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Forklaring til BIBSYS-MARC
Dette er en oversikt over alle felter og delfelter i BIBSYS-MARC-formatet, inkludert
autoritetsformatet.
Spesielle tegn brukt i formatet:
(R)

Feltet eller delfeltet kan gjentas.

( )

Feltet eller delfeltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
Feltet eller delfeltet er ikke i bruk, eller bare i bruk til helt spesielle formål.

Fortekst i registreringssskjermene som tilsvarer MARC-feltet, er tatt med når det finnes.
Maksimal feltlengde for felter og delfelter er med i de tilfellene en slik grense er fastsatt.
Skilletegn (ISBD-tegn) mellom felter og delfelter skal ikke registreres. De blir satt av
systemet. Unntak er nevnt spesielt, f.eks. gjentagelser av $n og $p.

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

3

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

4

Innholdsfortegnelse
Forklaring til BIBSYS-MARC ...................................................................................... 3
Innholdsfortegnelse ........................................................................................................ 5
Kontrollfelter ................................................................................................................ 22
008

Informasjonskoder............................................................................................... 22
$a Fysisk form - materialtype ................................................................................ 22
$b (R) Type innhold og bibliografisk kategori ....................................................... 23
$c (R)
Språkkode ............................................................................................. 30
$d Språkkode for originaldokument ................................................................... 31
$e Status ............................................................................................................. 31
$f Startår for løpende ressurs (kronologisk betegnelse) .................................... 32
$g Sluttår for løpende ressurs (kronologisk betegnelse) .................................... 32
($h)
Utgivelsesland .......................................................................................... 32
$i Frekvens (periodisitet) .................................................................................. 32
$j Produksjonsår for film .................................................................................. 33
($k)
Atlas o.l..................................................................................................... 33
$n Intellektuelt nivå ........................................................................................... 33
$o Landekode for originaldokument .................................................................. 34
$p Register ......................................................................................................... 34
$q (R)
Språkkode for sammendrag, abstract, o.l. ............................................ 34
$s Sjanger .......................................................................................................... 35
$x Tittelens originale alfabet eller skriftsystem (Løpende ressurser)................. 36
$y Innførselspraksis (Løpende ressurser.) .......................................................... 36
$z Modifisert post .............................................................................................. 37
009 Lokale informasjonskoder ................................................................................... 37
$a (R)
Innholdskode ........................................................................................ 37
($c) (R) Språkkode ................................................................................................. 37
Kontrollnummer og koder ........................................................................................... 38
012

Lokal informasjon ............................................................................................... 38
$a Fagkode ......................................................................................................... 38
$b Pris ................................................................................................................ 38
$c Antall fysiske enheter.................................................................................... 38
$d Bestillingstype............................................................................................... 39
$e Dato ............................................................................................................... 39
$f Intern bemerkning, åpen................................................................................ 39
$g Intern bemerkning, lukket ............................................................................. 39
$k Klassifikators/katalogisators initialer ............................................................ 40
$p Aksedato ....................................................................................................... 40
$q Reklamasjonsdato ......................................................................................... 40
$r Reservering ................................................................................................... 40
$s Erstatningseksemplar .................................................................................... 40
($u)
ISBN for heftet utgave .............................................................................. 40
($x)
Filialkode .................................................................................................. 40
014 Leverandørinformasjon ....................................................................................... 40

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

5

$a LEVID........................................................................................................... 41
$b Leverandørnavn ............................................................................................ 41
$c Leverandøradresse ........................................................................................ 41
$d Postnummer, sted .......................................................................................... 41
$e Land .............................................................................................................. 41
$f Bemerkning til leverandør............................................................................. 41
$g Bemerkning fra leverandør ........................................................................... 41
015 (R) Identifikasjonsnummer ...................................................................................... 41
$a Nummer ........................................................................................................ 41
020 (R) ISBN (Internasjonalt standard boknummer)...................................................... 41
$a ISBN ............................................................................................................. 42
$b Innbindingsinformasjon ................................................................................ 42
$c Leveringsbetingelser ..................................................................................... 43
$g Andre tilføyelser ........................................................................................... 43
$z (R)
Feil ISBN ............................................................................................. 43
022 (R) ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer) ............................................ 44
$a Gyldig ISSN .................................................................................................. 44
$y (R)
Feil ISSN ............................................................................................. 45
($z) (R) Forkastet ISSN ..................................................................................... 45
$l ISSN-L .......................................................................................................... 46
$m (R)
Kansellert ISSN-L ................................................................................ 46
$2 Kilde.............................................................................................................. 46
024 (R) Annet standardnummer ..................................................................................... 46
$a Nummer ........................................................................................................ 46
$g Tilføyelser ..................................................................................................... 47
$z Feil nummer .................................................................................................. 47
$x Type nummer ................................................................................................ 47
$2 Kilde for nummer registrert i $a.................................................................... 48
027 (R) International Standard Technical Report Number (ISRN) eller Standard teknisk
rapportnummer (STRN) ................................................................................................. 48
$a Nummer (ISRN eller STRN) ........................................................................ 48
$z Feil eller ugyldig nummer (ISRN eller STRN) ............................................. 48
028 (R) Edisjonsnummer / platenummer / utgivernummer ........................................... 49
$a Nummer ........................................................................................................ 49
030 CODEN ............................................................................................................... 49
$a CODEN ......................................................................................................... 50
$z Ugyldig eller forkastet CODEN .................................................................... 50
040
Katalogiseringskilde ........................................................................................... 50
$a
Opprinnelig katalogiseringskilde ................................................................. 50
$d
Katalogiseringskilde for revidert post .......................................................... 50
(043) Geografisk kode .................................................................................................. 50
($a)
Kode ......................................................................................................... 50
045 Kronologi (Musikk)............................................................................................. 50
$a Komposisjonsår, periode ............................................................................... 51
059 Inndeling av norske vitenskapsdisipliner ............................................................ 51
$a Hovednummer ............................................................................................... 51
$b (R) Alternativt nummer ..................................................................................... 51
Klassifikasjonsnummer ................................................................................................ 52
060 (R)
$a

