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Posteksempel 1 – Spiseblomster 

 

 

 

Udvalgt som eksempel på helt almindelig bog. 
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Den originale post (efter de danske regler) 

 

001 00 *a 2 908 959 0 *b 870970 *c 20111205181114 *d 20111123 *f a 
004 00 *r n *a e 
008 00 *t m *u u *a 2011 *b dk *d y *l dan *x 06 *v 0 
009 00 *a a *g xx 
017 00 *a 2 765 060 0 
021 00 *e 9788791502569 *c spiralryg 
032 00 *x ACC201147 *a DBF201149 *x BKM201149 
100 00 *a Olesen *h Anemette *c f. 1952 *4 aut 
245 00 *a Spiseblomster *c blomster på menuen 
250 00 *a 3. udgave 
260 00 *a Ryomgård *b Skarresøhus *c 2011 
300 00 *a 186 sider *b ill. i farver 
504 00 *a Præsentation af 45 spiseblomster som er almindelige i natur og have, med inspiration og opskrifter til dagligdagens menuer 
512 00 *a På omslaget: Kogebog med blomster på menuen 
520 00 *a Tidligere: 2. udgave. 20-- (Ikke registreret i: Dansk bogfortegnelse). - 1. udgave. 2008 *n 2 765 060 0 *r 9788791502200 
521 00 *b 1. oplag *c 2011 
652 00 *m 64.17 
666 00 *0 *f blomster 
666 00 *0 *f vilde blomster 
666 00 *0 *o kogebøger 
666 00 *0 *o opskrifter 
990 00 *o 201149 *b v *u nu 
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Post katalogiseret efter RDA  

 
Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 
Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 
Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 
Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 eller nuværende hjælpepostformat 
 

001 00  *a 2 908 959 0 *b 870970 *c 20111205181114 *d 20111123 *f a Delfelt *a = Identifier for the Manifestation (2.15) er et 

obligatorisk element 

004 00 *r n *a e  

008 00 *t m *u u *a 2011 *b dk *d y *l dan *x 06 *v 0 Ifølge 6.11.1.3 er “language of expression” et obligatorisk 

element, når det er nødvendigt, men i fuldt udskrevet form, og 

ikke her som kode i delfelt *l.  

En oplysning, der formodentlig kan være i felt 240, når det er 

nødvendigt for at skelne flere expressions fra hinanden.  

009 00 *a a *g xx  

017 00 *a 2 765 060 0 Faust på 1. udgave nærmer sig ”Identifier for work”, men bør i 

så fald omdefineres til at være en national identifier.  

021 00 *e 9788791502569 *c spiralryg Delfelt *e ifølge 2.15.1.4 Recording identifiers for 

manifestation og delfelt *c ifølge 2.15.1.7 Qualification  og 

17.7.1.3 Recording a manifestation of a work -  Identifier for 

manifestation  

 

032 00 *x ACC201147 *a DBF201149 *x BKM201149  
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100 00 

 

*a Olesen *h Anemette *c  1952 *? author 

 

Vedtagen navneform er et obligatorisk element. Valg: 6.27.1.2 

Works created by one person. Udformning: 9.2 Name of the 

person.  

 

Det er valgfrit om man vil angive fødselsår i den bibliografiske 

post, hvorimod det er et obligatorisk element i autoritetsposten 

(9.3.1.3).  

 

Funktionskoderne er i RDA erstattet af fast fuldt udskrevet 

form på engelsk, som vælges ud fra liste i Appendix I.  

Begrænset antal muligheder ift. nu. Det kan muligvis 

inddateres som kode, men metoden skal gennemtænkes i 

relation til udveksling. Biblioteksafgiften må være stærkt 

interesseret i dette område, blandt andet hvis en fortsat 

sklenen mellem primært og sekundært ophav ønskes. Det 

ville ikke hjælpe at gå tilbage til 245 delfelt *f, hvis formatet 

samtidig skiftes til et specificeringsniveau svarende til 

MARC21. Her er kun 245 delfelt *c til ophavsangivelser, 

uanset primær eller sekundær.  

 

Må formodes at ligge i autoritetsposten – udveksling som fuldt 

format med autoritetspostens data indflettet eller som link 

afhængigt af datamodel/format.  

 

240 00 *a Spiseblomster *u 2008 Ifølge 6.2.2.4 er ”preferred title for the work” (uniform titel) et 

obligatorisk element. 

 

Eventuelt i form af ID på autoritetspost, og eventuelt det hele i 

autoritetspost, og kun linket her. Vil vel erstatte 017?  

 

Det er uklart hvad meningen er med titel på work og på 
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expression. Skal der være autoritetsposter på begge dele?  

 

Synes ikke at være tilfældet i VIAF. Samme problematik som 

under felt 100 mht. autoritetspost – datamodel – lagring – 

udveksling.  

 

245 00 *a Spiseblomster *c blomster på menuen *e Anemette Olesen 

 

 

 

 

Kilder til beskrivelsen er ved bøger 2.2.2.2. 

 

Hovedtitel ifølge 2.3.2.7 Recording title proper, og undertitel 

2.3.4.3 Recording other title information.  

 

Ophav ifølge 2.4.1.4 Recording statements of responsibility.  

Ifølge 1.3. er det kun obligatorisk at angive første primære 

ophav i forbindelse med hovedtitlen.  ”Af” medtages kun 

medmindre det fremgår direkte i publikationen.  

250 00 *a 3. udgave 

 

2.5.1.4 Recording Edition Statements. Udgaveoplysninger 

angives som det fremstår i publikationen. Det er desuden 

obligatorisk at angive ”a named revision of an edition” 

(2.5.6.3).  

 

260 00 *a Ryomgård *b Skarresøhus Forlag *c 2011 Navn på forlag (2.8.4.3) og hjemsted for forlag (2.8.2.3) 

angives i den form, som de fremstår i publikationen (2.8.1.4). 

Årstal ifølge 2.8.6.3. Hvis der er tale om copyright, skal det 

være angivet med symbol.  

 

300 00 *a 186 sider *b illustrations  Delfelt *a efter 3.4.5 Extent, som er et obligatorisk element, 

når ressourcen er fuldstændig, eller hvis det totale omfang er 

kendt.  

Delfelt *b efter 7.5 Illustrative Content. Der anvendes faste 

engelske termer – ”illustration” eller ”illustrations” - og der står 

ikke noget om at man må oversætte begrebet til et sprog, der 
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passer til den katalogiserende institution.  

Ordet skrives fuldt ud og må ikke forkortes. Vedrørende farve: 

betegnelsen ”colour” (7.17.1.3) er ikke umiddelbart sat i 

forbindelse med illustrationer. Det fremgår som note i 

mapningen mellem RDA og MARC21. Det kunne betyde 300 

delfelt *b plus 512 – illustrationerne i farver? 

Størrelse (delfelt *c) er ikke et obligatorisk element 

(3.5.1.4.14), men omvendt er der ingen vejledning som i 

danske regler for hvad der ligger inden for et normalområde. 

336 00  *a text *? rda content 

 

”Content Type”, ”Media Type” og ”Carrier Type” er indført i 

RDA som erstatning for den generelle og den specifikke 

materialebetegnelse. Hvor i formatet denne information hører 

til og hvordan det håndteres, er til debat. Her er fulgt MARC21  

med indførslen af tre nye felter. 

 

Ifølge 0.11.2 er det tilladt at bruge danske betegnelser, men vi 

har valgt at anvende de engelske betegnelser i eksemplerne. 

 

Er det her man vil sætte Content type of work/expression, som 

beskrevet i 6.9?  

 

337 00 *a unmediated *? rda media 

 

338 00 *a volume *? rda carrier 

504 00 *a Præsentation af 45 spiseblomster som er almindelige i natur og have, 

med inspiration og opskrifter til dagligdagens menuer 

Indholdsbeskrivende note efter 7.10 Summarization of the 

Content 

512 00 *a På omslaget: Kogebog med blomster på menuen Kan med megen god vilje muligvis være 2.20.2.5 Other 

information relating to title – men egentlig står det som noget, 

der kun skal medtages, hvis det er vigtigt for identifikation.  

 

520 00 *a Tidligere: 2. udgave. 20-- (Ikke registreret i: Dansk bogfortegnelse). - Oplysninger om tidligere udgaver kan laves i henhold til 24.4.3 
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1. udgave. 2008 *n 2 765 060 0 *r  9788791502200 Description of the Related Work, Expression, Manifestation or 

Item – her som en ustruktureret beskrivelse 

 

521 00 *b 1. oplag *c 2011 Oplagsbetegnelser medtages ikke 

 

652 00 *m 64.17 

Svarer til 13 Identifying Concept og 23 General Guidelines on 

Recording the Subject of a Work  som endnu ikke er 

beskrevet.  

666 00 *0 *f blomster 

666 00 *0 *f vilde blomster 

666 00 *0 *o kogebøger 

666 00 *0 *o opskrifter 

990 00 *o 201149 *b v *u nu  
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Autoritetsposter for posteksempel 1 

 

Autoritetspost for forfatteren (RDA 8 og 9) 

001 00 *a000001 *f a 8.3 Core Elements -> Identifier 

004 00 *r n *x n   

008 00 *t h  

025 *a xxxxxxxxxxxx*2 ISNI Foreslået udvidelse af dM2/hjælpepostformat (025 er valgt af hensyn til 

parallelitet med dM2-bibliografisk. MARC21 bruger 024. 

ISNI er blot et eksempel – kunne også være VIAF-ID 

040 00 *e rda Der skal defineres en kode for RDA  

042 00 *a 1?? Jeg synes at dM2's felt 042 er lidt skævt, sammenlignet med MARC21's 

042 der indeholder koder knyttet til specifikke agencies , 

I MARC21 står oplysningerne om "Level of establishment" i 008pos33. 

Nærmeste pendant er 008*v – selvom jeg mener det er helt det samme, 

Jeg mener at løsningen må være en ændring i dM2's hjælpepostformat 

med en tydeliggørelse af, havd der hører hjemme i 008*v og i 042 

RDA foreskriver tre niveauer for posterne: (8.10.1.3) 

- fully established 

- provisional 

- preliminary 

 

I det danske format er der kun mulighed for at angive 1 for vedtaget 

form; dog er der også mulighed for at angive katalogiseringsniveau i 008 



Bibliografisk råd. Indstilling om indførelse af RDA i Danmark 
Marts 2016. Bilag B 2 

 

Side 11 af 82 

*v 

043 00 *a dk Foreslået nyt felt – kopieret fra MARC21 

046 00 *f 19520820 Fødselsår og –dato kan enten registreres som et separat element, eller 

som en del af indførslen, eller begge dele (8.3 Core Elements) 

100 00 *a Olesen *h Anemette *c 1952-  

370 00 *a Marokko *e Danmark *g Danmark 

 

9.10.1.3 Recording Country Associated with the Person; I det danske 

Hjælpepostformat er der defineret et delfelt 678 *n, men det er ikke 

specificeret på samme vis som felt 370, derfor er dette felt (Marc21) 

valgt i eksemplet 

371 00 *d Danmark 9.12 Address of the Person 

372 00 *a kogebøger 9.15 Field of Activity of the Person 

372 00 *a lægeplanter  

375 00 *a Female 9.7 Gender 

377 00 *a dan 9.14 Language of the Person; I det danske Hjælpepostformat findes et 

delfelt 678 *l med samme funktion 

Dybest set synes jeg at "language of the person" er ret uinteressant. Det 

der er interessant er sproget i expression/ST 

670 00 *a dansk Wikipedia 

http://da.wikipedia.org/wiki/Anemette_Olesen *b fødested og -

dato (født 20. august 1952 i Casablanca, Marokko) 

 

 

Autoritetspost for work/expression 

http://da.wikipedia.org/wiki/Anemette_Olesen


Bibliografisk råd. Indstilling om indførelse af RDA i Danmark 
Marts 2016. Bilag B 2 

 

Side 12 af 82 

001 00 *a000002 *f a 8.3 Core Elements -> Identifier  

004 00 *r n *x ?  Der skal defineres koder for værker 

008 00 *t h  

0?? 00 *? ???? Identifier for the work: Standard identifiers -> 025 

040 00 *e ? Der skal defineres en kode for RDA 

042 00 *a 1 (se kommentarer angående niveau i tidligere eksempel) 

046 00 *k 2008 0.6.3 – år for værket (1. udgave) 

100 00 *a Olesen *h Anemette *c 1952- *t Spiseblomster *s 2011 *s - Vil man anbringe sondringsdata for expression her?  

