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Czym jest RDA?
• RDA - Resource Description & Access
– RDA - Zasoby : opis i dostęp

• Nowy, angloamerykański standard katalogowania, który ma zastąpić
dotychczas obowiązujące drugie wydanie
Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2)
• Przetłumaczone dotychczas na 25 języków

• Opracowany przez członków Joint Steering Committee (JSC), w którego
skład wchodzą przedstawiciele USA, Kanady i Wielkiej Brytanii:
American Library Association,
Australian Committee on Cataloguing,
British Library,
Canadian Committee on Cataloguing,
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) (Irlandia,
Szkocja, Walia),
– Library of Congress.
–
–
–
–
–

Czym jest RDA?
• Broszura RDA:
– RDA wykracza poza wcześniejsze zasady katalogowania - zawiera
wytyczne dotyczące katalogowania zasobów elektronicznych, położono
w nim również większy nacisk na pomoc użytkownikom w znalezieniu,
zidentyfikowaniu, wybraniu i pozyskaniu informacji, których
poszukują.
– RDA umożliwia także grupowanie rekordów bibliograficznych w celu
prezentacji relacji pomiędzy dziełami i ich twórcami. Ta nowa, ważna
cecha pozwalająca skuteczniej przekazać użytkownikom informacje o
różnych wydaniach, tłumaczeniach lub fizycznych postaciach danego
dzieła jest wyrazem postępu w rozwoju zasad katalogowania.
http://www.rda-jsc.org/rda.html
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Geneza RDA
• RDA powstało w ramach planu strategicznego JSC na lata
2005-2009.
• Cele:
– przygotowanie znormalizowanych wytycznych i instrukcji
prezentujących spójne, elastyczne zasady opisu formy i
zawartości różnego typu dokumentów, które będą spójne z
międzynarodowymi zasadami, modelami oraz standardami będą
przeznaczone dla środowiska bibliotekarskiego, ale także
możliwe do adaptacji poza nim;
– zgodność z dotychczas funkcjonującymi zasadami
katalogowania, czyli AACR2 oraz
– uniezależnienie prezentacji opisu od konkretnego formatu
danych bibliograficznych czy systemu informacyjno wyszukiwawczego służącego do ich przechowywania i
udostępniania.

Geneza RDA

• AACR2
– 1978
– 1988
– 1998
– 2002
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Geneza RDA
• AACR2:
– punkt widzenia na świat informacji z końca lat 70-tych
ubiegłego stulecia;
– krytyka środowiska pokazująca anachronizm i brak
środków umożliwiających poradzenie sobie z opisem
świata informacji 21. wieku

• „The principles and future of AACR” Kanada, 1997
– konieczność zrewidowania dotychczasowych zasad
katalogowania oraz dostosowania ich do wymogów
rzeczywistości bibliotekarskiej w nadchodzącym
dwudziestym pierwszym wieku

Geneza RDA
• 2004 r. – robocza wersja AACR3
– duże zainteresowanie środowiska dla wprowadzenia znaczących zmian
– decyzja o zmianie nazwy w celu podkreślenia zmiany kierunku rozwoju
prac
– RDA jako standardu opisu i dostępu przystosowanego również dla
świata cyfrowego

• 2005-2009 r.
– opracowanie wersji roboczych, skonsolidowanych zasad katalogowania
i dostępu do zasobów
– publikacja wersji „draft” na stronie http://www.rda-jsc.org/
– redaktor naczelny – Tom Delsey (FRBR)

• sierpień 2010 r.
– RDA Toolkit http://www.rdatoolkit.org/
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Rada redakcyjna RDA

Marjorie Bloss (Project Manager); Margaret Stewart (CCC); Alan Danskin (BL);
John Attig (ALA); Barbara Tillett (LC); Deirdre Kiorgaard (ACC); Hugh Taylor
(CILIP); Nathalie Schultz (JSC Secretary); Tom Delsey (RDA Editor)