NLM (National Library of Medicine) klassifikasjonsnummer...................... 52
Hovednummer ............................................................................................... 52

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

6

$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 52
062 (R) CR (Computing Reviews) klassifikasjonsnummer ....................................... 53
$a Hovednummer ............................................................................................... 53
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 53
$x (R)
Generelle termer ................................................................................... 53
(074) GPO (Government Printing Office) Item number ............................................... 53
($a)
Nummer .................................................................................................... 54
080 (R) UDK (Universal Desimalklassifikasjon) ....................................................... 54
$a Hovednummer ............................................................................................... 54
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 54
$c (R)
UDK-nummer fra ekstern kilde ............................................................ 54
082 (R) DEWEY (Dewey Desimalklassifikasjon) ..................................................... 54
$a Hovednummer ............................................................................................... 55
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 55
$x (R)
Hjelpetabeller ....................................................................................... 55
$c (R)
DEWEY-nummer fra LC (Library of Congress) ................................. 55
$d (R)
DEWEY-nummer fra NB (Nasjonalbiblioteket) ................................. 55
$s DEWEY- hovednummer (Samisk bibliografi) ............................................. 55
$t (R)
DEWEY- alternativt nummer (Samisk bibliografi) .............................. 55
$2 Versjon- og utgavebetegnelse. ...................................................................... 55
083 (R) UBO-klassifikasjon ....................................................................................... 55
$a Hovednummer ............................................................................................... 55
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 55
084 (R) MSC (Mathematical Subject Classification) klassifikasjonsnummer ........... 55
$a Hovednummer ............................................................................................... 56
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 56
$c (R)
MSC-nummer fra ekstern kilde ............................................................ 56
085 (R) UBT-klassifikasjon ....................................................................................... 56
$a Hovednummer ............................................................................................... 56
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 56
086 (R) UBB-klassifikasjon ....................................................................................... 56
$a Hovednummer ............................................................................................... 57
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 57
087 (R) Lokal klassifikasjon ...................................................................................... 57
$a Hovednummer ............................................................................................... 57
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 57
$2 Klassifikasjonssystem ................................................................................... 57
($x)
Internt bruk ............................................................................................... 57
($y)
Internt bruk ............................................................................................... 57
088 (R) UBT topografisk klassifikasjon..................................................................... 57
$a Hovednummer ............................................................................................... 58
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 58
089 (R) DEWEY (fellesfelt)....................................................................................... 58
$a Hovednummer ............................................................................................... 58
$b (R)
Alternativt nummer .............................................................................. 58
$2 Versjon- og utgavebetegnelse. ...................................................................... 58
Lokale felt ...................................................................................................................... 59
096

Plassering ............................................................................................................ 59
$a Institusjon/avdeling ....................................................................................... 59
$b Samling ......................................................................................................... 59

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

7

$c Format / hyllesignatur ................................................................................... 59
$d Deponert........................................................................................................ 59
$e Eksemplarnummer ........................................................................................ 60
$f Lokal anmerkning ......................................................................................... 60
$g Beholdning (periodika, flerbindsverk o.l.) ................................................... 63
$h Utlånstype ..................................................................................................... 64
$i Lokale lisensbetingelser (periodika) ............................................................. 65
$u Tilleggsplassering ......................................................................................... 65
097 (R) Felles leverandørbeholdning (PERIODIKA) (utgått) ....................................... 65
$a Beholdning .................................................................................................... 66
$b Leverandør .................................................................................................... 66
098 (R) Felles lisensbetingelser (PERIODIKA) (utgått) ............................................... 66
$a Kode for lisensbetingelser ............................................................................. 66
$b Leverandør .................................................................................................... 66
Hovedordningsord ........................................................................................................ 68
100

Personnavn .......................................................................................................... 68
$a Navn .............................................................................................................. 69
$b Nummer ........................................................................................................ 69
$c Andre tilføyelser ........................................................................................... 69
$d Årstall for fødsel, død, etc. ............................................................................ 70
$e (R)
Instrument (musikk) ............................................................................. 70
$q Mer fullstendig navneform ............................................................................ 70
$u (R)
Institusjonstilhørighet ........................................................................... 70
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ....................................................................... 70
$x Type funksjon (musikk) ................................................................................ 71
$4 (R)
Kode for relasjon .................................................................................. 71
110 Korporasjonsnavn................................................................................................ 73
$a Navn .............................................................................................................. 73
$b Underavdeling ............................................................................................... 73
$c Sted ............................................................................................................... 74
$d Dato ............................................................................................................... 74
$g Diverse opplysninger .................................................................................... 74
$n Nummer ........................................................................................................ 74
$q Forklarende tilføyelser .................................................................................. 74
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ....................................................................... 74
$x Type funksjon (musikk) ................................................................................ 75
$4 (R)
Kode for relasjon .................................................................................. 75
111 Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l. ............................................................. 76
$a Navn .............................................................................................................. 76
$c Sted ............................................................................................................... 76
$d Dato ............................................................................................................... 77
$g Diverse opplysninger .................................................................................... 77
$n Nummer ........................................................................................................ 77
$q Forklarende tilføyelser .................................................................................. 77
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ....................................................................... 77
$4 (R)
Kode for relasjon .................................................................................. 77
130 Standardtittel ....................................................................................................... 78
$a Standardtittel ................................................................................................. 79
$b Underordnet enhet ......................................................................................... 80
$d Årstall............................................................................................................ 80

