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1. Værkmatch baseret på Machine Learning (FBI-72) 
Oplæg v./Christian Boesgaard og Hanne Hørl, DBC 

Seneste udgave af one-pageren er vedhæftet dette referat. 

Christian Boesgaard pitchede FBI-72.  

Machine Learning skal ske i samarbejde med fagfolk (katalogisatorer).  

Efter overgang til RDA, vil der stadig være behov for unit match.  

Værkmatch baseret på Machine Learning vil være et værktøj til at danne værker i 

RDA. 

Fagudvalget bidrog bl.a. med flg.: 

• Brug af VIAF (70 mio. poster) 

• Peristente ID’er (PID) 

• Litteraturstudier (hvem arbejder allerede med dette og deres erfaringer). 

DBC beder faggruppen melde tilbage med indspark til, hvem der kunne have 

erfaringer på området og potentielle samarbejdspartnere. 

FBI faggruppen ser positivt på projektet. 

Vedr. proces, så er dette refereret under punkt 2. 

2. Eventuelt 

• Kommende møder 

 

Mødet den 15. marts 2021 flyttes til uge 12. KOMBIT udsender Doodle snarest. 

 

• Andet 

 

1. Visionsoplæg for søgning. 

 

FBI faggruppens frist  for fremsendelse af kommentarer til KOMBIT  forlænges til den 7. 

marts. 

 

2. MarcXchange og DKABM 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om at udfase DKABM, som 

udvekslingsformat i databrønden. Det kræver en dybdegående analyse, da 

brøndkilderne (e-ressourcer) ikke foreligger i danMARC2. 

 

Det Digitale Folkebibliotek ønsker adgang til kodebasen for beta.bibliotek.dk  for at 

vurdere om ændringsønsket. vedr. MarcXchange stadig er aktuelt.  

 

KOMBIT har meddelt DBC ønsket om adgang til kodebasen. 
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3. Involvering 

 

FBI faggruppens ønsker fremadrettet at blive involveret inden DBC udarbejder endelige 

løsningsbeskrivelser.  

Involveringen skal ske på samme måde som under punkt 1, dvs. fremlæggelse af one-

pager, pitch af projektet af DBC’s medarbejdere og mulighed for at stille uddybende 

spørgsmål og bidrage med faglighed. 

Den tidlige involvering og direkte dialog med DBC bidrager til at kvalificere faggruppen i 

deres faglige reviews af løsningsbeskrivelserne. 

 

KOMBIT bakker op om dette synspunkt og bringer dette ønske videre til DBC. 