RDA – dokumentacja
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Potrzeba zmian
• Dlaczego RDA?
dezaktualizacja zasad AACR2
modele FRBR i FRAD
nowe formy dokumentów
rozwój technologii i rynku technologii informacyjnych
(IT)
– zmiana oczekiwań użytkowników wobec formy i
funkcji katalogów bibliotecznych
– wiele standardów metadanych - RDA jako standard
niezależny od formy prezentacji metadanych)
–
–
–
–

Potrzeba zmian
• Dlaczego RDA?
– potrzeba oparcia zasad katalogowania na
stabilnych podstawach teoretycznych i modelach
konceptualnych (FRBR, FRAD)
– potrzeba standardu, który będzie „reprezentował
podejście zorientowane na stałe zasady i reguły
katalogowania, a nie jak ma to miejsce w AACR2,
bazował na przypadkach, problemach i sposobach
ich rozwiązania”
– Ann Huthwaite, redaktor AACR
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Podstawy RDA
• Deklaracja Międzynarodowych Zasad Katalogowania
(International Cataloguing Principles - ICP), aktualizująca tzw.
„Zasady Paryskie”, stanowiące podstawę AACR;
• Funkcjonalne wymagana dla rekordów bibliograficznych
(Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR) i
Funkcjonalne wymagania dla danych wzorcowych (Functional
Requirements for Authority Data - FRAD), z których do RDA przejęto
modele konceptualne (jednostki, relacje, atrybuty) oraz typy zadań
użytkowników;
• Międzynarodowy Standard Opisu Bibliograficznego (International
Standard for Bibliographic Description - ISBD), który wyznacza jeden
ze sposobów prezentacji danych opracowanych zgodnie z RDA.

Podstawy RDA / ICP
•

Wyznacza określone cele i funkcje, jakie powinny spełniać wytyczne opracowania
dokumentów:
– Wygoda użytkownika. Decyzje dotyczące tworzenia opisów i kontrolowanych form nazw
jako punktów dostępu powinny być podejmowane z myślą o użytkowniku.
– Powszechne użycie. Słownictwo stosowane w opisach i w punktach dostępu powinno
być zgodne ze słownictwem używanym przez większość użytkowników
– Reprezentatywność. Opisy i kontrolowane formy nazw powinny odpowiadać sposobowi,
w który jednostka się samookreśla.
– Trafność. Opisywana jednostka powinna być wiernie przedstawiona.
– Wystarczalność i konieczność. W opisach i kontrolowanych formach nazw jako punktach
dostępu, powinny się znaleźć tylko te elementy danych, które odpowiadają potrzebom
użytkownika i są niezbędne do jednoznacznej identyfikacji jednostki.
– Znaczenie. Elementy danych powinny być znaczące bibliograficznie.
– Ekonomia. Gdy istnieją alternatywne drogi osiągnięcia celu, należy dać pierwszeństwo
sposobowi najbardziej wydajnemu (tzn. najniższy koszt lub najprostszy sposób).
– Spójność i standaryzacja. W miarę możliwości należy znormalizować opisy i budowę
punktów dostępu. To umożliwi większą spójność, która z kolei zwiększy możliwość
wymiany danych bibliograficznych i wzorcowych.
– Integracja. Opisy wszystkich typów dokumentów i kontrolowane formy nazw wszystkich
typów jednostek powinny być zgodne, w miarę możliwości, ze wspólnymi zasadami.
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Podstawy RDA / FRBR, FRAD
• Duży wpływ FRBR i FRAD jako podstawy
konceptualnej dla RDA
• Wykorzystanie w RDA terminologii obecnej w
tych modelach
• Przyjęcie nowej perspektywy uniwersum
jednostek bibliograficznych.
• RDA - realizacja założeń FRBR i FRAD

Podstawy RDA / FRBR, FRAD
• FRBR
– Grupa 1.
•
•
•
•

Dzieło (ang. work)
Realizacja (ang. expression)
Materializacja (ang. manifestation)
Egzemplarz (ang. item)

– Grupa 2.
• Osoba (ang. person)
• Ciało zbiorowe (ang. corporate body)