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

8

$f
$k
$l
$m
$n
$o
$p
$q
$r
$s
$w

Utgivelsesår................................................................................................... 80
Form .............................................................................................................. 80
Språk ............................................................................................................. 80
Besetning .................................................................................................. 80
Nummer for del av verk ................................................................................ 81
Arrangement ................................................................................................. 81
Tittel for del av verk...................................................................................... 81
Forklarende tilføyelser .................................................................................. 81
Toneart .......................................................................................................... 82
Versjon .......................................................................................................... 82
Sorteringsfelt for delfelt $a ....................................................................... 82

Tittel-, ansvars- og utgivelsesopplysninger ................................................................. 84
210

Forkortet tittel...................................................................................................... 84
$a Forkortet tittel ............................................................................................... 84
$b Forklarende tilføyelser .................................................................................. 85
(222) Nøkkeltittel .......................................................................................................... 85
($a)
Nøkkeltittel ............................................................................................... 85
($b)
Forklarende tilføyelser .............................................................................. 85
240 Standardtittel ....................................................................................................... 86
$a Standardtittel ................................................................................................. 86
$d Årstall............................................................................................................ 86
$g Diverse opplysninger .................................................................................... 87
$i Serienummer, opusnummer o.l. .................................................................... 87
$k Form .............................................................................................................. 87
$l Språk ............................................................................................................. 87
$m
Besetning .................................................................................................. 87
$n Nummer for del av verk ................................................................................ 87
$o Arrangement ................................................................................................. 87
$p Tittel for del av verk...................................................................................... 88
$q Forklarende tilføyelser .................................................................................. 88
$r Toneart .......................................................................................................... 88
$s Versjon .......................................................................................................... 88
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ....................................................................... 88
241 (R) Originaltittel ..................................................................................................... 90
$a (R)
Originaltittel ......................................................................................... 90
$b (R)
Annen tittelinformasjon ........................................................................ 91
$w (R) Sorteringsfelt for delfelt $a ........................................................................ 91
245 Tittel .................................................................................................................... 92
$a Hovedtittel..................................................................................................... 92
$b Annen tittelinformasjon ................................................................................ 93
$c Ansvarsangivelse .......................................................................................... 93
$h Generell materialbetegnelse .......................................................................... 94
$n Nummer for del av verk ................................................................................ 94
$p Tittel for del av verk...................................................................................... 94
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ....................................................................... 94
246 (R) Parallelltittel ..................................................................................................... 96
$a Parallelltittel .................................................................................................. 97
$b Annen tittelinformasjon ................................................................................ 97
$c Ansvarsangivelse .......................................................................................... 97
$n Nummer for del av verk ................................................................................ 97

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

9

$p Tittel for del av verk...................................................................................... 97
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ....................................................................... 97
250 Utgave ................................................................................................................. 98
$a Utgave ........................................................................................................... 98
$b Ansvarsangivelse .......................................................................................... 99
254 Musikktrykkets fysiske presentasjon ................................................................... 99
$a Musikktrykkets fysiske presentasjon ............................................................ 99
255 Kartografisk materiale: målestokk o.l. .............................................................. 100
$a Målestokk, projeksjon, koordinater o.l........................................................ 100
256 Filkarakteristika (UTGÅTT) ............................................................................. 100
260 Utgivelse, distribusjon ....................................................................................... 100
$a (R)
Sted..................................................................................................... 101
$b (R)
Navn (forlagsnavn) ............................................................................. 102
$c År ................................................................................................................ 103
$e Trykkested................................................................................................... 104
$f Trykkeriets navn ......................................................................................... 105
$w
Sorteringsfelt for delfelt $c ..................................................................... 105
261 (R) Utgivelse ......................................................................................................... 106
$3 Spesifisering av materialet .............................................................................. 106
$a(R) Sted ............................................................................................................ 106
$b(R) Forlag ......................................................................................................... 106
$x Rekkefølge for utgivelse. ................................................................................ 106
Fysisk beskrivelse ....................................................................................................... 107
300

310

321

350
362

Fysisk beskrivelse ............................................................................................. 107
$a Omfang ....................................................................................................... 107
$b Illustrasjonsmateriale .................................................................................. 108
$c Format ......................................................................................................... 109
$e Bilag ............................................................................................................ 109
Periodisitet......................................................................................................... 111
$a Periodisitet .................................................................................................. 111
$b Dato for periodisitet .................................................................................... 111
Tidligere periodisitet ......................................................................................... 111
$a Tidligere periodisitet ................................................................................... 111
$b Dato for tidligere periodisitet ...................................................................... 111
Pris (PERIODIKA) ........................................................................................... 112
$a Pris .............................................................................................................. 112
Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser ............................ 112
$a Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser ...................... 112

Serie-bi-innførsler....................................................................................................... 113
440 (R) Serie med bi-innførsel .................................................................................... 113
$a Serietittel ..................................................................................................... 113
$n Nummer for underserie ............................................................................... 114
$p Tittel for underserie ..................................................................................... 114
$q Sorteringsfelt for delfelt $v ......................................................................... 115
$v Volum ......................................................................................................... 115
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 115
$x ISSN ............................................................................................................ 116
$y Volum for underserie .................................................................................. 116
490 (R) Serie uten bi-innførsel .................................................................................... 117

