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Abstract 

Austria, Germany and German-speaking Switzerland implemented RDA for data cataloguing at the 
end of 2015. The transition took place in an extensive cooperative project in the three countries over 
the past three years.  

In the German-speaking countries, the entire RDA project is organisationally assigned to the 
Committee for Library Standards. This consortium, consisting mainly of German research and public 
libraries, regional library networks and large academic libraries, with Austrian and Swiss 
representatives, is responsible for the standardisation and internationalisation work in Germany, 
Austria and the German-speaking part of Switzerland. Cooperation between libraries and other 
cultural organisations is increasingly becoming a focus of this standardisation work. 

The whole process in the German-speaking countries is embedded in a European context. The new 
strategic approach of the RDA Board and the RDA Steering Committee is designed for regional 
representatives only, which is why the European RDA Interest Group (EURIG) is undergoing a 
restructuring process this year. 

The presentation shows how the RDA project is organised in the German speaking countries not only 
for libraries and it gives an overview of the new strategic focus and the actual situation in Europe 
concerning RDA. 
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Abstrakt 

Pod koniec roku 2015 wdrożono RDA w procesie katalogowania w Austrii, Niemczech 
i niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Zmiana nastąpiła w wyniku intensywnej trzyletniej współpracy 
trzech krajów zaangażowanych w projekt. 

W krajach niemieckojęzycznych projekt RDA podlega organizacyjnie Komitetowi ds. Standardów 
Bibliotecznych. Konsorcjum, obejmujące głównie niemieckie biblioteki naukowe i publiczne, 
regionalne sieci biblioteczne i duże biblioteki akademickie, przy udziale przedstawicieli Austrii 
i Szwajcarii, odpowiada za prace standaryzujące i globalizujące na terenie Niemiec, Austrii 
i niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Coraz więcej uwagi jest ostatnio skupianej na współpracy 
bibliotek i innych instytucji kulturalnych. 

Dyskutowany proces przebiegający w krajach niemieckojęzycznych jest osadzony w szerszym 
kontekście europejskim. Nowe podejście strategiczne Zarządu RDA i Komitetu Sterującego RDA jest 
zaprojektowane wyłącznie dla przedstawicieli regionalnych, co powoduje trwającą obecnie 
restrukturyzację grupy EURIG (Europejskiej Grupy ds. RDA). 

Prezentacja ukazuje organizację projektu RDA w krajach niemieckojęzycznych, nie tylko dla potrzeb 
bibliotek, oraz ogólny zarys sytuacji i nowego strategicznego podejścia do RDA w Europie. 