– Grupa 3.
•
•
•
•

Pojęcie (ang. concept)
Rzecz (ang. object)
Wydarzenie (ang. event)
Miejsce (ang. place)

• FRBR ustala zestaw własności dla każdego elementu z trzech grup
oraz sieć relacji pomiędzy tak wyróżnionymi obiektami, które
wyznaczają model uniwersum bibliograficznego
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Podstawy RDA / FRBR, FRAD

-

Dzieło
Tytuł dzieła
Forma dzieła
Data powstania
dzieła
Grupa docelowa
Współrzędne (dla
dzieła o charakterze
kartograficznym)

-

Realizacja
Tytuł realizacji
Forma realizacji
Data realizacji
Język realizacji
Technika
prezentacji(dla
dzieła o charakterze
kartograficznym)

-

-

Materializacja
Tytuł materializacji
Oznaczenie
odpowiedzialności
Oznaczenie
wydania
Miejsce
wydania/dystrybucji
Nazwa
wydawcy/dystrybutora

-

-

Egzemplarz
Identyfikator
egzemplarza
Pochodzenie
egzemplarza
Znaki
szczególne/inskrypc
je
Stan egzemplarza
Warunki dostępu
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Podstawy RDA / FRBR, FRAD
• FRBR
– odnalezienie (ang. find) jednostek odpowiadających
kryteriom wyszukiwawczym użytkownika,
– identyfikacja (ang. identify) jednostki, czyli potwierdzenie
że jednostka odnaleziona jest jednostką poszukiwaną przez
użytkownika,
– wybór (ang. select) jednostki z rezultatów wyszukiwania,
– pozyskanie jednostki (ang. obtain).

• FRAD
– projekt pochodnym FRBR,
– stanowi model konceptualny wymogów i prezentacji
danych w kartotekach wzorcowych
– bazuje na jednostkach i relacjach zdefiniowanych w FRBR
oraz wprowadza nowe elementy adekwatne dla opisu
struktury kartotek wzorcowych

Cele RDA
• Reagowanie na potrzeby użytkowników (responsiveness to user
needs)
– Odnalezienie, identyfikacja, wybór, zrozumienie

• Ekonomia w opracowaniu i dostępie do zasobów (cost efficency)
– Dane powinny spełniać wymogi funkcjonalne umożliwiając realizację
zadań użytkowników w najbardziej ekonomiczny sposób

• Elastyczność (flexibility)
– Dane powinny funkcjonować niezależnie od formatu, medium lub
systemu informacyjnego. Powinny być możliwe do wykorzystania w
różnych środowiskach informacyjnych.

• Ciągłość (continuity)
– Dane powinny być możliwe do integracji z istniejącymi bazami danych
(szczególnie z tymi, które wykorzystują standard AACR2) poprzez
minimalny nakład prac związanych z ich dostosowaniem.
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Cele RDA
• Reagowanie na potrzeby użytkowników
(responsiveness to user needs)
– Odnalezienie:
• zasobów relewantnych wobec kryterium wyszukiwawczego
• wszystkich zasobów, w których realizowane jest dane dzieło
• wszystkich zasobów powiązanych z daną osobą, rodziną i
ciałem zbiorowym
• wszystkich zasobów na dany temat
• dzieł, realizacji, materializacji i egzemplarzy powiązanych z
jednostkami wyszukanymi jako odpowiedź na kryteria
wyszukiwawcze użytkownika
• osób, rodzin, ciał zbiorowych jako odpowiedź na kryteria
wyszukiwawcze użytkownika

Cele RDA
• Reagowanie na potrzeby użytkowników
(responsiveness to user needs)
– Identyfikacja:
• opisanego zasobu
• osoby, rodziny, ciała zbiorowego reprezentowanych w
danych bibiliograficznych

– Wybór:
• zasobu odpowiedniego do wymagań użytkownika w
odniesieniu do cech fizycznych nośnika i formatu oraz
kodowania informacji
• zasobu odpowiedniego do wymagań użytkownika w
odniesieniu do formy, grupy docelowej, języka, itp.
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Cele RDA
• Reagowanie na potrzeby użytkowników
(responsiveness to user needs)
– Pozyskanie
• zasobu