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

10

$a Serietittel ..................................................................................................... 117
491 (R) Serie ved lenking ............................................................................................ 120
$a Serietittel ..................................................................................................... 120
$n Serie-OBJEKTID ........................................................................................ 121
$q Sorteringsfelt for delfelt $v ......................................................................... 121
$v Volum ......................................................................................................... 121
Noter124
500 (R) Generell note .................................................................................................. 124
Retningslinjer for utarbeidelse av noter i MARC-felt 500 ................................... 124
$a Note ............................................................................................................. 125
510 (R) Referanser ................................................................................................... 130
$a Kildens tittel/navn ........................................................................................... 131
$b Dato og/eller volum som tjenesten starter med ............................................... 131
$c Sted .................................................................................................................. 131
$u (R) URI ........................................................................................................... 131
$x ISSN ................................................................................................................ 131
$3 Spesifikasjon av materialet.............................................................................. 131
533 (R) Note om reproduksjon ................................................................................. 131
$a Type reproduksjon........................................................................................... 132
$b (R)Sted for reproduksjon................................................................................. 132
$c (R)Ansvarshavende for reproduksjonen .......................................................... 132
$d Dato for reproduksjon ..................................................................................... 132
$e Fysisk beskrivelse av reproduksjonen ............................................................. 132
$f (R)Seriangivelse for reproduksjonen ............................................................... 132
$m (R)Dato og/eller løpende betegnelse for reproduserte enheter ....................... 132
$n (R) Note om reproduksjonen ........................................................................... 132
$3 Spesifisering av materialet .............................................................................. 132
$5 Institusjon som feltet gjelder ........................................................................... 132
$7 Fastlengde dataelementer for reproduksjonen ................................................. 132
534 (R) Note for originalversjon ................................................................................. 132
$a Hovedinnførsel for originalen ..................................................................... 132
$b Utgavebetegnelse for originalen.................................................................. 133
$c Utgivelse, distribusjon, etc. for originalen .................................................. 133
$e
Fysisk beskrivelse for originalen ............................................................ 133
$f (R)
Serieangivelse for originalen .............................................................. 133
$k (R)
Nøkkeltittel for originalen .................................................................. 133
$m
Spesifikke detaljer om materialet ........................................................... 133
$n (R)
Note om originalen ............................................................................. 133
$o (R)
Identifikator for originalen ................................................................. 133
$p Innledende fortekst til innholdet i de øvrige delfeltene ............................... 133
$t Tittel for originalen ..................................................................................... 133
$x (R)
ISSN for originalen ............................................................................ 133
$z (R)
ISBN for originalen ............................................................................ 133
$3 Spesifikasjon av deler ................................................................................. 133
571 (R) Note for dokumentnumre som ikke er standardnumre ................................... 134
$a Nummer ...................................................................................................... 134
$b Fortekst ....................................................................................................... 134
(590) (R) Lokal note ..................................................................................................... 134
($a)
Note ........................................................................................................ 134
592 (R)
Antall forfattere ...................................................................................... 134

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

11

$a Antall forfattere ........................................................................................... 134
599 (R) Intern note ...................................................................................................... 135
$a Note ............................................................................................................. 135
Emneinnførsler ........................................................................................................... 136
600 (R) Emneinnførsel personnavn ............................................................................. 137
$a Navn ............................................................................................................ 137
$b Nummer ...................................................................................................... 137
$c Andre tilføyelser ......................................................................................... 137
$d Årstall for fødsel, død, etc. .......................................................................... 137
$i Serienummer, opusnummer o.l. .................................................................. 138
$k Form ............................................................................................................ 138
$l Språk ........................................................................................................... 138
$m
Besetning ................................................................................................ 138
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 138
$o Arrangement ............................................................................................... 138
$p Tittel for del av verk.................................................................................... 138
$q Mer fullstendig navneform .......................................................................... 139
$r Toneart ........................................................................................................ 139
$s Versjon ........................................................................................................ 139
$t Tittel ............................................................................................................ 139
$u (R)
Institusjonstilhørighet ......................................................................... 139
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 139
$ø Sorteringsfelt for delfelt $t .......................................................................... 139
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 140
$v (R)
Form underavdeling ........................................................................... 140
$x (R)
Generell underavdeling ...................................................................... 140
($y)
Tid........................................................................................................... 140
($z)
Sted ......................................................................................................... 140
610 (R) Emneinnførsel korporasjonsnavn ................................................................... 141
$a Navn ............................................................................................................ 142
$b Underavdeling ............................................................................................. 142
$c Sted ............................................................................................................. 142
$d Dato ............................................................................................................. 142
$n Nummer ...................................................................................................... 142
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 142
$t Tittel ............................................................................................................ 142
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 143
$ø Sorteringsfelt for delfelt $t .......................................................................... 143
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 143
$v (R)
Form underavdeling ........................................................................... 143
$x (R)
Generell underavdeling ...................................................................... 143
611 (R) Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l. .................................. 144
$a Navn ............................................................................................................ 144
$c Sted ............................................................................................................. 145
$d Dato ............................................................................................................. 145
$n Nummer ...................................................................................................... 145
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 145
$t Tittel ............................................................................................................ 145
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 145
$ø Sorteringsfelt for delfelt $t .......................................................................... 145