 

Derudover kommer evt. autoritetsposter for DK5-klassemærke og for emneord – her er RDA ikke udformet endnu. 



Bibliografisk råd. Indstilling om indførelse af RDA i Danmark 
Marts 2016. Bilag B 2 

 

Side 13 af 82 

Posteksempel 2 – Mosaik 

 

 

Udvalgt på grund af, at der er flere typer sekundære ophav og en korporation involveret 

Den originale post (efter de danske regler) 
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001 00 *a 2 908 639 7 *b 870970 *c 20120102143302 *d 20111122 *f a 

004 00 *r n *a e 

008 00 *t m *u f *a 2011 *b dk *d y *l dan *x 06 *v 0 

009 00 *a a *g xx 

021 00 *e 9788792612106 *c hf. *d gratis 

032 00 *a DBF201151 *x BKM201151 *x ACC201147 

100 00 *a Seheim *h Lotte *4 aut 

245 00 *a Mosaik *c 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter 

260 00 *a Kbh. *d Nørre Allé 45, 2200 N *b Center for Kræft & Sundhed København *c [2011] 

300 00 *a 123 sider *b ill. i farver 

521 00 *b 1. oplag *c [2011] *k tr. i udl. 

610 00 *1 *a Center for Kræft & Sundhed København 

652 00 *m 61.94 

666 00 *0 *f rehabiliteringscentre 

666 00 *0 *f kræft 

666 00 *0 *f kræftpatienter 

666 00 *0 *f rehabilitering 

666 00 *0 *e København 

710 00 *å 1 *a Center for Kræft & Sundhed København 

720 00 *o Jette Vibe-Petersen *4 edt 

720 00 *o Line Wadum *4 edt 

720 00 *o Anne Mie Dreves *4 pht *g 1 

910 00 *a Center for Kræft og Sundhed København *z 710/1 910 00 *s Københavns Kommune *c Sundheds- og Omsorgsforvaltningen *c Center for 

Kræft & Sundhed København *z 710/1 

990 00 *o 201151 *b v *u nt 

Post katalogiseret efter RDA  
 
Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 
Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 
Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 
Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 
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001 00  *a 2 908 639 7 *b 870970 *c 20120102143302 *d 20111122 *f a  

004 00 *r n *a e  

008 00 *t m *u f *a 2011 *b dk *d y *l dan *x 06 *v 0  

009 00 *a a *g xx  

021 00 *e 9788792612106 *c hf. *d gratis Pris i delfelt *d i forhold til 4.2 Terms of Availability  

032 00 *a DBF201151 *x BKM201151 *x ACC201147  

100 00 *a Seheim *h Lotte *? author  

245 00 *a Mosaik *c 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter *e af 

journalist Lotte Seheim *f og tre andre 

Delfelt *e: Stillingsbetegnelser må godt komme med, men kan 

valgfrit udelades ifølge 2.4.1.4 

 

260 00 *a København *d Nørre Allé 45, 2200 N *b Center for Kræft & 

Sundhed København *c [2011] 

Hjemsted for forlag i delfelt *a forkortes ikke ifølge 2.8.1.4 og  

 

Appendix B.    

 

Adresseoplysninger er ikke en del af af publicering, men af 

”Acquisition” sammen med pris (4.3.1.3). Felt 037 i MARC21. 

Adresse fremgår ikke af ISBD Consolidated. 

 

Vedrørende udgivelsesår i delfelt *c synes fremtrædende 

plads at være afskaffet – primær kilde og ressourcen selv er 

kilde ifølge 2.2.2. Det vil sige, at det er okay at angive 2011 

uden skarpe parenteser, hvis det f.eks. fremgår af forordet 

eller lignende.  

 

300 00 *a 123 sider *b illustrations i farve Delfelt *b ”Illustrations i farve”: 7.17.1.3 
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336 00  *a text *? rdacontent  

337 00 *a unmediated *? rdamedia  

338 00 *a volume *? rdacarrier  

521 00 *b 1. oplag *c [2011] *k tr. i udl.  

610 00 1 *a Center for Kræft & Sundhed København  

 

652 00 *m 61.94  

 

666 00 *0 *f rehabiliteringscentre  

666 00 *0 *f kræft  

666 00 *0 *f kræftpatienter  

666 00 *0 *f rehabilitering  

666 00 *0 *e København  

710 00 *å 1 Center for Kræft & Sundhed København *? Issuing body Der kan laves opslag på udgiver ”if considered important for 

access”.  

 

Denne information skal være i autoritetspost, inklusiv 

henvisninger og relationship identifier (11.12). Samme 

problematik med hensyn til datamodel, lagring og udveksling.  

 

720 00 *o Jette Vibe-Petersen *? editor  

Oplysningen i 720-felterne har vi i dette eksempel valgt at 

illustrere i felt 245 delfelt *f som ”og tre andre” 

 

Felt 720 har ingen pendant i forhold til RDA. Det vil svare til 

720 00 *o Line Wadum *? editor  

720 00 *o Anne Mie Dreves *? photographer *g 1 
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245-ophav, hvis det skal med (kun et primært ophav er 

obligatorisk). Hvis man ifølge RDA vælger  at give opslag, 

(som kunne være hensigtsmæssigt for at få relatorkoden), 

skal opslaget være i autoritativ form, hvilket er dyrt. 

990 00 *o 201151 *b v *u nt  
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Autoritetsposter for posteksempel 2 

 

Autoritetspost for forfatteren (RDA 8 og 9) 

001 00 *a000003 *f a 8.3 Core Elements -> Identifier 

004 00  *r n *x n   

008 00 *t h  

025 00 *a 307274171 *2 VIAF  

040 00  *e rda Der skal defineres en kode for RDA 

042 00 *a 1 (se kommentarer angående niveau i tidligere eksempel) 

043 00 *a dk (Se kommentar under eks. 1) 

046 00 *f 1967 Fødselsår og –dato kan enten registreres som et separat 

element, eller som en del af indførslen, eller begge dele (8.3) 

100 00   *a Seheim *h Lotte I dette tilfælde er fødselsår ikke lavet til en del af Authorized 

Access Point 

370 00 *e Danmark *g Danmark 9.10.1.3 Recording Country Associated with the Person 

371 00 *d Danmark 9.12 Address of the Person  

374 00 *a kommunikationsrådgiver *a journalist (DJ) *a forfatter 9.15 Field of Activity of the Person 

375 00 *a Female 9.7 Gender  

377 00 *a dan 9.14 Language of the Person  

(Se kommentar under eks. 1) 
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670 00 *a egen hjemmeside http://lotteseheim.dk/ (27.2.2012) *f 

stillingsbetegnelser 

 

670 00 *a Hendes Mosaik (2011), forord s. 9 *f (fødselsår (1967)  

 

Autoritetspost for udgivende korporation (RDA 8 og 11) 

 001 00 *a000004 *f a 8.3 Core Elements -> Identifier 

004 00 *r n *x n   

008 00 *t h  

040 00 *e ? (Se kommentar under eks. 1) 

042 00 *a 1 (Se kommentar under eks. 1) 

110 00 *a Center for Kræft & Sundhed København 11.2.2 Preferred Name for the Corporate Body 

410 00 *s Københavns Kommune *c Center for Kræft & Sundhed København 11.2.3.7 Other Variant Name 

410 00 * a Center for Kræft og Sundhed København 11.2.3.7 Other Variant Name  

 

Autoritetspost for work 

001 00 *a000005 *f a 8.3 Core Elements -> Identifier 

004 00 *r n *x ?  Der skal defineres koder for værker 

008 00 *t h  

025 00 *? ???? Identifier for the work 

http://lotteseheim.dk/
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(Se kommentar under eks. 1) 

040 00 *e ? Der skal defineres en kode for RDA 

042 00 *a 1 (Se kommentar under eks. 1) 

RDA foreskriver tre niveauer for posterne: (8.10.1.3) 

- fully established 

- provisional 

- preliminary 

 

I det danske format er der kun mulighed for at angive 1 for 

vedtaget form 

046 00 *k 2011 0.6.3 Recording Attributes of Manifestation and Item –> år 

for værket  

100 00 *a Seheim *h Lotte *t Mosaik  

 

Hertil kommer autoritetsposter for DK-klassemærke og for emneord – her er RDA ikke udformet endnu. 
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Udvalgt på grund af, at den indgår i en serie 
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Den originale post (efter de danske regler) 

 
001 00 *a 2 908 967 1 *b 870970 *c 20111208103419 *d 20111123 *f a 
004 00 *r n *a e 
008 00 *t m *u f *a 2011 *b dk *d m *d y *l dan *x 05 *v 0 
009 00 *a a *g xx 
021 00 *e 9788776745882 *c hf. 
032 00 *x ACC201147 *a DBF201151 
041 00 *a dan *d eng 
100 00 *a Pihl-Thingvad *h Signe *4 aut 
245 00 *a Selvledelse og psykisk arbejdsmiljø i det grænseløse arbejde *c en empirisk undersøgelse af forholdet mellem selvledelse og 
psykisk arbejdsmiljø i den danske nyhedsbranche 
260 00 *a [Odense] *b Syddansk Universitetsforlag *c 2011 
300 00 *a 447 sider *b ill. 
440 00 *a Ph.d.-afhandlinger og disputatser *æ Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet *z 1600-8170 *v 119 
508 00 *a Med resumé på engelsk 
521 00 *b 1. oplag *c 2011 
532 00 *a Med litteraturhenvisninger 
652 00 *m 60.136 
710 00 *a Syddansk Universitet *c Det ¤Samfundsvidenskabelige Fakultet 
840 00 *a Ph.d.-afhandlinger *æ Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet *z 1600-8170 *v 119 
900 00 *a Thingvad *h Signe Pihl- *z 100 
910 00 *a Det ¤Samfundsvidenskabelige Fakultet, SyddanskUniversitet *z 710 
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Post katalogiseret efter RDA  

Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 

Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 

Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 

Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 

001 00  *a 2 908 967 1 *b 870970 *c 20111208103419 *d 20111123 *f a  

004 00 *r n *a e  

008 00 *t m *u f *a 2011 *b dk *d m *d y *l dan *x 05 *v 0  

009 00 *a a *g xx  

021 00 *e 9788776745882 *c hf.  

