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Activiteiten
Gedurende 2020 kwam de RDA Commissie zesmaal bijeen. In januari en februari waren dat nog
bijeenkomsten op locatie, vanaf maart waren alle bijeenkomsten online. Naast de reguliere commissievergaderingen organiseerde de Commissie ook 10 vertaalsessies om in kleinere samenstelling
aan de Nederlandse vertaling van de RDA Reference te werken.
De eerste maanden van het jaar stonden in het teken van het afronden van de Nederlandse vertaling
van de huidige RDA Reference set (d.w.z. de RDA elementen en waardelijsten plus bijbehorende
definities). De vertaling is in december in de RDA Registry geladen en daarmee zichtbaar voor Nederlandse gebruikers. Deze activiteiten vonden plaats in het kader van het beheer van de Nederlandse documenten voor de RDA Toolkit. Wijzigingen aan de RDA Reference zullen in de toekomst ook
in de Nederlandse vertaling verwerkt worden.
De FOBID studiedag over de vertaalslag van RDA in theorie naar RDA in de praktijk, die aanvankelijk voor oktober 2019 gepland stond, werd verzet naar 9 juni 2020. Met het oog op de coronapandemie zag de Commissie zich eind maart genoodzaakt de studiedag voor onbepaalde tijd uit te
stellen. In november besloot de Commissie de studiedag aan te bieden als online evenement in het
eerste halfjaar van 2021. Het werk aan de studiedag vindt plaats in het kader van het uitdragen van
RDA in Nederland en het borgen van de kennis van de toepassing van RDA in Nederland.
Het tweede halfjaar stond in het teken van de nieuwe RDA Toolkit (de "beta Toolkit"), die op 15
december 2020 de officiële RDA Toolkit is geworden. Twee onderwerpen kregen speciale aandacht
van de Commissie: cultuurafhankelijke vocabulaires en applicatieprofielen.
Cultuurafhankelijke vocabulaires (community vocabularies) zijn in de nieuwe RDA Toolkit uit de
hoofdtekst verwijderd. In de Toolkit komt een specifieke sectie voor dergelijke vocabulaires. In
Nederland en Vlaanderen zijn twee lijsten in gebruik die voor opname in deze sectie in aanmerking
komen: een lijst met bijbelboeken en een lijst met muziektermen. De Commissie heeft in overleg
met gebruikers deze lijsten aan de RDA richtlijnen getoetst en maakt ze klaar voor publicatie. De
lijsten zullen gepubliceerd worden op de website van de Commissie en - zodra dat mogelijk is - in
de RDA Toolkit.
Applicatieprofielen hebben in de nieuwe RDA Toolkit een andere inhoud en functie gekregen. Het
huidige Nederlandse RDA-profiel zal daardoor komen te vervallen op het moment dat alle gebruikers ervan zijn overgestapt op de nieuwe RDA. Diverse (internationale) gremia werken aan applicatieprofielen voor de nieuwe RDA. De Commissie ziet op dit moment geen noodzaak voor de ontwikkeling van een specifiek Nederlands profiel.
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Nationale & internationale samenwerking
Er kwam in 2020 via de RDA Helpdesk een vraag naar use cases voor het beschrijven van websites
met RDA, die de Commissie tot tevredenheid van de vraagsteller beantwoord heeft.
Vanuit EURIG zijn in 2020 geen verzoeken om informatie of ondersteuning binnengekomen. De
Commissie is door de EURIG-vertegenwoordiger namens de KB op de hoogte gehouden van zaken
die binnen EURIG spelen. De vertegenwoordiger van het andere Nederlandse EURIG-lid (OCLC)
is met pensioen gegaan. Het is nog niet duidelijk of en op welke manier OCLC betrokken blijft bij
EURIG.
Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ontving de Commissie het verzoek bij te dragen aan
een domeinspecifiek linked-data-profiel voor bibliotheken op basis van RDA. De Commissie heeft
toegezegd feedback te leveren op het linked-data-profiel dat het NDE laat opstellen.

Samenstelling
De RDA Commissie is gedurende het jaar bijna niet gewijzigd.
In 2020 nam de Commissie afscheid van:
•

Mieke Lietaer (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen)

De Commissie heeft geen nieuwe leden kunnen verwelkomen.
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