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

12

$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 145
$v (R)
Form underavdeling ........................................................................... 146
$x (R)
Generell underavdeling ...................................................................... 146
630 (R) Emneinnførsel standardtittel........................................................................... 146
$a Standardtittel ............................................................................................... 146
$b Underordnet enhet ....................................................................................... 146
$d Årstall.......................................................................................................... 146
$f Utgivelsesår................................................................................................. 147
$k Form ............................................................................................................ 147
$l Språk ........................................................................................................... 147
$m
Besetning ................................................................................................ 147
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 147
$o Arrangement ............................................................................................... 147
$p Tittel for del av verk.................................................................................... 147
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 147
$r Toneart ........................................................................................................ 148
$s Versjon ........................................................................................................ 148
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 148
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 148
640 (R) Emneinnførsel tittel ........................................................................................ 149
$a Tittel ............................................................................................................ 149
$b Annen tittelinformasjon .............................................................................. 149
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 149
$p
Tittel for del av verk ............................................................................... 149
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a .................................................................... 150
648 (R) Kronologisk term som emneord ..................................................................... 150
$a Kronologisk term ........................................................................................ 150
$v (R)
Form underavdeling ........................................................................... 150
$x (R)
Generell underavdeling ...................................................................... 150
$y (R)
Kronologisk underavdeling ................................................................ 150
$z (R)
Geografisk underavdeling .................................................................. 150
$2 Kilde for emneord ....................................................................................... 150
650 (R) LC-emneord (LCSH)..................................................................................... 150
$a Emneord ...................................................................................................... 151
$b Underemneord............................................................................................. 151
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 151
$x Form ............................................................................................................ 151
$y Tid ............................................................................................................... 151
$z Sted ............................................................................................................. 151
$2 Kilde for emneord ....................................................................................... 151
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 151
651 (R) Geografisk sted som emneord ......................................................................... 151
$a Stedsnavn eller område ............................................................................... 151
$q Forklarende tilføyelser til delfelt $a ............................................................ 152
$v Form underavdeling .................................................................................... 152
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 152
$x Generell underavdeling ............................................................................... 152
$2 Kilde for emneord ....................................................................................... 152
$z (R)
Geografisk underavdeling .................................................................. 152
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 152
652 (R) Komposisjonstype (musikk) ............................................................................ 152
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$a Ord for komposisjonstype ........................................................................... 153
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 153
$2 Kilde for term .............................................................................................. 153
655 (R) Emneord for sjanger eller form ....................................................................... 153
$a Ord for sjanger eller form ........................................................................... 153
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 153
$z Geografisk underavdeling ........................................................................... 153
$2 Kilde for emneord ....................................................................................... 153
658 (R) Besetning (musikk) ........................................................................................ 154
$a (R)
Ord for besetning ................................................................................ 154
$b Totalt antall instrumenter ............................................................................ 154
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 154
$2 Kilde for term .............................................................................................. 154
$9 Display constant controller ......................................................................... 154
(659) (R) Utenlandsk stedsnavn som emneord ............................................................. 155
($a)
Stedsnavn eller område ........................................................................... 155
($q)
Forklarende tilføyelser ............................................................................ 155
($w) Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 155
($x)
Form ....................................................................................................... 155
($z)
Geografisk underavdeling ....................................................................... 155
660 (R) MeSH ............................................................................................................. 155
$a Emneord ...................................................................................................... 156
$b Underemneord............................................................................................. 156
$c Kode for sekundært emne ........................................................................... 156
670 (R) AGROVOC-emneord ..................................................................................... 156
$a Emneord ...................................................................................................... 156
687 (R) Lokale kontrollerte emneord .......................................................................... 156
$a Emneord ...................................................................................................... 157
$b (R)
Underemneord .................................................................................... 157
$c Kvalifikator ................................................................................................. 157
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 157
$x Form ............................................................................................................ 157
$y Tid ............................................................................................................... 157
$z Sted ............................................................................................................. 157
$2 Kilde for emneord ....................................................................................... 157
691 Nøkkelord og stikkord ....................................................................................... 157
$a Nøkkelord og stikkord ................................................................................ 158
698 (R) HUME-emneord ............................................................................................. 158
$a Emneord ...................................................................................................... 158
$b Kvalifikator ................................................................................................. 158
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 158
699 (R) TEK-ord ......................................................................................................... 158
$a Emneord ...................................................................................................... 158
$b Underemneord............................................................................................. 158
$c Kvalifikator ................................................................................................. 158
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 159
$x Form ............................................................................................................ 159
$y Tid ............................................................................................................... 159
$z Sted ............................................................................................................. 159
Bi-innførsler ................................................................................................................ 160
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700 (R) Bi-innførsel personnavn ................................................................................. 160