032 00 *x ACC201147 *a DBF201151  

041 00 * a dan *d eng  

100 00 *a Pihl-Thingvad *h Signe *4 aut  

245 00 *a Selvledelse og psykisk arbejdsmiljø i det grænseløse arbejde *c 

en empirisk undersøgelse af forholdet mellem selvledelse og psykisk 

arbejdsmiljø i den danske nyhedsbranche *e Signe Pihl-Thingvad 
 

264 00 *a [Odense] *b Syddansk Universitetsforlag *c 2011 *f 1  

300 00 *a 447 sider *b illustrations  

336 00  *a text *2 rdacontent  

337 00 *a unmediated *2 rdamedia  
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338 00 *a volume *2 rdacarrier  

440 00 *a Ph.d.-afhandlinger og disputatser *æ Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet, Syddansk Universitet *z 1600-8170 *v 119 

 

Titel på serien, som den fremtræder i materialet, er sammen 

med nummer obligatoriske elementer (2.12.2).  

 

Delfelt *æ ifølge 2.12.6.3: ophav angives hvis nødvendigt for 

identifikation. Eksemplerne viser tydeligt artsbetegnelser som 

titler. ISSN og nummer 

 

508 00 

 

*a Med resumé på engelsk 

 
17.12.1.3 Recording Language of the Content 

521 00 *b 1. oplag *c 2011  

532 00 *a Med litteraturhenvisninger 7.16.1.3 Recording Supplementary Content 

652 00 *m 60.136  

710 00 *a Syddansk Universitet *c Samfundsvidenskabelige Fakultet *4 isb  Koden isb (Issuing Body) forventes at blive optaget i 

katalogiseringsreglernes Bilag J efter næste BIR-møde (???) 

 

840 00 

 

*a Ph.d. – afhandlinger *æ Det samfundsvidenskabelige Fakultet, 

Syddansk Universitet *z 1600-8170 *v 119 

 

25.1.1.3 Recording Relationships to Related Works. 

Relationship designator In series (J.2.4) er ikke obligatorisk 

Udgiveren er med i serieindførslen som Other Distinguishing 

Characteristics of Works, jfr. 6.6.1.3 
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Posteksempel 4 – De professionelle 

 

 

 

 

        

 

 

Trykt tekst i bogform. Udvalgt på grund af vanskelighed ved at udpege den ansvarlige for værket.  
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Den originale post (efter de danske regler) 

 
001 00 *a 2 796 369 2 *b 870970 *c 20111203174757 *d 20091014 *f a  
004 00 *r n *a e  
008 00 *t m *u f *a 2009 *b dk *d y *k a *l dan *x 06 *v 0  
009 00 *a a *g xx  
021 00 *e 9788770557542 *c hf. *d kr. 249,00 
032 00 *x ACC200942 *a DBF200945 *x BKM200945 *x BKX200944 *x DAT991149  
100 00 *a Jørgensen *h Martin *c f. 1975-10-06 *4 aut 
245 00 *a De ¤professionelle  
250 00 *a 1. udgave *b ÷ *x 1. oplag  
260 00 * 1 *a Kbh. *b People's Press *c 2009 *k u.st. 
300 00 *a 254 sider  
504 00 *a Martin Jørgensens (f. 1975) personlige beretning om vilkårene og virkeligheden bag facaden som professionel fodboldspiller  
521 00 *b 1. oplag *c 2009  
600 00 *1 *a Jørgensen *h Martin *c f. 1975-10-06  
652 00 *m 79.71  
652 00 *p 99.4 *a Jørgensen *h Martin *c f. 1975-10-06  
666 00 *0 *f fodbold  
666 00 *0 *f fodboldspillere  
666 00 *0 *f professionel fodbold  
666 00 *0 *e Danmark  
666 00 *0 *o biografier  
666 00 *0 *o erindringer  
666 00 *0 *i 1990-1999  
666 00 *0 *i 2000-2009  
700 00 *a Nyrup *h Jonas *4 dkmed 
990 00 *o 200945 *b l *b v *c a *u nt 
991 00 *o Ekspres 200944  
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Post katalogiseret efter RDA  
 
Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 
Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 
Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 
Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 
 

001 00  *a 2 796 369 2 *b 870970 *c 20111203174757 *d 20091014 *f a  

004 00  *r n *a e  

008 00 *t m *u f *a 2009 *b dk *d y *k a *l dan *x 06 *v 0  

009 00  *a a *g xx Identifier for the manifestation: delfelt *e: 2.15.1.4, delfelt *c: 2.15.1.7 og 

RDA 17.7.1.3. Pris iflg. 4.2.1.3 

021 00  *e 9788770557542 *c hf. *d kr. 249,00  

032 00  *x ACC200942 *a DBF200945 *x BKM200945 *x BKX200944 *x 

DAT991149 

 

100 00  *1 *a Jørgensen *h Martin *4 aut 19.2.1.3. Mere end én creator med forskellige roller. Eksempler herpå er 

bla. interviewbøger og ”fortalt til”-typen.  

Ifølge RDA svært at afgøre hvem der er hovedansvarlig for værket. Helt 

overordnet gælder det, at hvis én har ”principal responsibility” vælges 

vedkommende. Hvordan det præcist skal tolkes er uvist. Det er ikke 

angivet hvordan man vælger mellem flere ophav med forskellige 

funktioner.  

Martin Jørgensen står med større typografi og kan derfor tolkes som 

havende ”principal responsibility”, men denne bliver meget svær at 

håndtere i praksis, f.eks. i forhold til 72-bøger med blanding af tekst og 

kunst, hvor titlen er kunstnerens navn.  
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Da titler generelt er med større typografi end ophav, kan det være svært 

at fortolke. Der står intet om hvor meget man skal bygge på 

præsentationen, eller om afvejningen også indebærer vurdering af 

indholdet. Blandt andet af hensyn til Biblioteksafgift vil det være 

nødvendigt med yderligere og mere tydelig fortolkningsvejledning.  

240 00 *a De ¤professionelle 

eller 

*a Professionelle 

Iflg. en alternativ regel til 6.2.1.7 kan artikler udelades af uniforme titler, 

hvilket vil være Library of Congress’ policy - det vil komplicere genbrug 

af uniforme titler.  

245 00 *a De ¤professionelle *e Martin Jørgensen  Der er ingen vejledning i RDA ift. at udvælge hovedansvarlig forfatter, 

hvilket vil udgøre et problem f.eks. i forhold til biblioteksafgift. Opslag på 

sekundær ansvarlig er ikke core element. Det er nødvendigt at definere 

et nationalbibliografisk niveau plus folkebiblioteksniveau (vejledende), 

ellers vil medforfatter ikke forekomme som opslag. 

250 00   *a 1. udgave *b ÷ *x 1. oplag Oplagsbetegnelse registreres ikke. 

   

264 00 *a København *b People's Press *c 2009 *f 1 danMarc2 udvidet til at håndtere mere komplekse fremstillings- og 

udgivelsesdata udarbejdet efter RDA. Iflg. 2.8: Fuldt udskrevet stednavn. 

*f 1 betyder publication 

264 00 **b manufacturer not identified *f 3 2.10.4.7: benyt manufacturer not identified ved ukendt trykkerioplsyning. 

* f3 for manufacturer 

300 00  *a 254 sider Felt 300 *a ifølge 3.4.5.  

Ifølge 3.5.1.4.14 er størrelse i delfelt *c ikke et core element. Omvendt er 

der ingen vejledning som i danske regler for, hvad der ligger inden for et 

normalområde, men der er vejledt om, at man kan give bredden hvis 

den er mindre en halv højde eller større end højden 
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336 00  *a text *b txt *2 rdacontent 

 

Ifølge 0.11.2 er det tilladt at bruge danske betegnelser.  

 

 

 337 00 *a unmediated *b n *2 rdamedia 

 

338 00  *a volume *b nc *2 rdacarrier 

 

504 00  *a Martin Jørgensens (f. 1975) personlige beretning om vilkårene og 

virkeligheden bag facaden som professionel fodboldspiller 

 

7.10 Indholdsbeskrivende note 

521 00  *b 1. oplag *c 2009 Oplagsbetegnelse registreres ikke. 

600 00  *1 *a Jørgensen *h Martin *c f. 1975-10-06  

652 00  *m 79.71  

652 00  *p 99.4 *a Jørgensen *h Martin *c f. 1975-10-06  

666 00  *0 *f fodbold  

666 00  *0 *f fodboldspillere  

666 00  *0 *f professionel fodbold  

666 00  *0 *e Danmark  

666 00  *0 *o biografier  

666 00  *0 *o erindringer  

666 00  *0 *i 1990-1999  
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666 00  *0 *i 2000-2009  

 

700 00  *a Nyrup *h Jonas *? medforfatter Ifølge 19.2.1.1 kan creators have forskellige roller. Ikke core element. 

Vedrørende delfelt *4: Funktionsangivelse vælges fra liste i bilag I. Hvis 

der ikke kan findes en passende funktionsangivelse fra listen, kan man 

ifølge 1.2.1 angive en selvvalgt passende betegnelse. Krav om bestemt 

sprog?? Hvilket delfelt anvendes til fuldt udskrevet form? 

990 00  *o 200945 *b l *b v *c a *u nt  

991 00  *o Ekspres 200944  
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Posteksempel 5 – Ledelse, læring og trivsel i folkeskolen 

 

 

  

 

Netpublikation. Udvalgt på grund af typen – netpublikation – og at det er et samlingsværk.  
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Den originale post (efter de danske regler) 

 

001 00 *a 2 913 017 5 *b 870970 *c 20120130180425 *d 20111213 *f a  

004 00 *r n *a e  

008 00 *t s *u f *a 2011 *b dk *d y *l dan *n a *x 04 *v 0  

009 00 *a a *g xe  

021 00 *e 9788771190731  

032 00 *x ACC201150 *x BKM201205 *x ARK201151 *a DBF201205  

245 00 *a Ledelse, læring og trivsel i folkeskolen  

260 00 *b SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *c 2011  

440 00 *0 *a SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *V 2011 47 *v 11:47  

504 00 *& 1 *a Undersøgelse af sammenhængen mellem skoleledelse, faglig læring og trivsel blandt elever og lærere i folkeskolen  

526 00 *a Samhørende *t Ledelse af folkeskolerne *t Ledelse, læring og trivsel i folkeskolen  

532 00 *& 1 *a Med litteraturhenvisninger  

652 00 *m 37.363  

666 00 *0 *f skoleledelse  

666 00 *0 *f ledelse  

666 00 *0 *f skoleledere  

666 00 *0 *f folkeskolen  

666 00 *0 *f skoler  

666 00 *0 *o undersøgelser  

666 00 *0 *u for skoleledere  

666 00 *0 *f trivsel  

666 00 *0 *f læring  

700 00 *å 1 *a Calmar Andersen *h Simon *4 edt  

700 00 *a Winter *h Søren C. *4 edt  

710 00 *å 1 *a SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd  

710 00 *å 2 *a Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen *c Formandskabet *4 cli  