– Zrozumienie
• relacji pomiędzy dwoma lub więcej jednostkami
• relacji pomiędzy opisaną jednostką a nazwą, pod którą
funkcjonuje
• zasad doboru i formy odpowiedniej nazwy i tytułu dla
opisywanej jednostki

Budowa RDA
37 rozdziałów w 10 sekcjach:
1. Rejestracja atrybutów materializacji i egzemplarza
2. Rejestracja atrybutów dzieła i jego realizacji
3. Rejestracja atrybutów dla osób, rodzin i ciał zbiorowych
4. Rejestracja atrybutów dla opisanych pojęć, rzeczy, wydarzeń* i miejsc
5. Rejestracja podstawowych relacji
6. Rejestracja relacji dla osób, rodzin i ciał zbiorowych związanych z
zasobem
7. Rejestracja opisu rzeczowego dzieła
8. Rejestracja relacji pomiędzy dziełami, realizacjami, materializacjami i
egzemplarzami
9. Rejestracja relacji pomiędzy osobami, rodzinami i ciałami zbiorowymi
10. Rejestracja relacji pomiędzy opisanymi pojęciami, rzeczami,
wydarzeniami* i miejscami
* Po opublikowaniu oficjalnej wersji RDA
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Budowa RDA
• AACR2
•

Opis
– elementy ISBD
– rodzaje zasobów
•

• RDA
•

Opis
– atrybuty jednostek FRBR
– typ zawartości i nośnika

classes of material

•

– typ dokumentu
•

•

– poziom opisu
•

– wybór haseł opisu
bibliograficznego
•

choice of access points

•

•

comprehensive description
analytical description
hierarchical description

Dostęp
– relacje FRBR
– atrybuty jednostek FRAD
– relacje FRAD

form of headings

– odsyłacze
•

type of description
•
•
•

Dostęp

– forma haseł

mode of insuance

– rodzaj opisu

type of description

•

•

content and carrier type

– typ dokumentu

mode of issuance

references

Zmiany
• Zastąpienie GMD (General Material
Designations) trzema nowymi elementami:
– Media type
• Np.: audio, computer, microform, video

– Carrier type
• Np.: film reel, filmstrip, overhead transparency, slide

– Content type
• Np.: cartographic ..., notated music, text
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Media, carrier, content type
RDA

AACR2
100 1# $a Best, Martin.
245 14 $a The songs of
Carl Michael Bellman $h
[sound recording].
300 ## $a 1 sound disc
(45:01) : $b digital ; $c 4
3/4 in.
500 ## $a Compact disc.

100 1# $a Best, Martin.
245 14 $a The songs of Carl
Michael Bellman.
300 ## $a 1 CD (45 min.) : $b
digital ; $c 4 3/4 in.
336 ## $a performed music $2
rdacontent
337 ## $a audio $2 rdamedia
338 ## $a audio disc $2
rdacarrier

Poziom szczegółowości opisu
• AACR2 – trzy stopnie szczegółowości
• RDA – „core” elements oraz „core if”
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tytuł właściwy
Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności
Oznaczenie wydania
Oznaczenie zmian w wydaniu
Numeracja wydawnictw ciągłych
Skala dla dokumentów kartograficznych
Pierwsze miejsce wydania
Oznaczenie nazwy pierwszego wydawcy
Data publikacji
Tytuł właściwy serii/podserii
Numeracja w obrębie serii/podserii
Identyfikator manifestacji (np. ISBN)
Typ nośnika (carrier type)

14

2010-12-27

Poziom szczegółowości opisu
• RDA – core if elements
– Status elementu wyznaczony przez sytuację
– Np. data dystrybucji
• Element obowiązkowy, jeśli nie można wskazać daty
publikacji, a data dystrybucji jest możliwa do
oznaczenia

