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KOMMISSORIUM FOR UDVALGET

Supplerende Biblioteksdata, der tidligere blev betegnet Bibliotekskatalogisering, omfatter
udvælgelse af materialer med biblioteksrelevans, der skal beriges med metadata ud over de
nationalbibliografiske metadata for at understøtte bibliotekernes behov. Det drejer sig bl.a. om en
række formidlingsnoter (indholdsbeskrivende note, noter om målgruppe og anvendelighed, noter
om samhørende værker osv). Tildeling af emneord er ligeledes omfattet. Herudover foretages
fuld katalogisering af materialer, der ikke er optaget i den danske nationalbibliografi, men som er
biblioteksrelevante (fx udenlandsk musik og noder samt brætspil).

1.1

Faggruppens opgave

Udvalget er rådgivende og sparrer med KOMBIT og DBC om Supplerende Biblioteksdata og
udviklingen heraf, både hvad angår indhold og selektion. Dermed er udvalget med til at sikre, at
Supplerende Biblioteksdata dækker bibliotekers og læringscentres behov bedst muligt inden for
de givne rammer.
Udvalget behandler konkrete spørgsmål og giver input til videreudvikling både aht. professionel
brug og aht. slutbrugere, herunder fremtidens krav til metadata.
Udvalgets medlemmer opfordres til på baggrund af erfaringer fra det daglige arbejde at tage
forslag til forbedringer og ændret niveau op samt stille forslag om relevante tilpasninger af
selektionen.
Visning og søgning er ikke omfattet af kommissoriet men behandles i andet regi.

1.2

Faggruppens sammensætning

Udvalget skal afspejle og repræsentere de forskellige bibliotekstyper og -størrelser, der er
aftagere af produktet samt en vis geografisk spredning.
Udvalget sammensættes af følgende medlemmer:
-
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Tre repræsentanter fra folkebibliotekernes voksenområde (forskellige størrelser)
To repræsentanter fra folkebibliotekernes børneområde (forskellige størrelser)
En repræsentant fra de pædagogiske læringscentre
En repræsentant fra FFU’erne
En repræsentant fra GAEB
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Cirka halvdelen af medlemmerne i udvalget udskiftes hvert andet år, hvormed der både sikres
kontinuitet og nye øjne på arbejdet. Udskiftningen omfatter dog ikke DBC’s og KOMBITs
repræsentanter.

1.3

Organisering

KOMBIT deltager i udvalget.
Repræsentanter fra DBC med ansvar for de respektive produkter og materialetyper deltager som
eksperter og mødeledere, ligesom DBC fungerer som sekretær for udvalget.

1.4

Møder

Udvalget afholder som udgangspunkt møde 1-2 gange årlig. Derudover hvis der behov for
yderligere møder.

1.5

Varighed

Kommissoriet træder i kraft den 1. maj 2020. Kommissoriet kan ændres på KOMBITs eller
DBC’s initiativ.

1.6

Refusion af udgifter

Udgifter forbundet med deltagelse i udvalgets arbejde dækkes ikke af KOMBIT.
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