$a Personnavn .................................................................................................. 160
$b Nummer ...................................................................................................... 161
$c Andre tilføyelser ......................................................................................... 161
$d Årstall for fødsel, død, etc. .......................................................................... 161
$e (R)
Instrument (musikk) ........................................................................... 162
($e)
Betegnelse for funksjon .......................................................................... 162
$i Serienummer, opusnummer o.l. .................................................................. 162
$k Form ............................................................................................................ 162
$l Språk ........................................................................................................... 162
$m
Besetning ................................................................................................ 163
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 163
$o Arrangement ............................................................................................... 163
$p Tittel for del av verk.................................................................................... 163
$q Mer fullstendig navneform .......................................................................... 163
$r Toneart ........................................................................................................ 163
$s Versjon ........................................................................................................ 163
$t Tittel i bi-innførselen .................................................................................. 163
$u (R)
Institusjonstilhørighet ......................................................................... 164
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 164
$x (R)
Type funksjon ..................................................................................... 164
$y Merke for note (musikk) ............................................................................. 165
$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk) ................................... 165
$ø Sorteringsfelt for delfelt $t .......................................................................... 165
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 165
710 (R) Bi-innførsel korporasjonsnavn ....................................................................... 167
$a Navn ............................................................................................................ 168
$b Underavdeling ............................................................................................. 168
$c Sted ............................................................................................................. 168
$d Dato ............................................................................................................. 168
$g Diverse opplysninger .................................................................................. 169
$n Nummer ...................................................................................................... 169
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 169
$t Tittel i bi-innførselen .................................................................................. 169
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 169
$x (R)
Type funksjon (musikk) ..................................................................... 169
$y Merke for note (musikk) ............................................................................. 170
$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk) ................................... 170
$ø Sorteringsfelt for delfelt $t .......................................................................... 170
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 170
711 (R) Bi-innførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l. ...................................... 172
$a Navn ............................................................................................................ 173
$c Sted ............................................................................................................. 173
$d Dato ............................................................................................................. 173
$g Diverse opplysninger .................................................................................. 173
$n Nummer ...................................................................................................... 173
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 173
$t Tittel i bi-innførselen .................................................................................. 173
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 174
$ø Sorteringsfelt for delfelt $t .......................................................................... 174
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 174
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720 (R) Biinnførsel for ukontrollert navn .................................................................... 174
$a Navn ................................................................................................................ 175
$e (R) Betegnelse for relasjon .............................................................................. 175
$4 (R) Relasjonskode ........................................................................................... 175
730 (R) Bi-innførsel standardtittel ............................................................................... 175
$a Standardtittel ............................................................................................... 175
$b Underordnet enhet ....................................................................................... 175
$d Årstall.......................................................................................................... 175
$f Utgivelsesår................................................................................................. 175
$k Form ............................................................................................................ 175
$l Språk ........................................................................................................... 176
$m
Besetning ................................................................................................ 176
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 176
$o Arrangement ............................................................................................... 176
$p Tittel for del av verk.................................................................................... 176
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 176
$r Toneart ........................................................................................................ 176
$s Versjon ........................................................................................................ 177
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 177
740 (R) Bi-innførsel tittel ............................................................................................ 178
$a Tittel ............................................................................................................ 178
$b Annen tittelinformasjon .............................................................................. 178
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 178
$p Tittel for del av verk.................................................................................... 178
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 179
$y Merke for note (musikk) ............................................................................. 179
$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk) ................................... 179
Lenkefelter .................................................................................................................. 181
760 (R) Overordnet serie .............................................................................................. 182
$t Tittel ................................................................................................................. 182
$x ISSN ................................................................................................................ 182
$w Objektid for posten det skal lenkes til ............................................................ 182
762 (R) Underserie ....................................................................................................... 182
$t Tittel ................................................................................................................. 182
$x ISSN ................................................................................................................ 182
$w Objektid for posten det skal lenkes til ............................................................ 182
765 (R) Originalspråkutgave (PERIODIKA) .............................................................. 182
$w
OBJEKTID for posten det skal lenkes til ............................................... 183
$t Tittel ............................................................................................................ 183
$x ISSN ............................................................................................................ 183
767 (R) Oversatt utgave (PERIODIKA)...................................................................... 183
$w
OBJEKTID for posten det skal lenkes til ............................................... 183
$t Tittel ............................................................................................................ 183
$x ISSN ............................................................................................................ 183
770 (R) Supplement (periodika) .................................................................................. 183
$w
OBJEKTID for posten det skal lenkes til ............................................... 184
$t Tittel ............................................................................................................ 184
$x ISSN ............................................................................................................ 184
772 (R) Hoveddokument (PERIODIKA) .................................................................... 184
$w
OBJEKTID for posten det skal lenkes til ............................................... 184
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$t
$x