– Np. data utworzenia dzieła
• Element obowiązkowy, jeśli istnieje potrzeba
odróżnienia kilku dzieł lub nazwy osoby, rodziny i ciała
zbiorowego

Hasła opisu bibliograficznego
• RDA
– Access point
Punkt dostępu

– Access point
Punkt dostępu

– Authorized access point
Autoryzowany punkt dostępu

– Variant access point
Alternatywny/wariant
punktu dostępu

• AACR2
– Heading
Hasło główne

– Added Entry
Hasło dodatkowe

– Authorized heading
Hasło wzorcowe

– See references
Odsyłacze
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Istotne zmiany
•
•
•
•

Zniesienie „zasady trzech”
„Bierz to, co widzisz”
Rezygnacja ze skrótów
Źródła przejmowania danych

Zniesienie „zasady trzech”
• Wiele oznaczeń odpowiedzialności
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Zasada „bierz to, co widzisz”
• Błędne formy

Rezygnacja ze skrótów. Zał. B.
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Rezygnacja ze skrótów. Zał. B.

Rezygnacja ze skrótów. Zał. B.
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Rezygnacja ze skrótów. Zał. B.

Rezygnacja ze skrótów. Zał. B.
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Źródła przejmowania danych
• AACR2 wyznacza źródła przejmowania danych
dla każdego typu dokumentów
• RDA dzieli zasoby na trzy kategorie i wyznacza
preferowane i alternatywne źródła
przejmowania danych dla całych grup
dokumentów:
– Jedna lub więcej stron, arkuszy, kart
– Obrazy ruchome
– Inne zasoby

AACR2 vs. RDA
• “Changes from AACR2 to RDA: A Comparison
of Examples” / Adam L. Schiff (100 s.)
– http://faculty.washington.edu/aschiff/BCLAPresen
tationWithNotes-RevAug2010.pdf

• “AACR2 vs. RDA” / Tom Delsey
– http://presentations.ala.org/images/1/10/LLLDelsey-ALA2009.ppt
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Zmiany w formacie MARC
• 040
– $e rda

• Content type
– 336 field
• use term in $a or code in $b
• $2 rdacontent
• http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html

• Media type
– 337 field
• use term in $a or code in $b
• $2 rdamedia
• http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html

• Carrier type
– 338 field
• use term in $a or code in $b
• $2 rdacarrier
• http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html

Dostęp do rekordów w RDA

21

2010-12-27

Dostęp do rekordów w RDA

Dostęp do rekordów w RDA
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Dostęp do rekordów w RDA

Przykłady rekordów w RDA

http://www.loc.gov/catdir/cpso/RDAtest/rdaexamples.html
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Dostęp do RDA

http://www.rda-jsc.org/rdafulldraft.html

Dostęp do RDA
• RDA: Resource Description and Access, 2011 r.
(1096 s.)
• RDA: Element Set View, 2011 r. (1008 s.)
• Introducing RDA: A Guide to the Basics / Chris
Oliver, 2010 r.
• Introducing RDA bundle / Chris Oliver, Karen
Coyle, 2010 r.
– Library Technology Reports
• Understanding the Semantic Web: Bibliographic Data
and Metadata, January 2010
• RDA Vocabularies for a Twenty-First-Century Data
Environment, February/March 2010
• Teksty dostępne w EBSCO
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Dostęp do RDA
• http://www.rdatoolkit.org/
• Darmowy dostęp: sierpień 2010 r.
• Zawartość:
– Instrukcje RDA (przeglądanie + wyszukiwanie)
– Układ według RDA element set lub tradycyjny spis
treści
– Schematy katalogowania dla typów dokumentów
(workflows), schematy przejść, przykłady
– Pełny tekst AACR2 z relacjami do RDA
– RDA  MARC 21
– RDA  Dublin Core

http://www.rdatoolkit.org/

• Koszt:
– € 170 : użytkownik indywidualny
roczna licencja jednostanowiskowa
– € 285 : roczna licencja dla nieograniczonej liczby
użytkowników, dostęp jednostanowiskowy
• Wariant:
– Dodatkowe € 45 roczna licencja dla nieograniczonej liczby
użytkowników, jednoczesny dostęp dla maks. 19
użytkowników
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Szkolenia RDA
• RDA Toolkit / Teaching & Training
– http://www.rdatoolkit.org/training
– Kalendarz szkoleń

