8 år
666 00 *u for 9 år
666 00 *u for 10 år
666 00 *u for 11 år
666 00 *u for 12 å
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Felt 520 – værkets bibliografiske historie
Bruges fremover sjældent af folkebibliotekerne
Tidligere ved skønlitteratur som: Originaludgave: 2022 – men da
folkebibliotekerne primært katalogiserer udenlandsk skønlitteratur
inkluderes oplysningen nu i felt 241 (originaltitel og -år)

520 00 *a Originaludgave: anvendes stadig på dansk skønlitteratur.
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PAUSE!!

Side 17

Felt 530 – indholdsciterende note
Samlingsværker: (Indekserbare værker kodet 008 *ts)
Hovedregler i DBC’s praksis:
• Formateres i specifikke delfelter så de enkelte artikler kan søges
som titel og ophav (ophav kun enkeltordssøgning)
• Foranstilling af ophav i *d sker ikke mere – man skal ikke vælge
opstilling for en artikel – artikelspecifikt ophav nævnes i *e
008 00 *t s
245 00 *a Latinamerika nu
530 00 *i Indhold *t Brasilien - et demokrati i fare *e Marie Kolling *t Venezuela *c
håbløsheden er blevet hverdag *e Peder Østebø …

Side 18

Felt 530 – indholdsciterende note
• Samlingsværk med samme ophav til alle dele:
008 00 *t s
100 00 *a Keret *h Etgar *4 aut
245 00 *a Pineapple Crush *c noveller
530 00 *i Indhold *t Den ¤næstsidste gang jeg blev skudt ud af en kanon *t Gør det
ikke! *t Så du røgen? *t Todd *t En ¤Maggi-bil *t Om natten *t Vinduer …
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Felt 530 – indholdsciterende note
Artikler samlet under en fælles overskrift (deloverskrift): Nyt delfelt g
indført:
008 00 *t s
245 00 *a Klassisk og moderne medieteori
530 00 *i Indhold *g Klassisk medie- og kommunikationsteori *b# (*t Kommunikationsmodeller
*e Niels Brügger *t Tidlig medieteori og effektforskning *e Klaus Bruhn Jensen *t Klassisk og
nyere filmteori *e Eva Jørholt *t Dokumentarismens teoretiske landskab *e Ib Bondebjerg *t De
¤kreative medieindustrier *e Eva Norup Redvall *t Mediumteori *e Mikkel Fugl Eskjær *t
Offentlighed *c idealer og realiteter *e Jostein Gripsrud *t Politisk kommunikation og
journalistik *e Mark Blach-Ørsten *t Nyhedsteori *e Nete Nørgꜳrd Kristensen*b). #*g Nyere
medieteori *b# (*t Semiotik, strukturalisme og poststrukturalisme *e Gorm Larsen *t Cultural
studies *e Kirsten Drotner *t Receptionsteori *e Kim Schrøder og David Mathieu *t Feministisk
film- og medieteori *e Anne Jerslev *t Diskursstudier og medier *e Anders Horsbøl*b)

# er udtryk for at man skal anvende hård blank
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Felt 530 Indholdsfortegnelser på monografier
008*tm - Ikke selvstændige artikler men noten er mere
almindelig intro til bogen derfor ikke specifikke delfelter:
530 00 *a Indholdsfortegnelse: Introduktion – de 7 trin ; Trin 1 – juraen ; Trin 2 – bestyrelsen ;
Trin 3 – ledelsen ; Trin 4 – virksomheden ; Trin 5 – meningen ; Trin 6 – forretningsplanen ; Trin 7 evalueringen ; Den strategiske plan skal testes - hver dag! ; Se virksomheden oppefra – ikke
indefra ; Bestyrelsesarbejde i en ansvarlig fodboldklub ; …. osv. med resten af
indholdsfortegnelsen
Bemærk: Det er DBC’s normale praksis – andet er tilladt
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Felt 532 Litteraturhenvisninger
DBC er ophørt med brug af noten ud fra disse argumenter:

- Enhver god fagbog har litteraturhenvisninger
- Noten Med litteraturhenvisninger siger intet om omfang og kvalitet
- Noten har længe været udeladt af CMS … og ingen har beklaget det

Hvis der er en omfattende bibliografi i bogen eller der er henvisninger
vedr. et meget specielt emne laves efter skøn et felt 534 med en
beskrivelse:
245 00 *a Bogen om magt
534 00 *a Side 33-34: Inspirerende læsning

534 00*a Side 240-264: Carsten Bach Nielsen: Johannes Sløks forfatterskab 19391985 : en bibliografi
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Felt 666 – Nyt: fiktive figurer
/fiktive grupper På skønlitteratur:
666 00 *h Harry Potter
På faglitteratur om Harry Potter
666 00 *g Harry Potter

Påbegyndt 2021 - godt fra start: 220 figurer oprettet og
basen gennemrettet.
Ikke 100% - og en løbende redaktionel opgave, hvor der
rettes bagud
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Periodica
KB der udarbejder Dansk periodicafortegnelse (DPF) er
gået over til produktion i MARC21 og efterfølgende
publicering i danMARC2
MARC21 indeholder periodicarelationsfelter, der ikke var i
anvendelse i DPF, men kommer det ved en overgang til RDA
Periodicarelationsfelter erstatter en lang række noter om
forhold mellem forskellige periodica
danMARC2’s periodicarelationsfelter derfor tilrettet og
taget i brug af DPF ved deres overgang til MARC21
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Periodica – periodicarelationsfelter – erstatter bl.a.
fortsætter og fortsættes som-noterne.
8XX-felter. Følgende periodicarelationsfelter anvendes:
860 Tidligere titel
861 Senere titel
863 Udgivet sammen med/som del af
865 Udgave i andet medium
866 Udgave på originalsprog
867 Hovedudgave på andet sprog og/eller med andet indhold
868 Udgaver på andre sprog og/eller med andet indhold
870 Hovedpublikation til supplement
871 Supplement til hovedpublikation
873 Hovedserie
874 Underserie
879 Andre relationer (kun til andre periodika)