710 00 *å 3 *c Undervisningsministeriet *c Uddannelsesstyrelsen *c li  

856 00 *z Adgangsmåde: Internet  
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*u  http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSFI%2fPdf%2fRapporter%2f2011%2f1147_Ledelse-

laering-trivsel.pdf  *y PDF-format 

900 00 *a Andersen *h Simon Calmar *z 700/1  

910 00 *a SFI *z 710/1  

910 00 *a Det ¤Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI *z 710/1  

910 00 *a Socialforskningsinstituttet *z 710/1  

910 00 *a Skolerådet *z 710/2(a)  

910 00 *c Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet *z 710/3  

990 00 *o 201205 *b s *u nt  

http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSFI%2fPdf%2fRapporter%2f2011%2f1147_Ledelse-laering-trivsel.pdf
http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSFI%2fPdf%2fRapporter%2f2011%2f1147_Ledelse-laering-trivsel.pdf
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Post katalogiseret efter RDA  

 

Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 

Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 

Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 

Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 

001 00  *a 2 913 017 5 *b 870970 *c 20120130180425 *d 20111213 *f a   

004 00  *r n *a e   

008 00 *t s *u f *a 2011 *b dk *d y *l dan *n a *x 04 *v 0   

009 00  *a a *g xe   

021 00  *e 9788771190731  2.15 Identifier for manifestation er core 

032 00  *x ACC201150 *x BKM201205 *x ARK201151 *a DBF201205   

245 00 *a Ledelse, læring og trivsel i folkeskolen *e redigeret af: Simon 

Calmar Andersen, Søren C. Winter 

Ifølge 2.4.2 Statement of responsibility relating to title proper 

er det kun core at angive det første statement i forbindelse 

med hovedtitlen. Hvis statementet indeholder navne på flere 

end tre personer, kan første navn gengives og resten tælles 

op og angives som fx [og 5 andre] (2.4.1.5)   

264 00  *a København *b SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 

*c 2011 *f1 

”Place of publication” er et obligatorisk element uanset 

materiale, det vil sige også på netpublikationer (ifølge 2.8.2) 

300 00  *n 1 online ressource *a 164 sider *b illustrationer Delfelt *n (extent) er obligatorisk element, hvis ressourcen er 

fuldstændig, eller hvis det totale omfang er kendt (3.4 Extent) 

Delfelt *a er anført i henhold til  3.4.1.7.5 Online Resources.  

Delfelt *b anført i henhold til 7.15 Illustrative Content. 
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Terminologi forudsættes oversat i dansk vokabular – ellers 

skal termerne online ressource og  illustrations anvendes 

336 00  *a text *2 rdacontent  

337 00 *a computer *2 rdamedia  

338 00  *a online resource *2 rdacarrier  

440 00  *0 *a SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *V 2011 47  

*v 11:47 

 

Seriens hovedtitel (Title proper) er sammen med nummeret et 

obligatorisk element ifølge 2.12.2. I dette tilfælde er 

informationen hentet fra omslaget. Felt 440 med delfelt *0 kan 

fungere som authorized acces point for serien.  

Nummerets udformning: 2.12.9.3  

504 00   *a Undersøgelse af sammenhængen mellem skoleledelse, faglig læring 

og trivsel i folkeskolen 

Indholdsbeskrivende note ifølge 7.10 

526 00 

 

00 *a Samhørende *t Ledelse af folkeskolerne *t Ledelse, læring og 

trivsel i folkeskolen 

Ifølge 24.3 er det ikke obligatorisk at angive relationer mellem 

værker. Man kan ifølge 24.4.3 lave en beskrivelse af et 

relateret værk i en ustruktureret beskrivelse (dvs. som her i en 

note), eller alternativt i en struktureret beskrivelse, hvor man 

bruger relationsbetegenelse i henhold til J.2.6:  

 

            740 00 *4 Continuation of *a Ledelse af folkeskolerne 

530 00 

 

*a Contains: Resumé / Simon Calmar Andersen & Søren C. Winter. 

Baggrund, Formål og Sammenfatning / Simon Calmar Andersen & 

Søren C. Winter. Datamateriale og metode / Mogens Jin Pedersen & 

Der kan laves analyser for alle bidrag (1.5), f.eks. som en note 

(unstructured description) eller som en struktureret 
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Ulrik Hvidman . . . beskrivelse med en ”relationship designator” (J.2.4)).  

For indholdsciterende noter henvises til 25 Related works –> 

whole-part relationships.Ved struktureret beskrivelse (felt 

770/795-konstellation med delfelt for uniform titel og delfelt *i, 

*t eller *e) kan anvendes termen ”contained in”.                 

532 00 *1 *a Med litteraturhenvisninger  Ifølge 7.16.1.3 Recording supplementary content 

652 00 *m 37.363   

666 00 *0 *f skoleledelse   

666 00 *0 *f ledelse  

666 00  *0 *f skoleledere  

666 00 *0 *f folkeskolen  

666 00  *0 *f skoler  

666 00  *0 *o undersøgelser  

666 00  *0 *u for skoleledere  

666 00  *0 *f trivsel  

666 00  *0 *f læring  

700 00 *å 1 *a Calmar Andersen *h Simon *4  edt 

 

Udtrykket ”editor” er valgt i delfelt *4.  

Det er ikke helt enkelt at finde ud af, hvem der faktisk er 

ansvarlig for en samling: Er samlingen i sig selv et nyt værk? 

RDA beskæftiger sig primært med samlinger af allerede 
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eksisterende værker – ikke rigtigt med samlinger, hvor 

bidragene er lavet til lejligheden. Derfor er en editor knyttet til 

expression og ikke værk-niveauet.  

Ifølge 19.2.1.1  kan  ”compiler” anvendes på værkniveau som 

udtryk for  creator, men iflg. eksemplerne nævnt under 

definitionen på compiler i Bilag I, bruges compiler snævert 

(udarbejdelse af bibliografi etc.). Af  6.27.1.4 fremgår, at 

samlingsværker udarbejdet af forskellige personer kun skal 

have titlen som authorized acces point, og eksemplerne viser 

redigerede værker.  

700 00 *a Winter *h Søren C. *4 edt  

710 00 *å 1 *a SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *4 isb Kode vedtaget i BIR men endnu ikke implementeret 

710 00 *å 2 *a Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen *c 

Formandskabet *? cli 

Af materialet fremgår at det er udarbejdet for Rådet for 

Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. 

Opslag på korporationer meget vagt formuleret i 19.3.1.3: ”if 

considered important”. Der mangler den gamle regel fra DK 

om, at hvis emnet ligger inden for en korporations virkefelt 

gives opslag. Plus husk at man skal lave overvejelser om 

korporationen skal indgå i authorized access point for værket 

(19.2.1.1.1). Authorized acces points udformes efter kapitel11 

– minder meget om danske regler, og indeholder også 

henvisningerne (11.2.3 Variant Name for the Corporate Body).  

Umiddelbart er der ikke nogen understøttelse for at lave 

indførsler på opdragsgivende korporationer (desuden svært at 

finde passende ”relationship designator”).  

710 00 *å 3 *c Undervisningsministeriet *c Uddannelsesstyrelsen *c li 
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856 00 *z Adgangsmåde: Internet 

*u  http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%

2fFiler%2fSFI%2fPdf%2fRapporter%2f2011%2f1147_Ledelse-laering-

trivsel.pdf  *y PDF 

Selve URL’en efter 4.6 Uniform Resource Locater. Der er ikke 

angivet noget om indledende tekst/specifikation som pt 

fremgår af delfelt y 

990 00 *o 201205 *b s *u nt   

 

  

http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSFI%2fPdf%2fRapporter%2f2011%2f1147_Ledelse-laering-trivsel.pdf
http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSFI%2fPdf%2fRapporter%2f2011%2f1147_Ledelse-laering-trivsel.pdf
http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSFI%2fPdf%2fRapporter%2f2011%2f1147_Ledelse-laering-trivsel.pdf
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Posteksempel 6 – Stand by me 

 

        
 

 

Udvalgt som eksempel på en dvd-film 
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Den originale post (efter de danske regler) 

 

001 00 *a 2 923 014 5 *b 870970 *c 20120227153356 *d 20120221 *f a  

004 00 *r n *a e  

006 00 *d 11 *2 b  

008 00 *t m *u u *a 2011 *b se *l mul *v 0  

009 00 *a m *g th  

017 00 *a 2 873 111 6  

023 00 *a 5051162291671  

032 00 *x ACC201208 *a DBI201211  

041 00 *p eng *p fre *p ger *u eng *u fre *u ger *u ara *u dan *u dut *u fin *u hin *u nor *u swe *u tur  

245 00 *a Stand by me *e directed by Rob Reiner *e screenplay by Raynold Gideon & Bruce A. Evans *e based upon the novella "The 

body" by Stephen King *f produced by Andrew Scheinman, Bruce A. Evans, Raynold Gideon *e director of photography Thomas del Ruth  

250 00 *a Collectors edition 

260 00 *a [Stockholm] *b SPHE Nordic *c 2011  

300 00 *n 1 blu-ray disc *e blu-ray *l 88 min.  

508 00 *a Engelsk tale, samt synkronisering på fransk og tysk  

508 00 *a Undertekster på engelsk, fransk, tysk, arabisk, dansk, hollandsk, finsk, hindi, norsk, svensk og tyrkisk  

508 00 *a Tekstet for hørehæmmede på engelsk  

512 00 *i Dansk titel *t Sammenhold  

512 00 *i Medvirkende *e Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland ... et al.  

512 00 *a Originalfilmen: USA : Columbia Pictures, 1986  

517 00 *& 1 *a Mærkning: Tilladt for børn over 11 år  

538 00 *a SGSB 110128  

652 00 *m 77.7  

700 00 *a Reiner *h Rob  

700 00 *a Gideon *h Raynold  

700 00 *a Evans *h Bruce A.  

700 00 *a King *h Stephen *c f. 1947  

700 00 *å 1 *A delruth *a Del Ruth *h Thomas  

900 00 *a Ruth *h Thomas Del *z 700/1  
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Post katalogiseret efter RDA  

 
Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 
Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 
Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 
Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 

001 00  *a 2 923 014 5 *b 870970 *c 20120227153356 *d 20120221 *f 

a 

 

004 00  *r n *a e  

006 00 *d 11 *2 b  

008 00 *t m *u u *a 2011 *b se *l mul *v 0   

009 00  *a m *g th   

017 00 *a 2 873 111 6  

023 00  *a 5051162291671  Identifier for the Manifestation – core iflg. 2.15 

032 00  *x ACC201208 *a DBI201211   

041 00  *p eng *p fre *p ger *u eng *u fre *u ger *u ara *u dan *u dut *u 

fin *u hin *u nor *u swe *u tur  

Generelt issue: Skal undertekster betragtes som en selvstændig expression? 

Det er lidt uklart. Også konstateret i amerikansk sammenhæng: 

http://downloads.alcts.ala.org/ce/03142012_RDA_Moving_Images_Slides.pptx 

Det er kun 1. indeholdte expression, det er core at beskrive iflg. 0.6.3. Er det 

nok at gøre i kodeform? Umiddelbart vurderes ”ja”  

Hvis mere ønskes beskrevet fremgår det som om alt skal beskrives – jf. 

