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Referat af møde i Det Rådgivende Udvalg for SBD, 2.11.2020, kl. 10-12 (afviklet på Microsoft Teams) 

 

Deltagere: 

• Annika Elm Pedersen, Hvidovre 

• Carsten H. Andersen, DBC 

• Daniel Ackey, København 

• Eva Therese Ebert, Brøndby 

• Gitte Jensen, VIA 

• Hanne Hørl Hansen, DBC (Mødeleder) 

• Hanne Lydom Thomsen, DBC 

• Henrik Secher Nielsen, Randers 

• Jesper Munch Jespersen, KOMBIT 

• Kent Gottschalk Hansen, Odense 

• Marianne Buschmann, Aalborg 

• Per Nonboe, DBC (Referent) 

• Pernille Saul, KOMBIT 

• Randi Bak Fischer-Nielsen, Vejle 

 

1. Velkommen og præsentation 

Carsten H. Andersen, direktør i DBC for Metadata og IT, og projektchef i KOMBIT Jesper Munch Je-

spersen bød udvalgets medlemmer velkommen i det nyoprettede SBD-udvalg. 

 

2. SBD-udvalgets kommissorium 

I forbindelsen med præsentationen blev udvalgets kommissorium berørt, herunder afgrænsning til 

søgning og visning, der ikke falder inden for udvalgets kommissorium. Men udvalget kan også tage 

sager op, der berører disse områder, dels fordi det kan være vanskeligt at afgøre, om problemet ved-

rører metadata eller ej, dels fordi der kan opstå ønsker om bedre udnyttelse af metadata i infrastruk-

turen. Sådanne problemstillinger/ønsker  kan gives videre til FBI-faggruppe. 

Udvalget kan som udgangspunkt ikke drøfte nationalbibliografiske anliggender, men kan videregive 

ønsker til nationalbibliografiske metadata til Nationalbibliografisk Udvalg. 

 

3. Korte oplæg fra udvalgets otte (eksterne) medlemmer 

I alfabetisk rækkefølge præsenterede medlemmerne, ud fra den stillede ”hjemmeopgave”, deres er-

faringer med og brug af supplerende biblioteksdata og hvad de synes er vigtigt at fokusere på og for-

bedre i udviklingen af supplerende metadata fremover. En del af de samme emner blev nævnt i de 

forskellige oplæg og bliver neden for gengivet grupperet: 
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Datafremstilling og visning 

Det opleves som et problem, at en række væsentlige oplysninger, der indgår i danMARC2-posten ikke 

konverteres til DKABM, og det bliver således ikke brugt/vist til gavn for brugerne. Når der er ændrin-

ger til visning og søgning i FBS og DDB-CMS oplever bibliotekerne det som besværligt at skulle proce-

duren igennem med ændringsanmodning til KOMBIT. KOMBIT konkluderede, at der i en kommende 

FBS-kontrakt er brug for større fleksibilitet. 

 

Emneord og noter 

DBC’s emneord er i nogen tilfælde for generelle, og må gerne være mere specifikke og analytiske. 

 

Der opleves forskellighed i emneord på ”ens” børnebøger (eksempler sendes til PN). 

 

Mulighed for søgning på minoriteter i bøger som emneord, uanset at emnet ikke er minoriteter, men 

at børn skal kunne identificere sig selv (fx i forhold til etnicitet og seksuel orientering).  

 

Målrettet formidling mod børneforældre. 

 

Prioritering af emneordene på posterne (fx på kærlighedsromaner). 

 

Bedre og flere emnedata på e-ressourcer, herunder også podcasts (også e-ressourcer som kilder). 

 

Gerne flere og længere indholdsbeskrivende noter i posterne fra forlagene selv og relevante webs-

hops. 

 

Flere indholdsfortegnelser, som vil forbedre søgeresultaterne via fritekstsøgning. 

 

Autoritetsdata 

Katalogen som oplevelsesværktøj kunne fx indeholde artikler fra Forfatterweb som inspiration og in-

kludere autoritetsdata, såfremt disse også indeholdt oplysninger om nationalitet og køn. 

 

Behovet for og nødvendigheden af RDA blev nævnt flere gange. 

 

Læsekompas 

Ønske om et læsekompas for faglitteratur. 

 

Læsekompassøgeord skal vises for brugerne (data fra felt 665 udleveres til alle, men ikke sikkert at 

det kan ses i alle grænseflader). 

 

Materialetyper og håndtering 

Brætspil: efterspørger fælles praksis for registrering (DBC vil udarbejde formateringsvejledning for 

brætspil og i den forbindelse kontakter vi Aalborg for at høre om deres praksis. Se FBI-nyt fra 

16.11.2020, hvoraf det fremgår, at DBC har lavet formateringsvejledning for brætspil og andre spil 
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(andre formateringsvejledninger vil blive opdateret løbende):  https://metadata.dk/sites/default/fi-

les/inline-files/dm2vej_bspil_0.pdf). 

 

Tidsskrifter: kan supplerende biblioteksdata på tidsskrifter inkluderes i SBD-udvalget? Svaret er umid-

delbart ja. 

 

Dimensioner på materialer (data kan ses i Bogportalen) – skal det medtages i posterne? 

Ønske om at medtage forfattere i accessionsposter (især på skønlitteratur). 

 

Serier/flerbindsværker: ønske om bedre gennemsigtighed og overskuelighed. Vi skal blive bedre til at 

sætte os i brugerens sted, og katalogisere og præsentere derefter. 

 

PoD, Print on Demand (især fra Lindhardt og Ringhof): manglende registreringer skyldes, at L&R ikke 

afleverer pligtafleveringseksemplarer af titlerne til Det Kongelige Bibliotek og DBC får således ikke 

noget til registrering. Bibliotekerne går dermed glip af titlerne på grund af den manglende registre-

ring. 

 

Ph.d’ere: får ikke emneord, da de ikke er relevante for folkebibliotekerne. Manglende klassemærker 

er resultatet af en nedskæring i det nationalbibliografiske niveau, idet DK5 kun bruges i meget få fag-

lige biblioteker. 

 

Diverse 

Der er mange døde links i katalogen. Hvordan bør dette håndteres? 

Referencehåndtering og –standarder for studerende: vigtig kilde til information og udvidede søgemu-

ligheder, og hvordan understøttes det af vores metadata? (APA blev nævnt https://apa-

style.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples) 

 

IMS (IntelligentMaterialeStyring): er efterhånden implementeret i flere store biblioteker og i relation 

til brug af IMS, er der så behov for data, som DBC ikke pt registrerer? (vi har efterfølgende fundet ud 

af, at firmaet bag IMS, Lyngsøe, får fuld MARC-post med ganske få justeringer). 

 

På det næste møde i SBD-udvalget (10.12.2020) skal der, ud over så mange som muligt af de allerede 

aftalte punkter fra den oprindelige dagsorden, prioriteres i de oven for nævnte emner og besluttes 

hvilke indsatser, der er mest presserende og derfor først bør drøftes nærmere i udvalget for yderli-

gere synspunkter og kvalificering. Herefter arbejder DBC videre med konkretisering af forslagene og 

de afledte konsekvenser. 

 

Mødelederen takkede deltagerne for et meget spændende og inspirerende møde med mange gode 

input til det fremtidige arbejde i SBD-udvalget. 
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