Tittel ............................................................................................................ 184
ISSN ............................................................................................................ 184
773
Vertsdokument (I-ANALYTT)...................................................................... 184
$a Hovedordningsord ....................................................................................... 185
$b Utgave ......................................................................................................... 185
$d Utgivelsessted : forlag , år ........................................................................... 185
$g Relaterte deler ............................................................................................. 185
$k Serie (flerbindsverkets tittel) ; evt. bind-nummer ....................................... 185
$s Standardtittel ............................................................................................... 185
$t Tittel ............................................................................................................ 185
$x ISSN ............................................................................................................ 185
$z ISBN ........................................................................................................... 185
775 (R) Andre utgaver (PERIODIKA) ........................................................................ 185
$w
OBJEKTID for posten det skal lenkes til ............................................... 185
$t Tittel ............................................................................................................ 185
$x ISSN ............................................................................................................ 186
776 (R) Andre materialvarianter .................................................................................. 186
$w
OBJEKTID for posten det skal lenkes til ............................................... 186
$t Tittel ............................................................................................................ 186
$x ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer) ....................................... 187
$z (R)
ISBN (Internasjonalt standard boknummer)....................................... 187
777 (R) Utgitt sammen med (PERIODIKA) ............................................................... 187
$w
OBJEKTID for posten det skal lenkes til ............................................... 187
$t Tittel ............................................................................................................ 187
$x ISSN ............................................................................................................ 187
780 (R) Fortsettelse av (PERIODIKA)........................................................................ 187
$u (R)
Standardisert volumbetegnelse for siste nummer av foregående tittel 188
$v Type relasjon:.............................................................................................. 188
$w (R) OBJEKTID for posten det skal lenkes til ................................................. 188
$t Tittel ............................................................................................................ 188
$x ISSN ............................................................................................................ 188
785 (R) Fortsetter som (PERIODIKA) ........................................................................ 188
$u (R)
Standardisert volumbetegnelse for første nummer av etterfølgende tittel189
$v Type relasjon:.............................................................................................. 189
$w (R) OBJEKTID for posten det skal lenkes til ................................................. 189
$q OBJEKTID for den nye tittelen ved sammenslåinger (for relasjon 7 i $v) . 189
$t Tittel ............................................................................................................ 189
$x ISSN ............................................................................................................ 189
787 (R) Ikke-spesifisert relasjon (PERIODIKA)......................................................... 189
$w
OBJEKTID for posten det skal lenkes til ............................................... 190
$t Tittel ............................................................................................................ 190
$x ISSN ............................................................................................................ 190
(790) (R) Lokal bi-innførsel ......................................................................................... 190
($a)
Norsk illustratør ...................................................................................... 190
(791) (R) Lokal bi-innførsel ......................................................................................... 190
($a)
Norsk oversetter ...................................................................................... 190
792 Antall roller (teatermanus) ................................................................................ 190
$m
Antall mannsroller .................................................................................. 191
$k Antall kvinneroller ...................................................................................... 191
$t Antall roller totalt ........................................................................................ 191
(795) (R) Henvisning fra personnavn ........................................................................... 191
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($a)
Navn det henvises fra.............................................................................. 192
($b)
Nummer .................................................................................................. 192
($c)
Andre tilføyelser ..................................................................................... 192
($d)
Årstall ..................................................................................................... 192
($g)
Diverse (tekst)......................................................................................... 192
($q)
Mer fullstendig navneform ..................................................................... 192
($t)
Tittel ....................................................................................................... 192
($u)
Sorteringsfelt for delfelt $t...................................................................... 192
($w) Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 192
($z)
Navn det henvises til ............................................................................... 192
($2)
Type henvisning ..................................................................................... 192
(796) (R) Henvisning fra korporasjonsnavn ................................................................. 192
($a)
Navn det henvises fra.............................................................................. 193
($b)
Underavdeling ........................................................................................ 193
($c)
Sted ......................................................................................................... 193
($d)
Dato ........................................................................................................ 193
($g)
Diverse (tekst)......................................................................................... 193
($n)
Nummer for konferanse .......................................................................... 193
($q)
Forklarende tilføyelser ............................................................................ 193
($t)
Tittel ....................................................................................................... 193
($u)
Sorteringsfelt for delfelt $t...................................................................... 193
($w) Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 193
($z)
Navn det henvises til ............................................................................... 193
($2)
Type henvisning ..................................................................................... 193
(797) (R) Henvisning fra konferanse-, møte-, utstillingsnavn ...................................... 193
($a)
Navn det henvises fra.............................................................................. 194
($c)
Sted ......................................................................................................... 194
($d)
Dato ........................................................................................................ 194
($g)
Diverse (tekst)......................................................................................... 194
($n)
Nummer for konferanse .......................................................................... 194
($q)
Forklarende tilføyelser ............................................................................ 194
($w) Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 194
($z)
Navn det henvises til ............................................................................... 194
($2)
Type henvisning ..................................................................................... 194
(798) (R) Henvisning fra standardtittel ......................................................................... 194
($a)
Standardtittel det henvises fra ................................................................. 195
($b)
Underordnet enhet .................................................................................. 195
($d)
Årstall ..................................................................................................... 195
($f)
Utgivelsesår ............................................................................................ 195
($g)
Diverse (tekst)......................................................................................... 195
($i)
Serienummer, opusnummer etc. [Mus] .................................................. 195
($k)
Form ....................................................................................................... 195
($l)
Språk ....................................................................................................... 195
($m) Besetning [Mus] .................................................................................... 195
($n)
Nummer for del av verk .......................................................................... 195
($o)
Arrangement [Mus] ............................................................................... 195
($p)
Tittel for del av verk ............................................................................... 195
($q)
Forklarende tilføyelser ............................................................................ 195
($r)
Toneart [Mus] ........................................................................................ 195
($s)
Versjon ................................................................................................... 195
($w) Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 195
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($z)
Standardtittel det henvises til .................................................................. 195
($2)
Type henvisning ..................................................................................... 195
(799) (R) Henvisning fra serie ...................................................................................... 196
($a)
Serietittel det henvises fra ....................................................................... 196
($g)
Diverse (tekst)......................................................................................... 196
($n)
Nummer for underserie ........................................................................... 196
($p)
Tittel for underserie ................................................................................ 196
($w) Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 196
($z)
Serietittel det henvises til ........................................................................ 196
($2)
Type henvisning ..................................................................................... 196
Serieinnførsler – annen form enn seriefelt ............................................................... 197
800 (R) Serieinnførsel personnavn .............................................................................. 197
$a Navn ............................................................................................................ 197
$b Nummer ...................................................................................................... 197
$c Andre tilføyelser ......................................................................................... 197
$d Årstall for fødsel, død, etc. .......................................................................... 198
$q Mer fullstendig navneform .......................................................................... 198
$t Tittel for serien ............................................................................................ 198
$u (R)
Institusjonstilhørighet ......................................................................... 198
$v Volum ......................................................................................................... 198
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 199
$z Sorteringsfelt for delfelt $v ......................................................................... 199
$ø Sorteringsfelt for delfelt $t .......................................................................... 199
$4 (R)
Kode for relasjon ................................................................................ 199
830 (R) Serieinnførsel standardtittel ............................................................................ 200
$a Standardtittel ............................................................................................... 200
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 200
$p Tittel for del av verk.................................................................................... 201
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 201
$v Volum ......................................................................................................... 201
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 201
Lokaliseringsdata ....................................................................................................... 203
856 (R) Elektronisk lokalisering og tilgang (utgått) .................................................... 203
$a Maskinnavn ................................................................................................. 204
$q Filtype ......................................................................................................... 204
$s Filstørrelse................................................................................................... 205
$u URI (Uniform Resource Identifier) ............................................................. 205
$x Intern note ................................................................................................... 205
$z
Note ........................................................................................................ 205
899 (R) Bibliografi ................................................................................................... 206
$a Kode for bibliografi og virtuelle samlinger ................................................. 206
$b (R)
Eier ..................................................................................................... 206
Autoritetsformat ......................................................................................................... 207
100