6.11.1.4 

http://downloads.alcts.ala.org/ce/03142012_RDA_Moving_Images_Slides.pptx
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240 00 *a Stand by me *ø Motion picture Det kan være nødvendigt at have tilføjelser til både work (fx Film som her) og 

til expressions (fx date of expression). Vi har kun delfelt ø til rådighed – dvs. vi 

kan ikke specifikt sige om ø hører til work eller expression.  

I dette tilfælde er Motion picture  nødvendigt fordi andet materiale også har 

titlen Stand by me. Tilføjelsen givet i henhold til 6.3.1.3.  

Films ”authorized access point” er titlen – fremgår som undtagelse i 6.27.1.3 

og af at ingen funktioner for det at lave film betragtes som creator-funktioner 

men kun som andre forbundet med værket iflg. I.2.2.  

 

245 00 *a Stand by me *e directed by Rob Reiner *e screenplay by 

Raynold Gideon & Bruce A. Evans *e based upon the novella 

"The body" by Stephen King *f produced by Andrew 

Scheinman, Bruce A. Evans, Raynold Gideon *e director of 

photography Thomas del Ruth *f Wil Wheaton, River Phoenix, 

Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland [og ? 

andre].  

  

Medvirkende er flyttet op som statement of responsibility til expression (se ex. 

under 2.4.2.3 – passer fint til danske forhold, - men at skulle tælle dem virker 

ikke smart (man bruger tid på noget man egentlig vil udelade …)) 

250 00   *a Collectors edition   

264 00 *a [Stockholm] *b SPHE Nordic *c 2011 *f1  

300 00  *n 1 videodisc  *e blu-ray *b i farver *l 88 min. *c 12 cm Delfelt *b er ikke obligatorisk, men der er ingen vejledning om hvad der 

udelades, fordi det betragtes som standard, jf. 7.17.1.3 

Delfelt *e er videoformat – 3.18.2 

Delfelt *I – forkortelser på dansk må godt anvendes for timer, minutter og 
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sekunder, jf. 7.22.1, B6 og B7.  

Delfelt *c er ikke obligatorisk, men kan medtages. Der mangler retningslinjer, 

svarende til dét, der er angivet i det danske bilag om standardmål.  

336 00  *a two-dimensional moving image *2 rdacontent  

337 00 *a video *2 rdamedia  

338 00  *a videodisc *2 rdacarrier  

508 00  *a Engelsk tale, samt synkronisering på fransk og tysk   

508 00 *a Undertekster på engelsk, fransk, tysk, arabisk, dansk, 

hollandsk, finsk, hindi, norsk, svensk og tyrkisk  

 

508 00 *a Tekstet for hørehæmmede på engelsk  ”Recording Language of the Content” (7.12.1.3). Selve udformningen er som I 

dag et spørgsmål om praksis. 

 

512 00  *i Dansk titel *t Sammenhold 

 

Dette er en varianttitel til en expression – nemlig kun de udgaver af værket der 

indeholder danske undertekster. Den danske varianttitel der ofte er den 

danske lanceringstitel vil vi i Danmark  vælge som opstilling, jf. udvidelsen af 

felt 239 til også at omfatte film. 

6.2.3 omhandler varianttitel på værk  

6.27.4.5 omhandler variant access point på expression 

– der er ikke rigtig noget der går på tværs. En dansk expressiontitel til et 

engelsk værk.  

512 00 *a Originalfilmen: USA : Columbia Pictures, 1986  History of the work (6.7).  
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517 00 *& 1 *a Mærkning: Tilladt for børn over 11 år  Intended Audience (7.7.1.3) 

538 00 *a SGSB 110128  Identifier (2.15.1.4) 

652 00 *m 77.7   

700 00 *a Reiner *h Rob *4 drt  

700 00  *a Gideon *h Raynold *4 aus Generelt er opslagene på ophav meget frie.  

Produktionsselskaber ses ikke som ophav til filmværker?  

700 00  *a Evans *h Bruce A. *4 aus  

700 00 *A delruth *a Del Ruth *h Thomas *4 cng Del Ruth -> F.11.7 Italian Name. Der siges ikke noget om alfabetisering. 

Henvisningen i en autoritetspost. 

700 00 *i Motion picture adaptation of *a King *h Stephen *c 1947 - *t 

The Body 

“Authorised access point” for The body består af creator og titel,. Delfelt *i 

beskriver en relation mellem de to værker.  

740 00 *a Stand by me *ø Motion picture *r French  

740 00 *a Stand by me *ø Motion picture *r German  
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Posteksempel 7 – Drengene fra Churchill-klubben 

 

 

 

Udvalgt pga. at det er et samlingsværk (med bidrag af samme forfatter).  
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Den originale post (efter de danske regler) 

 

001 00 *a 2 925 059 6 *b 870970 *c 20120305095755 *d 20120305 *f a  

004 00 *r n *a e  

008 00 *t s *u f *a 2012 *b dk *d y *l dan *n b *x 06 *v 0  

009 00 *a a *g xe  

021 00 *e 9788711403990  

032 00 *x ACC201210 *a DBF201212 *x BKM201212 *x ERE201212  

100 00 *a Pedersen *h Knud *c f. 1925 *4 aut  

245 00 *a Drengene fra Churchill-klubben  

260 00 *b Lindhardt og Ringhof *g [sælges på internettet] *c [2012]  

504 00 *a Frihedskæmperen Knud Pedersen, der var medlem af Churchill-klubben, fortæller historien om en gruppe drenge og unge, der i 

Ꜳlborg i foråret 1942 dannede besættelsestidens første sabotagegruppe  

512 00 *i Kolofontitel *t Bogen om Churchill-klubben  

512 00 *a Downloades i EPUB-format  

520 00 *i Samlet udgave af *t Churchill-klubben *t Breve fra fængslet *t Sidste krigsår *t Sagen om Churchill-klubben fortalt gennem kilder  

610 00 *1 *a Churchillklubben  

652 00 *m 96.71  

666 00 *0 *f modstandsgrupper  

666 00 *0 *f besættelsestiden  

666 00 *0 *f historie  

666 00 *0 *i 1940-1949  

666 00 *0 *e Danmark  

666 00 *0 *o erindringer  

856 00 *z Adgang til lån for biblioteksbrugere *u https://ereolen.dk/ting/object/150028%3A9788711403990  
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Post katalogiseret efter RDA  

 

Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 
Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 
Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 
Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 
 

001 00  *a 2 925 059 6 *b 870970 *c 20120305095755 *d 20120305 *f a   

004 00 *r n *a e   

008 00 *t s *u f *a 2012 *b dk *d y *l dan *n b *x 06 *v 0   

009 00 *a a *g xe   

021 00 *e 9788711403990   

032 00 *x ACC201210 *a DBF201212 *x BKM201212 *x ERE201212   

100 00 *a Pedersen *h Knud *c 1925*4 aut  

240 00 *a Churchill-klubben 

Eller 

*a Works *? Selections 

 

Skal jfr. 6.2.2.10 enten indføres under det første eller mest 

væsentlige  af de indholdte værker, eller, hvis man følger den 

alternative regel, under Works. Selections 

245 00 *a Drengene fra Churchill-klubben *e Knud Pedersen  

264 00 *a København *b Lindhardt og Ringhof  *g [sælges på internettet] *c 

[2012] *f 1 

 

”Sælges på internettet” i delfelt * g synes at være en 

oplysning, der mere knytter sig til kapitlet om Acquisition and 

Acces (4). Vedr. format: selvom det ikke drejer sig om en 

URL, kan vi så stadigvæk godt have informationen med i felt 

856 alligevel? I dette tilfælde har vi URLen til en 
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biblioteksløsning, og ikke en salgsløsning, da den er for bred. 

Måske felt 021 delfelt *d? (men pris er jo droppet) 

*f 1 – det fremgår af 2.8.1.1 at alle online-ressourcer betragtes 

som 'published'. 

 

300 00 *a 1 online resource  Ifølge 3.4 er Extent et obligatorisk element, hvis omfanget er 

kendt eller ressourcen er fuldstændig, mens subunits – som 

sidetal - kan registreres, hvis ”readily ascertainable and 

considered important for identification or selection”. Det 

samme gælder også for 3.4.1.7.5 Online resources 

 

336 00  *a text  *2 rdacontent  

337 00 *a computer *2 rdamedia  

338 00 *a online resource *2 rdacarrier  

504 00 *a Frihedskæmperen Knud Pedersen, der var medlem af Churchill-

klubben, fortæller historien om en gruppe drenge og unge, der  i Aalborg  

i foråret 1942 dannede besættelsestidens første sabotagegruppe  

 

512 00 *i Kolofontitel *t Bogen om Churchill-klubben  2.3.6.3 Recording variant titles 

512 00 *a Downloades i EPUB-format  

 

3.19.3 Encoding format angiver, at filformater såsom pdf ikke 

beskrives i en note, men som en del af en beskrivelse af en 

digital fil. Skal felt 259 evt. tages i anvendelse og uddybes i 

formatet? 

 

520 00 *i Samlet udgave af *t Churchill-klubben *t Breve fra fængslet *t Sidste 

krigsår *t Sagen om Churchill-klubben fortalt gennem kilder  
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610 00 

 

*1 *a Churchillklubben   

652 00 *m 96.71   

666 00 *0 *f modstandsgrupper  

 

 

666 00 *0 *f besættelsestiden   

666 00 *0 *f historie   

666 00 *0 *i 1940-1949   

666 00 *0 *e Danmark   

666 00 

 

*0 *o erindringer   

700 00  *i Contains *a Pedersen *h Knud *c 1925- *4 aut *t Churchill-klubben 

 

For at felt 700 kan anvendes til at angive authorised access 

points for related expressions (26.1), kræves det at delfelt *t 

defineres til at indeholde en uniform titel (mod blot titel i dag) 

 

 

700 00  *i Contains *a Pedersen *h Knud *c 1925- *4 aut *t Breve fra fængslet 

700 00  *i Contains *a Pedersen *h Knud *c 1925- *4 autr *t Sidste krigsår 

700 00  *i Contains *a Pedersen *h Knud *c 1925- *4 aut *t Sagen om Churchill-

klubben fortalt gennem kilder 

856 00 *z Adgang til lån for biblioteksbrugere *u 

https://ereolen.dk/ting/object/150028%3A9788711403990 

Selve URLen beskrives ift. 4.6 Uniform Resource Locater. Der 

står ikke noget om indledende tekst eller specifikation ift. 

delfelt *y 
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Posteksempel 8 – Landsbladet Hest 

 

 

Udvalgt som eksempel på almindeligt tidsskrift 
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Den originale post (efter de danske regler) 

 

01 00 *a 0 728 911 1 *b 870970 *c 20030814002931 *d 19911126 *f a  
004 00 *r c *a e  
008 00 *t p *u d *a 1991 *z 2003 *b dk *c b *h p *i b *l dan *v 0  
009 00 *a a *g xx  
022 00 *a 0906-6616 *c hf.  
032 00 *a DBÅ199151 *a DPF199151 *x SFD199151 *a DPF200333  
082 00 *a 636.1  
210 00 *a Landsbl. Hest  
245 00 *a Landsbladet Hest *e udgivet af Landboforeningerne  
255 00 *a 1, 22. februar 1991-nr. 4, maj 03  
260 00 *a Kbh. *b De danske Landboforeningers Bladvirksomhed *c 1991-2003  
300 00 *b Ill. (nogle i farver) *c 30 cm  
500 00 *a Hver 2. måned  
505 00 *a Tidsskrift  
526 00 *i Fortsættelse af *t Hest *z 1603-3388 
652 00 *m 63.61 
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Post katalogiseret efter RDA  

 

Markering med grøn skrift: hører til format og ikke regler 

Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 

Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 

Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 

 

001 00 *a 0 728 911 1 *b 870970 *c 20030814002931 *d 19911126 *f a   

004 00 *r c *a e   

008 00 *t p *u d *a 1991 *z 2003 *b dk *c b *h p *i b *l dan *v 0   

009 00 *a a *g xx   

022 00 *a 0906-6616 *c hf.  