Hvis ovenstående ikke bliver præcist nok, anvendes noten
Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodika
Findes felt 525 i posten udskrives dette felt som note. Hvis felt 525 ikke findes i posten, udskrives en
note på baggrund af felt 860-879.
DPF anvender ikke specifikke noter men sumfeltet 559 til alle noter – Anbefaling: fortsæt med
specifikke felter
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RDA
(Resource Description and Access)
Hvor står vi her i 2022?

Hvad er det nu lige vi taler om ….

• RDA (1. version 2010) er den internationale de facto standard for katalogisering i dag
• Hvor gamle regler tager udgangspunkt i beskrivelse af udlånsenheder indeholder RDA
regler for

• beskrivelse af entiteter som fx værk, forskellige udtryk af samme værk, manifestationer, personer,
korporationer etc.
• hvilke elementer skal indgå ved beskrivelsen af den enkelte entitet – fx værkets titel, varianter heraf,
tildeling af unikt id for værket etc.
• relationer mellem entiteterne – fx ophav til værk, værk til værk, person til korporation etc.

• RDA lægger således op til et skift af datamodel (noget vi reelt har forsøgt i mange år via
værkmatch og værkvisning)
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RDA … den har vi hørt før

• RDA besluttet som dansk katalogiseringsstandard af Slots- og Kulturstyrelsen i 2016 (for at
undgå løbende vedligehold var kravet at RDA ikke skulle oversættes og skulle følges rimelig
slavisk – som udgangspunkt ingen danske særregler)
• Dansk profil blev udarbejdet 2017 og danMARC2 blev tilrettet til danMARC3
Og så gik det i stå for Danmarks vedkommende for hvem skulle betale for
implementeringen?

MEN: Udviklingen af RDA gik ikke i stå….
Det der begyndte som en justering af RDA fra 2010 endte i 2020 som en omstrukturering og
omskrivning af hele RDA uden i mange tilfælde konkrete anvisninger, med elementer og
sprogbrug ofte mere funderet i teoretisk modellering end praktiske behov.
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RDA – hvad gør vi nu?

Det hedengangne Bibliografisk Råd anbefalede SLKS at anlægge en ny pragmatisk
tilgang til RDA:
Implementer kun RDA-regler når ændringen vil
• give merværdi til brugerne
• fremme skift af datamodel – herunder etableringen af nationalt
autoritetsdatarepositorium: VERA - så vi kommer mere i sync med visning i nutidens
kataloger

• give os regler for noget vi i dag savner regler for
Udform en dansk katalogiseringshåndbog, der guider katalogisatorer til brug af RDA,
hvor det er nødvendigt og ellers fortsæt med de gamle regler
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RDA – hvad sker der nu ?
Staten og KL aftalte i forbindelse med aftalerne om DBC’s nye ejerstruktur en
foranalyse for RDA-implementeringen: Beskrivelse og estimering af den samlede
opgave.
En fælles styregruppe mellem staten og KL har bedt KOMBIT aftale med DBC at der
udarbejdes en sådan foranalyse.
Foranalysen sker i to trin:
Trin 1:
Fastlægge implementeringsscenariet for RDA i Danmark
Fastlægge de forudsætninger der er nødvendige for at udarbejde trin 2
Udarbejde estimat for ny dansk katalogiseringsvejledning, formattilpasning samt
praksisregler for søgeveje
Trin 1-analysen blev afsluttet ultimo oktober 2021 og er nu også godkendt af styregruppen
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RDA – hvad sker der nu?
Trin 2:
Teknisk implementering af resultatet af trin 1:
afgrænsning, roadmap, estimering, interessentbeskrivelser
Trin 2 analysen er netop gået i gang og forventes afleveret marts/april 2022 til styregruppen.
Endelig beslutning forventes medio 2022
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Væsentligste tekniske ændring:
Autoritetsdatarepositorium - VERA 1.0
1) VERA 1.0 integreres i DBCs interne produktionsapparat og holdes afsnøret
fra den øvrige infrastruktur
2) Der kobles en eksternt eksponeret grænseflade og API til VERA, som kan
bruges til dataskabelse og vedligehold af KB (m.fl.)
3) VERA integreres til FBS
4) Yderligere udvikling => VERA 2.0

Og nu til noget helt andet:
Behov for tilføjelse af data fra
formidlere og brugere af data
• Strategien for de supplerende biblioteksdata åbner for
redigering efter behov i gamle poster.
• Vi vil gerne modtage forslag fra brugere – både formidlere
og slutbrugere – om f.eks. manglende fiktive figurer – og
på sigt: det som brugere opfatter som serier uden det
nødvendigvis er det i i henhold til Katalogiseringsreglerne
• Efterlysning: Ideer til hvordan sådanne forslag så enkelt
som muligt kan indberettes af slutbrugere og formidlere
modtages meget gerne
Side 33

Eventuelt

Tak for i dag!