• ALA RDA Webinar Series
– Płatne oraz darmowe
– Darmowe archiwum

• RDA Train-the-Trainer
Webcasts
http://www.loc.gov/bibliographic-future/rda/trainthetrainer.html

• Promocja RDA

Decyzja ?
• Library of Congress Working Group on the
Future of Bibliographic Control
– Decyzja o podjęciu testów do połowy 2011 r.
• Library of Congress,
• National Library of Medicine,
• National Agricultural Library.

• Ostateczna decyzja o wdrożeniu RDA jeszcze w
2011 r.
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Status of the US RDA Test
• Pytania?
– Czy test został przygotowany w celu odpowiedzi
na pytania:
•
•
•
•
•
•

Czy RDA spełnia założone cele?
Jaka jest reakcja użytkowników na rekordy w RDA?
Jak wygląda ekonomika katalogowania?
Jaki wpływa ma RDA na procesy biblioteczne?
Jakie są bezpośrednie koszty?
Jaki nakład (finansowy) jest potrzebny do szkoleń RDA?

Status of the US RDA Test
• Cztery możliwe rozwiązania:
– Nie wdrażać RDA
– Odroczyć decyzję o implementacji do
wprowadzenia konkretnych zmian
– Wdrożyć RDA
– Wdrożyć RDA z rekomendowanymi zmianami lub
na podstawie lokalnych decyzji bibliotek w USA
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Krytyka RDA
• Karen Coyle
– RDA jest niezrozumiałe
– Jaki format danych przyjąć do testów ?
• MARC 21 i jego możliwości w ekspresji jednostek i relacji
RDA
• RDF, XML, … ?

• Jonathan Rochkind (Bibliographic Wilderness)
– „Last time I tried to read RDA, I found it to be a pretty
impenetrable monster, and kind of gave up.”
• RDA w założeniu ma być hipertekstowym narzędziem w
dostępie online

Krytyka RDA
• Michael Gorman (1941- )
• President of ALA
(2005-2006)
• ALA Council 1991-1995,
2002–2006
• Redaktor AACR2 (1978)
• Autor The Concise AACR2
(2004)
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Krytyka RDA
• Michael Gorman
– RDA: THE COMING CATALOGUING DEBACLE (2007)
(Nadchodząca klęska katalogowania)
• “… result of their theoretical approach promises to be the biggest
disaster to hit descriptive cataloguing since the draft rules of 1941 …”
• “It is hard to believe the world’s libraries have taken metadata
seriously.”
• “FRBR may have some merit as a way of looking at the theory of
cataloguing—it has little as a foundational document for creating a
cataloguing code.”
• “This is the witches’ brew of ignorance, neophilia, and the exaltation
of theory over practice that given birth to the draft Resource
description and access (RDA) …”
• “This is a sad time for cataloguing and the millions of users of library
catalogues …”

RDA w Europie
• Comments on the Final Draft of RDA (32 s.)
– Svensk Biblioteksförenings kommitté för
katalogisering (The Cataloguing Committee of the
Swedish Library Association), The National Library
of Sweden

• Comments on „RDA – Resource Description
and Access” – Constituency Review of
November 2008 Full Draft (70 s.)
– Office for Library Standards, German National
Library.
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RDA i Semantic Web
• RDA
1. Zbiór zasad katalogowania
2. Ontologia
•

„At the conceptual level, RDA is a step in the right
direction but without a connection to the Semantic
Web it will be irrelevant outside the library world”
–

•
•

Raport DNB

http://metadataregistry.org/rdabrowse.htm
RDA and MARC handy lists / Karen Coyle
http://kcoyle.net/rda/
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Standard katalogowania dla XXI wieku ?
Dziękuję za uwagę

Marcin Roszkowski
Instytut Bibliograficzny
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