 

Delfelt *a = “Identifier for the manifestation” 

(2.15.1.4) 

Delfelt *c = 2.15.1.7. 

032 00 *a DBÅ199151 *a DPF199151 *x SFD199151 *a DPF200333   

082 00 *a 636.1   

210 00 *a Landsbl. Hest  

 

”Abbreviated title” – 2.3.10 

245 00 *a Landsbladet Hest *c officielt organ for Landsudvalget for Heste  

 

Er Landboforeningerne creator af titlen? 

19.2.1.1.1 giver retningslinjer for korporation som 

creator. Denne falder ikke under, men 21.3.1.3 
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siger, at man skal lave opslag på udgiver, hvis 

noget er vigtigt for søgeren. Adskiller ikke 

kommercielle/ikke-kommercielle korporationer, 

som vi kender det i Danmark. 

255 00 *a 1, 22. februar 1991-nr. 4, maj 2003  Obligatorisk at angive første og evt. sidste nr. 

Ikke angivet som samlet streng. Kræver det 

delfeltudvidelser eller er strengen nok? Angives 

nummerering og datering adskilt (=flere 

delfelter). Hvordan forholder man sig, når 

dateringen er en del af nummereringen?  

Ifølge 2.6.3.3 skal et eventuelt årstal, der er en 

del af nummereringen, fremgå som det første 

led. Hele 2.6.1 bør gennemgås og 

sammenholdes med nummerering og datering i 

de danske regler -Slettes 

260 00 *a København *b De danske Landboforeningers Bladvirksomhed *c 

1991-2003  

Delfelt *c -> årstal på afsluttede periodika 

(2.8.6.5) 

300 00 *a 12 volumes *b Illustrations (nogle i farver) *c 30 cm  

 

Vedrørende omfang i delfelt *a -> 3.4.5.16. 

”Completed serials. For serials, record the extent 

by giving the number of bibliographic volumes as 

reflected in the numbering of the serial, rather 

than the number of physical volumes” 

336 00 *a text *? rdacontent  

337 00 *a unmediated *? rdamedia  

338 00  *a volume *? rdacarrier ”Volume” på trykte periodica?? 
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500 00 *a Bimonthly  Udtryk vælges fra liste i 2.14.1.3.  

(svarer de snarere til kode i felt 008?) Det 

fremgår ikke, at man må oversætte til passende 

sprog.  

2.20.2.3 – note om frekvens hvis ingen fra listen 

passer.  

505 00 *a Serial  

 

2.13 Mode of Issuance. RDA skelner ikke 

mellem forskellige slags periodika.  

526 00 *i Continued by *t Hest *z 1603-3388  J.2.6 Sequential Work Relationship 

652 00 *m 63.61  

710 00 *a Landsudvalget for Heste *? Issuing body I.2.2. Relationship Designators for Other 

Persons, Families or Corporate Bodies 

Associated with a Work 

Ifølge 19.3. Other Person, Family or Corporate 

Body Associated with a Work. “Issuing body” kan 

ikke benyttes i et 110-felt. Her kan man benytte 

f.eks. author eller dublere med både author og 

issuing body. 

Navn: 11.2.2.13 (ikke som underordnet) 

861 00 *I Continued by *t Hest *z 1603-3388 

 

Titelskift på periodica er “major changes” ifølge 

2.3.2.13.1. Når ændringen er i denne kategori, er 

konsekvensen en ny beskrivelse, og forbindelsen 

mellem titlerne, er ”related works”, ifølge 

2.3.2.12. 
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Posteksempel 9 – Hallowe’en Party 

 

  

 

 

Udvalgt som eksempel på en klassiker (og en lydbog) 
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Den originale post (efter de danske regler) 

 
001 00 *a 2 916 365 0 *b 870970 *c 20120123180825 *d 20120112 *f a  
004 00 *r n *a e 
005 00 *z p  
008 00 *t m *u f *a 2012 *b dk *d x *j f *l dan *v 0  
009 00 *a r *g xc  
021 00 *d Kr. 500,00 *n MP 12062  
032 00 *a DLF201204 *x BKM201204  
041 00 *a dan *c eng  
100 00 *a Christie *h Agatha *4 aut  
241 00 *a Hallowe'en party  
245 00 *a Det ¤forkerte vidne *ø mp3  
260 00 *a [Odense] *b AV Forlaget Den Grimme Ælling *c 2012  
300 00 *n 1 cd i 1 mappe *e mp3 *l 7 t., 28 min.  
504 00 *& 1 *a Kriminalroman om Hercule Poirots opklaring af mordet på en pige, der under en børnefest praler med, at hun har set et 
mord  
520 00 *a Gengivelse af bogen 
520 00 *a Indlæst efter nyoversat udgave. 1982 *n 0 586 744 4 *r 87-7233-621-8  
520 00 *& 1 *a Bogens originaludgave: 1969  
520 00 *i Også med titel *t Jeg så et mord  
652 00 *n 83 *z 26  
652 00 *o sk  
666 00 *0 *s kærlighed  
666 00 *0 *s krimi  
700 00 *a Elung Jensen *h Søren *4 dkind  
720 00 *o Jutta Larsen *4 trl  
900 00 *a Jensen *h Søren Elung *z 700  
990 00 *o 201204 *b v *u nt  
991 00 *o Også udgivet som cd'er (optaget i BKM 201028 (2 833 433 8)) 
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Post katalogiseret efter RDA  

 
Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 
Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 
Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 
Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 
 

001 00 *a 2 916 365 0 *b 870970 *c 20120123180825 *d 20120112 *f a  Identifier for the Manifestation? Skal FAUST-nummer 

gøres til en identifier? 

004 00 *r n *a e  

005 00 *z p  

008 00 *t m *u f *a 2012 *b dk *d x *j f *l dan *v 0  

009 00 *a r *g xc  

021 00 *d Kr. 500,00 *n MP 12062 

 

Pris ifølge 4.2.1.3 Recording Terms of Availability.  

 

Bestillingsnummer i ifølge 2.15.1.4 Recording 

identifier for the Manifestation.  

032 00 *a DLF201204 *x BKM201204  

041 00 *a dan *c eng  

100 00  *a Christie *h Agatha *c 1890 – 1976 *4 aut  

240 00 *a Hallowe’en party *r Danish *ø Jutta Larsen *m Spoken word  

241 00 *a Hallowe’en party Feltet kan eventuelt udelades, da indholdet bør 

modsvare felt 240 *a: Men det vil give problemer med 
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 fremvisning, da ledeteksten ikke altid kan være 

Originaltitel 

245 00 *a Det forkerte vidne *e Agatha Christie *e oversat af Jutta Larsen 

 

Det er kun obligatorisk at angive første ophav. Man 

kan lave opslag på andre, men så skal de være 

kontrolleret inklusiv autoritetspost. Felt 720 er uden 

for RDA.  

 

264 00 *a [Odense] *b AV Forlaget Den Grimme Ælling *c [2012]  *f 1 

 

Vedrørende delfelt *c: ifølge 2.8.6.6 Date of 

Publication Not Identified in a Single-Part Resource  

og 1.9.2.1 Actual Year is Known: året kendes, men 

fremgår ikke. Hvornår skal man bruge 2.8.6.6 og 

hvornår 2.11 Copyright date? Der lader til at være 

konsensus om at benytte flere 264-felter. 

 

264 00 c © 2012 *f 4 

 

 

300 00 *n 1 mappe med 1 audiodisc *e MP3 *l 7 hr., 28 min. 

 

Delfelt *n: Iflg. 3.5.1.5 kan en Continer angives 

sammen med eller i stedet for de enkelte carriers.  

“mp3” i delfelt *e skal ifølge 3.19.3.3 være angivet i 

versaler (vælges ud fra kontrolleret liste) 

Spilletid i delfelt *I angives efter 7.22.1 Duration. 

Udformningen skal følge forkortelser i B.7 – hr. for 

timer.  

336 00 *a spoken word *2 rdacontent  

337 00 *a audio *2 rdamedia  

338 00  *a audiodisc *2 rdacarrier  
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504 00 *& 1 *a Kriminalroman om Hercule Poirots opklaring af mordet på en pige, der 

under en børnefest praler med, at hun har set et mord 

 

520 00 *a Gengivelse af bogen  

520 00  *a Indlæst efter nyoversat udgave. 1982 *n 0 586 744 4 *r 87-7233-621-8 26.1.1 Related Expressions 

520 00 *& 1 *a Bogens originaludgave: 1969 Årstal for værket er et obligatorisk element 

520 00  *i Også med titel *t Jeg så et mord Efter 26.1.1.3 Referencing Related Expressions og 

2.3.6.1 Variant Title 

652 00  *n 83 *z 26  

666 00  *o sk  

666 00 *0 *s kærlighed  

666 00 *0 *s krimi  

700 00 *a Elung Jensen *h Søren *4  (er det ikke narrator, der er mest relevant? kode 

nrt; speaker er med i RDA bilag, men ikke i 

forslaget til udvidelse af danMarc2 – fejl? 

Marc21-kode er spk) 

720 00  *o Jutta Larsen *z 700 Ukontrollerede opslag i felt 720 er ikke dækket af 

RDA.  

 

Hvad gør vi med oversætter og indlæser, hvis vi ikke 

vil indføre navneformskontrol og indføre dem i felt 

700? Vi kan genindføre felt 245 delfelt *f, men vi skal 

så specificere hvilke ophav vi i Danmark tager med, 
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hvis vi ikke vil nævne mere end det første ophav (som 

er obligatorisk) og definere primær/sekundær. Vi 

mister også funktionskoderne.  

 

Vi kan fortsætte med felt 720, og definere danske 

regler for hvilke ophav, der (udover de obligatoriske) 

berettiger til henholdsvis felt 700 (inklusiv 

autoritetspost) og felt 720. Vi kan så undlade at 

udskrive 700/720, som en del af ophavsangivelsen, 

men eventuelt danne herpå i stedet?  

