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Zasady RDA tworzone były z myślą o wykorzystywaniu w 
katalogowaniu, bez względu na stosowany format danych lub 
oprogramowanie (także do tworzenia katalogów kartkowych). 
Szczególny nacisk położono jednak na fakt, iż RDA ma być 
standardem wprowadzającym dane biblioteczne do sieci.

Początkowo nie było to jeszcze jednoznaczne ze zwrotem w 
kierunku technologii Linked Data. Chodziło przede wszystkim o 
lepsze wykorzystanie możliwości oferowanych przez systemy 
bazodanowe,  tak aby przenoszenie danych bibliotecznych z 
katalogów kartkowych do katalogów komputerowych nie było 
powielaniem tych samych rozwiązań. 



Pierwszym krokiem w kierunku tej zmiany miało być zaadaptowanie modelu 
FRBR (Functional Requirements for Bibliografic Redord).

Modele konceptualne:

Functional Requirements for Bibliografic Redord (FRBR) – 1998

Functional Requirements for Authority Data (FRAD) – 2009

Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD)  - 2010

IFLA Library Reference Model

IFLA-LRM 2017



Rok 2006 - Tim Berners-Lee przedstawia 
główne założenia publikowania w sieci 
ustrukturyzowanych i powiązanych danych.

Bibliotekarze w wykorzystaniu tych założeń 
dostrzegają szansę na uwolnienie danych z 
bibliotecznych silosów i na zwiększenie 
widoczności bibliotek w sieci.



Za wydarzenie o kluczowym znaczeniu należy uznać 
spotkanie, które odbyło się na przełomie kwietnia i maja 
2007 roku w Bibliotece Brytyjskiej. Oprócz przedstawicieli 
środowiska RDA, wzięły w nim udział osoby zaangażowane 
w rozwój sieci semantycznej. Efektem tego spotkania było 
powstanie DCMI/RDA Task Group, której zadaniem było 
m.in. stworzenie słownika elementów RDA oraz 
opublikowanie kontrolowanych słowników RDA, z 
wykorzystaniem standardów Linked Data.



RDA jest zbiorem elementów danych, 
wytycznych i instrukcji tworzenia
metadanych zasobów bibliotecznych i
instytucji dziedzictwa narodowego. 
Metadane te mają być rozwijane zgodnie z 
międzynarodowymi standardami i z myślą
o wykorzystaniu w zorientowanych na
użytkownika aplikacjach Linked Data.



Standardem zapisu danych wykorzystywanym w Linked Data jest 
Resource Description Framework (RDF).

RDF opisuje dane za pomocą wyrażenia składającego się z trzech 
elementów: podmiotu, orzeczenia/predykatu (własność) i 
dopełnienia/obiektu (wartość).

Podmiot stanowi opisywany zasób, predykat określa jaka jego 
własność jest opisywana, zaś obiekt stanowi wartość tej 
własności.

Podmiot i orzeczenie muszą być sformułowane w postaci 
unikalnych identyfikatorów URI.
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https://www.rdaregistry.info

https://www.rdaregistry.info/




http://www.rdaregistry.info/rgAbout/rdaref/dataflow/
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@prefix ex: <http://example.com/> . 

@prefix rdaw: <http://rdaregistry.info/Elements/w/> .

ex:W1 

rdaw:P10002 "Taylor, Arlene G., 1941- . The 
organization of information" ; 

rdaw:P10061 ex:A1 ; rdaw:P10102 ex:W2 ; 
rdaw:P10223 "The organization of information" ; 
rdaw:P10256 "Information organization"@en .

https://www.rdaregistry.info/Examples/exRSCFullTextVolume1.html

https://www.rdaregistry.info/Examples/exRSCFullTextVolume1.html


Richard Wallis i trzy opcje dla bibliotek:

• BIBFRAME https://www.loc.gov/bibframe/

• Schema.org https://schema.org/exampleOfWork

• Linky MARC

I czwarta opcja dodatkowa:

Do nothing

https://www.loc.gov/bibframe/
https://schema.org/exampleOfWork


Dziękuję za uwagę