900 00 *a Jensen *h Søren Elung *z 700  

990 00 *o 201204 *b v *u nt  

991 00 *o Også udgivet som cd'er (optaget i BKM 201028 (2 833 433 8))  
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Autoritetsposter for posteksempel 9 

Autoritetspost for forfatteren (RDA 8 og 9) 

001 00 *a000006 *f a 8.3 Core Elements -> Identifier 

004 00 *r n *x n   

008 00 *t h  

025 00   

040 00 *e ? Der skal defineres en kode for RDA 

042 00 *a 1 RDA foreskriver tre niveauer for posterne 

(8.10.1.3) 

- fully established 

- provisional 

- preliminary 

 

I det danske format er der kun mulighed for at 

angive 1 for vedtaget form 

046 00 *f 18900915 *h 19760112 Fødselsår og –dato og dødsår og -dato kan 

enten registreres som et separat element, eller 

som en del af indførslen, eller begge dele (8.3 

Core Elements) 

100 00 *a Christie *h Agatha I dette tilfælde er fødselsår ikke lavet til en del af 

Authorized Access Point 

370 00 *a Storbritannien 9.10.1.3 Recording Country Associated with the 

Person 
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375 00 *a Female 9.7 Gender  

377 00 *a eng 9.14 Language of the Person 

500 00 *i alternate identity  *a Westmacott *h Mary 

 

30.1.1.1 Scope 

Relationship designator ifølge K.2.1 Relationship 

Designators to Relate Persons to other Persons 

670 00 *a VIAF http://viaf.org/viaf/71388952/marc21.xml *f fødselsdato og dødsdato 

samt pseudonym 

 

 

Autoritetspost for indlæser  (RDA 8 og 9) 

001 00 *a000007 *f a 8.3 Core Elements -> Identifier  

004 00 *r n *x n   

008 00 *t h  

040 00 *e ? Der skal defineres en kode for RDA 

042 00 *a 1 RDA foreskriver tre niveauer for posterne 

(8.10.1.3) 

- fully established 

- provisional 

- preliminary 

 

I det danske format er der kun mulighed for at 
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angive 1 for vedtaget form 

046 00 *f 1928  Fødselsår og –dato og dødsår og -dato kan 

enten registreres som et separat element, eller 

som en del af indførslen, eller begge dele (8.3 

Core Elements) 

100 00 *a Elung Jensen *h Søren I dette tilfælde er fødselsår ikke lavet til en del af 

Authorized Access Point 

370 00 *a Danmark 9.10.1.3 Recording Country Associated with the 

Person 

374 00 *a Skuespiller  

375 00 *a Male 9.7 Gender 

377 00 *a dan 9.14 Language of the Person 

400 00 *a Jensen *h Søren Elung  

670 00 *a Store Danske 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Teater/Danske_skuespillere

/S%C3%B8ren_Elung_Jensen?highlight=elung%20jensen (22/5-2012) *f 

Fødselsår 1928 

 

 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Teater/Danske_skuespillere/S%C3%B8ren_Elung_Jensen?highlight=elung%20jensen
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Teater/Danske_skuespillere/S%C3%B8ren_Elung_Jensen?highlight=elung%20jensen
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Autoritetspost for Work/Expression   

 

001 00 *a000008 *f a 8.3 Core Elements -> Identifier 

004 00 *r n *x ?  Der skal defineres koder for værker 

008 00 *t h  

0?? 00 *? ???? Identifier for the work 

040 00 *e ? Der skal defineres en kode for RDA 

042 00 *a 1 RDA foreskriver tre niveauer for posterne 

(8.10.1.3) 

- fully established 

- provisional 

- preliminary 

 

I det danske format er der kun mulighed for at 

angive 1 for vedtaget form 

046 00 *k 1969 0.6.3 – år for værket 

100 00 *a Christie *h Agatha *t Hallowe’en Party *l Danish *? Jutta Larsen *? 

Spoken word 

Vedrørende det understregede: Der er flere 

oversættelser til dansk. Lydbogsudgaven må 

være del af expression. Skal det i stedet kun  

noteres i 336? Se nedenfor.  

336 00 *a Spoken word  

400 00 *a Christie *h Agatha *t Det forkerte vidne ??? Henvisning til en bestemt expression eller til 

et værk? 
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400 00 *a Christie *h Agatha *t Jeg så et mord ??? Henvisning til en bestemt expression eller til 

et værk? 

 

Derudover kommer autoritetsposter for DK5-klassemærke og for emneord - her er RDA ikke udformet endnu. 
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Posteksempel 10 – Fremtidens skov 

 

 

   

 

       

Udvalgt som eksempel på et korporationsværk 

  



Bibliografisk råd. Indstilling om indførelse af RDA i Danmark 
Marts 2016. Bilag B 2 

 

Side 67 af 82 

 

Den originale post (efter de danske regler) 

 

001 00 *a 2 917 544 6 *b 870970 *c 20120220180342 *d 20120119 *f a  

004 00 *r n *a e  

008 00 *t m *u f *a 2011 *b dk *d y *e 2 *l dan *n a *x 04 *v 0  

009 00 *a a *g xe  

032 00 *a DBF201208 *x BKM201208 *x ACC201203 *x ARK201204  

245 00 *a Fremtidens skov *c anbefalinger fra Skovpolitisk Udvalg 2011  

260 00 *b Skovpolitisk udvalg *c 2011  

652 00 *m 63.4  

666 00 *0 *f skovbrug  

666 00 *0 *f skove  

666 00 *0 *f fremtiden  

666 00 *0 *e Danmark  

710 00 *c Skovpolitisk Udvalg  

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/68E1AE26-9B59-4602-A54E-

0DA7BD756F1D/126974/Webudgave1.pdf *y PDF-format  

910 00 *c Miljøministeriet *c Skovpolitisk Udvalg *z 710  

990 00 *o 201208 *b v *u nt 

 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/68E1AE26-9B59-4602-A54E-0DA7BD756F1D/126974/Webudgave1.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/68E1AE26-9B59-4602-A54E-0DA7BD756F1D/126974/Webudgave1.pdf
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Post katalogiseret efter RDA  

 

Markering med grøn skrift: er ikke en del af reglerne - tilhører formatet 
Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 
Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 
Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 
 

001 00 *a 2 917 544 6 *b 870970 *c 20120220180342 *d 20120119 *f a  

004 00 *r n *a e  

008 00 *t m *u f *a 2011 *b dk *d y *e 2 *l dan *n a *x 04 *v 0  

009 00 *a a *g xe  

032 00 *a DBF201208 *x BKM201208 *x ACC201203 *x ARK201204  

110 00  *s Danmark *c Skovpolitisk Udvalg *4 aut eller *4 cre 

 

Publikationen udtrykker udvalgets ”statement of 

position” (19.2.1.1, punkt B) og indeholder 

anbefalinger. Derfor er korporationen ”creator” af 

værket og indgår dermed i autoritetspost.  

Form af navnet: 11.2.2.19. Mellemliggende led i 

hierarkiet springes over.  

Der skal laves henvisning fra Danmark. 

Miljøministeriet. Skovpolitisk Udvalg i autoritetsposten 

ifølge 11.2.3.7.  

245 00 *a Fremtidens skov *c anbefalinger fra Skovpolitisk udvalg 2011   

260 00 *a København *b Skovpolitisk Udvalg *c 2011 *f1  

300 00 *n 1 online resource *a 55 sider *b illustrationer i farver 

 

Felt 300 skal eventuelt have moderniseret 

overskriften Fysisk beskrivelse. 

Delfelt *n efter 3.4. ”Extent is a core element only if 

the ressource is complete or if the total extent is 

known”.  

Delfelt *b: udtrykket “Illustrations” fremgår af reglerne 
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men forudsættes oversat i et dansk vokabular – må 

ikke forkortes (7.15).  Udtrykket ”i farver” ifølge 

7.17.1.3.  I RDA to adskilte ting: Illustrationer og farve.  

336 00 *a text *2 rdacontent  

337 00 *a computer *3 rdamedia  

338 00  *a online resource *2 rdacarrier  

652 00  *m 63.4  

666 00  *0 *f skovbrug  

666 00 *0 *f skove  

666 00 *0 *f fremtiden  

666 00  *0 *e Danmark  

856 00 z Adgangsmåde: Internet *u 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/68E1AE26-9B59-4602-A54E-

0DA7BD756F1D/126974/Webudgave1.pdf *y PDF  

Selve URL’en efter 4.6 Uniform Resource Locater. 

Der er ikke angivet noget om indledende 

tekst/specifikation som pt fremgår af delfelt y 

 

990 00 *o 201208 *b v *u nt  

 

  

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/68E1AE26-9B59-4602-A54E-0DA7BD756F1D/126974/Webudgave1.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/68E1AE26-9B59-4602-A54E-0DA7BD756F1D/126974/Webudgave1.pdf
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Posteksempel 11 – Drengen på stentrappen 

 

   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlingsværk udvalgt som på et nyt værk (compilation), der består af en række selvstændige værker.            
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Den originale post (efter de danske regler) 

 
001 00 *a 27881742 *b 870970 *c 20090917142144 *d 20090821 *f a *t FAUST 
004 00 *r n *a e 
008 00 *t s *u f *a 2009 *b dk *d x *j j *l dan *v 0 
009 00 *a a *g xx 
010 00 *a D564787859 
021 00 *e 9788702080827 *c ib. *d kr. 169,00 
032 00 *a DBF200938 *x BKM200938 *a DBF *x BKM 
100 00 *0 *a Guldager *h Katrine Marie *4 aut 
245 00 *a Drengen på stentrappen *c København, Kilimanjaro, Nu er vi så her *c noveller 
250 00 *a 1. samlede udgave *b 1. udgave 
260 00 *a [Kbh.] *b Gyldendal *c 2009 *k tr. i udl. 
300 00 *a 435 sider 
504 00 *a København: Noveller, der foregår i og handler om mennesker i København. Om moderne mennesker og om, hvor forskelligt 
skæbnen behandler os med de valgmuligheder, vi trods alt har 
504 00 *a Kilimanjaro: Noveller om Afrika og København 
504 00 *a Nu er vi så her: 18 korte noveller om familielivet i Danmark med drama mellem og bag linjerne. Om magt og afmagt, om had og 
kærlighed og om følelser og konflikter mellem enkelte familiemedlemmer livet igennem 
512 00 *a På omslaget: Samlede noveller 
520 00 *a Originaludgaver: 2004, 2005 og 2009 
521 00 *b [1. oplag] *c 2009 
530 00 *i Indhold København ( *t Nørreport *t Indbrud *t Utterslev Mose *t Sammenstødet *t Pandekager *t Stengade *t En 
¤skilsmissehistorie *t En ¤bænk i Tivoli *t Kysselæber *t Blomster *t Glaskuglen) ; Kilimanjaro ( *t Hjemkomst *t Dreng i Dar es Salaam *t 
En ¤adskilt person *t Professor *t Kilimanjaro *t Et ¤spørgsmål om flysæder *t En ¤klassisk situation *t Trafikulykke *t Alle børn er glade 
for at blive født *t Vi har allerede aftalt en pris *t Et ¤kompliceret regnestykke) ; Nu er vi så her ( *t Voksne mennesker kan godt tale om 
sex *t Overfladisk rengøring *t Konfirmander *t Hun snød mig til sidst *t Stol aldrig på en kvinde *t Returbillet *t Retssagen *t Kære Karen 
Rask *t Nu er vi så her *t Køjesenge *t Familiebesøg *t Alle dør jo til sidst *t Sæson for hummere *t Kom nu! Det er jo os, der er de lækre 
her *t Fliser *t Rotur i sommervarmen *t Hjemkomst II *t Spørgsmålet om sandheden) 
652 00 *n 86 *z 06 
652 00 *o sk 
666 00 *0 *s hverdagen 
666 00 *0 *s storbyen 
666 00 *0 *q København 
666 00 *0 *q Afrika 
666 00 *0 *s familien 
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666 00 *0 *s følelser 
666 00 *0 *s mor-datter forholdet 
666 00 *0 *s søskende 
666 00 *0 *q Danmark 
666 00 *0 *i 2000-2009 
720 00 *o Poul Erik Tøjner *4 aft 
745 00 *a København 
745 00 *a Kilimanjaro 
745 00 *a Nu er vi så her 
990 00 *o 200938 *b v *c a *u nt 
s10 00 *a DBC 
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Post katalogiseret efter RDA  

 

Markering med grøn skrift: tilhører formatet 
Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 
Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 
Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 
 

001 00 *a 27881742 *b 870970 *c 20090917142144 *d 20090821 *f a *t FAUST  

004 00 *r n *a e  

008 00 *t s *u f *a 2009 *b dk *d x *j j *l dan *v 0  

009 00 *a a *g xx  

010 00 *a D564787859  

021 00 *e 9788702080827 *c ib. *d kr. 169,00  

032 00  *a DBF200938 *x BKM200938 *a DBF *x BKM  

100 00 *0 *a Guldager *h Katrine Marie *4 aut  

240 00 

 

*a Noveller Dette værk falder ind under reglen 6.2.2.10.2. 

Preferred title for kompilationer af værker af én 

person (her Guldagers samlede noveller). I sådanne 

tilfælde anvendes en konstrueret titel der beskriver 

typen af værker. Passende term vælges ud fra 

kontrolleret liste i 6.2.2.10.2. Det fremgår ikke, om 

man må oversætte begreberne, men det må være 

hensigten, derfor oversat – skal indgå i dansk 

vokabular. (Noveller betyder Samlede noveller – hvis 

det ikke var de samlede skulle det have heddet: 

Noveller. Udvalg)   

245 00 *a Drengen på stentrappen *c København, Kilimanjaro, Nu er vi så her *c 

noveller *e Katrine Marie Guldager *e efterskrift af Poul Erik Tøjner 

 

250 00 *a 1. samlede udgave   
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260 00 *a [København] *b Gyldendal *c 2009 *f 1  

300 00 *a 435 sider  

336 00 *a text *2 rdacontent  

337 00 *a unmediated *2 rdamedia  

338 00  *a volume *2 rdacarrier  

504 00 

 

*a København: Noveller, der foregår i og handler om mennesker i København. Om 

moderne mennesker og om, hvor forskelligt skæbnen behandler os med de 

valgmuligheder, vi trods alt har 

 

504 00 *a Kilimanjaro: Noveller om Afrika og København  

504 00 *a Nu er vi så her: 18 korte noveller om familielivet i Danmark med drama mellem 

og bag linjerne. Om magt og afmagt, om had og kærlighed og om følelser og 

konflikter mellem enkelte familiemedlemmer livet igennem 

 

512 00 *a På omslaget: Samlede noveller  

512 00 *a Originaludgaver: 2004, 2005 og 2009  

521 00 *b [1. oplag] *c 2009  

530 00 *i Indhold København ( *t Nørreport *t Indbrud *t Utterslev Mose *t Sammenstødet 

*t Pandekager *t Stengade *t En ¤skilsmissehistorie *t En ¤bænk i Tivoli *t 

Kysselæber *t Blomster *t Glaskuglen) ; Kilimanjaro ( *t Hjemkomst *t Dreng i Dar 

es Salaam *t En ¤adskilt person *t Professor *t Kilimanjaro *t Et ¤spørgsmål om 

flysæder *t En ¤klassisk situation *t Trafikulykke *t Alle børn er glade for at blive 

født *t Vi har allerede aftalt en pris *t Et ¤kompliceret regnestykke) ; Nu er vi så her 

( *t Voksne mennesker kan godt tale om sex *t Overfladisk rengøring *t 

Konfirmander *t Hun snød mig til sidst *t Stol aldrig på en kvinde *t Returbillet *t 

Retssagen *t Kære Karen Rask *t Nu er vi så her *t Køjesenge *t Familiebesøg *t 

Alle dør jo til sidst *t Sæson for hummere *t Kom nu! Det er jo os, der er de lækre 

her *t Fliser *t Rotur i sommervarmen *t Hjemkomst II *t Spørgsmålet om 

sandheden) 

Alle novellernes titler kan også betragtes som 

selvstændige værker med whole/part-relation i to lag: 

Nørreport er en del af værket København, der igen 

aktuelt er en del af manifestationen Drengen på 

stentrappen. Det ville være lidt kompliceret at 

formatere indenfor en post – der er ikke plads til 

mellemlaget København i felt 700. Men: hvis man 

relaterer til værket København i felt 700 og har dette 

liggende som link til en autoritetspost på værket 

København bør man der kunne se, hvilke værker der 

indgår i værket København. Så længe vi arbejder i en 

flad poststruktur vil det – som nu – ikke være perfekt.  

652 00  *n 86 *z 06  

652 00 *o sk  

666 00 *0 *s hverdagen  
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666 00 *0 *s storbyen  

666 00  *0 *q København  

666 00 0 *q Afrika  

666 00 *0 *s familien  

666 00  *0 *s følelser  

666 00  *0 *s mor-datter forholdet  

666 00  *0 *s søskende  

666 00  *0 *q Danmark  

666 00 *0 *i 2000-2009 

 

 

745 00  *a København Som et alternativ til 745-felterne kan laves 700-felter 

på de tre novellesamlinger med brug af relationship 

designator, som f.eks. 

*i Contains *a Guldager *h Katrine Marie *4 aut *t 

København 

745 00  *a Kilimanjaro 

745 00  *a Nu er vi så her 

990 00  *o 200938 *b v *c a *u nt  

s10 00  *a DBC  
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Posteksempel 12 – Bladet 
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Den originale post (efter de danske regler) 

 

001 00 *a 49379803 *b 870970 *c 20090716104823 *d 20090716 *f a *t FAUST 
002 00 *b 810010 *d 19039573 *x 81001019039573 
004 00 *r n *a e 
008 00 *t p *u c *a 2008 *b dk *c q *h p *i b *l dan *v 0 
009 00 *a a *g xx 
010 00 *a D562713017 
022 00 *a 1903-9573 *d gratis for medlemmer 
032 00 *a DPF200933 *a DPF 
082 00 *a 617.675 *c 21 
222 00 *a Bladet *b Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale 
245 00 *a Bladet *æ Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale 
255 00 *a Nummer 2, juni 2008- 
260 00 *a København *d Postboks 203, 1501 V *b Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale *c 2008- 
500 00 *a 4 numre årligt 
505 00 *a Tidsskrift 
512 00 *i Varianttitel *t SD bladet 
526 00 *i Fortsættelse af *t SD bladet 
539 00 *a Nummer 1, marts 2009 
652 00 *m 61.8 
710 00 *0 *a Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale 
s10 00 *a 810010 
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Post katalogiseret efter RDA  

 

Markering med grøn skrift: tilhører formatet 

Markering med fed: angivelse af et ”core element” (obligatorisk element) 

Markering med rødt: er ikke beskrevet i RDA endnu 

Markering med blåt: er ikke en del af danMARC2 

 

001 00 *a 49379803 *b 870970 *c 20090716104823 *d 20090716 *f a *t FAUST  

002 00 *b 810010 *d 19039573 *x 81001019039573  

004 00 *r n *a e  

008 00 *t p *u c *a 2008 *b dk *c q [2.14.1.3 Frequency/quarterly]*h p *i b *l dan *v 

0 

 

009 00 *a a *g xx  

010 00 *a D562713017  

022 00 

 

*a 1903-9573 *d gratis for medlemmer  Delfelt *a efter 2.15.1.4 Identifier for 

manifestation 

Delfelt *d efter 4.2.1.3 Terms of availability 

032 00  *a DPF200933 *a DPF  

082 00 *a 617.675 *c 21  
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222 00 *a Bladet *b Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale  Efter 2.3.9 Key Title 

240 00 *a Bladet *j Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale 

 

Efter 6.27.1.9 (ad one or more of the following 

…)]  

Library of Congress Policy Statement: Choice of 

qualifying term a) When the first element of the 

authorized access point is a title and that title is a 

"generic" title (i.e., it consists solely of an 

indication of type of publication and/or 

periodicity, exclusive of articles, prepositions, 

and conjunctions), use as the qualifier the body 

issuing or publishing the serial. If more than one 

corporate body is associated with the work, 

choose the body responsible for issuing the 

serial rather than the one only publishing it. If 

multiple bodies are performing the same 

function, generally choose the one named first. 

245 00 *a Bladet *e Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale  Spørgsmål: [2.4.2 Statement of responsibility 

relating to title proper] skal der stå “af” eller 

lign.? 

Spørgsmål: Kan vi bruge 245 *æ som hidtil og 

sige, at når der ikke er en 240 i posten, så 

dækker 245 a+æ værktitel? 

255 00 

 

*a Nummer 2 (eller: 2008-number 2) - Efter 2.6.2.3 Recording Numeric and/or 

Alphabetic Designation of first Issue or Part of 

Sequence  

255 00  *a Juni 2008 (eller: Juni) - Se afsnit om nummerering og datering i 

rapportens kapitel… 
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 Ser ud til at kunne skrives i én streng iflg. JSC 

eksempel 

 

260 00 *a København *d Postboks 203, 1501 V *b Foreningen mod 

Skadeligt Dentalmateriale *c 2008- 

 

 

Vedrørende delfelt *d: 4.3.1.3 Recording  contact  

information for Published Resources 

Vedrørende delfelt *c: 2.8.6.5 Multipart 

monographs, serials, and integrating resources 

300 00 Ikke udfyldt Efter 3.4.1.10: Alternative: Do not record extent 

for a resource that is not yet complete 

336 00 *a text *? rdacontent  

337 00 *a unmediated *? rdamedia  

338 00  *a volume *? rdacarrier  

500 00 

 

*a Quarterly  2.14.1.3 Frequency. I dette eksempel kan den 

tages fra 008 *c.  

2.17.12.1.12 Note on frequency: Hvis frekvens 

skifter, eller ikke passer til prædifinerede termer.  

505 00 *a Serial  

 

2.13 Mode of Issuance – klartekst fra felt 008 

delfelt *h. RDA skelner ikke mellem forskellige 

slags ”serial” 

504 00   

512 00   

512 00   
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521 00   

530 00   

539 00 *a Nummer 1, marts 2009 2.17.13.3 ex.: identification of the resource 

652 00   

652 00   

666 00   

666 00   

666 00    

666 00   

666 00    

666 00    

666 00    

666 00    

666 00    

666 00    

720 00    

745 00    

745 00    

745 00    

990 00    
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s10 00    

 