Personnavn ........................................................................................................ 207
$a Navn ............................................................................................................ 208
$b Nummer ...................................................................................................... 208
$c Andre tilføyelser ......................................................................................... 208
$d Årstall for fødsel, død, etc. .......................................................................... 208
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110

111

130

240
440

$h (R)
Intern note i autoritetsfilen ................................................................. 208
$q Mer fullstendig navneform .......................................................................... 208
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 208
$y Note ............................................................................................................. 208
$æ Kjønn .......................................................................................................... 208
Korporasjonsnavn.............................................................................................. 210
$a Navn ............................................................................................................ 210
$b Underavdeling ............................................................................................. 210
$h (R)
Intern note i autoritetsfilen ................................................................. 210
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 210
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 210
$y Note ............................................................................................................. 210
Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l. ........................................................... 211
$a Navn ............................................................................................................ 211
$g Diverse opplysninger .................................................................................. 211
$h (R)
Intern note i autoritetsfilen ................................................................. 211
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 211
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 211
$y Note ............................................................................................................. 211
Standardtittel som ordningsord ......................................................................... 211
$a Standardtittel ............................................................................................... 212
$b Underordnet enhet ....................................................................................... 212
$d Årstall.......................................................................................................... 212
$h (R)
Intern note i autoritetsfilen ................................................................. 212
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 212
$p Tittel for del av verk.................................................................................... 212
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 212
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 212
$y Note ............................................................................................................. 212
Standardtittel ..................................................................................................... 212
$a (R) Standardtittel ............................................................................................. 212
Serietittel ........................................................................................................... 213
$a Serietittel ..................................................................................................... 213

Se-henvisninger ........................................................................................................... 214
900

Personnavn ........................................................................................................ 214
$a Navn ............................................................................................................ 215
$b Nummer ...................................................................................................... 215
$c Andre tilføyelser ......................................................................................... 215
$d Årstall for fødsel, død, etc. .......................................................................... 215
$h (R)
Intern note i autoritetsfilen ................................................................. 215
$q Mer fullstendig navneform .......................................................................... 215
$t Tittel ............................................................................................................ 215
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 215
$y Note ............................................................................................................. 215
910 Korporasjonsnavn.............................................................................................. 216
$a Navn ............................................................................................................ 216
$b Underavdeling ............................................................................................. 216
$h (R)
Intern note i autoritetsfilen ................................................................. 216
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 216
$t Tittel ............................................................................................................ 216
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911

930

940
945

$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 216
$y Note ............................................................................................................. 216
Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l. ........................................................... 217
$a Navn ............................................................................................................ 217
$g Diverse opplysninger .................................................................................. 217
$h (R)
Intern note i autoritetsfilen ................................................................. 217
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 217
$t Tittel ............................................................................................................ 217
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 217
$y Note ............................................................................................................. 217
Standardtittel som ordningsord ......................................................................... 217
$a Standardtittel ............................................................................................... 218
$b Underordnet enhet ....................................................................................... 218
$d Årstall.......................................................................................................... 218
$h (R)
Intern note i autoritetsfilen ................................................................. 218
$n Nummer for del av verk .............................................................................. 218
$p Tittel for del av verk.................................................................................... 218
$q Forklarende tilføyelser ................................................................................ 218
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 218
$y Note ............................................................................................................. 218
Serietittel ........................................................................................................... 219
$a Serietittel ..................................................................................................... 219
Tittel .................................................................................................................. 219
$a Tittel ............................................................................................................ 219
$b Annen tittelinformasjon .............................................................................. 219
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 219

Uautoriserte innførsler som det henvises til ............................................................. 220
245

Tittel .................................................................................................................. 220
$a Tittel ............................................................................................................ 220
$b Annen tittelinformasjon .............................................................................. 220
$w
Sorteringsfelt for delfelt $a ..................................................................... 220
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008

Informasjonskoder

Kontrollfelter
Feltoversikt for dette kapitlet:
008

Informasjonskoder

009

Lokale informasjonskoder

008 Informasjonskoder
Informasjonskodene spiller en viktig rolle i Bibliotekbasen. De brukes bl.a. til statistikk og
ved søk, både avgrensing og direkte søk.
Generell materialbetegnelse, GMB, (1.1C1) blir generert automatisk ved registrering av
informasjonskoder. Det er avgjørende for å få riktig GMB at riktige koder er registrert.
Av og til er det bare verdien i 008 $a som betinger en GMB, av og til verdien i 008 $b, og av
og til en kombinasjon av disse. For eksempel:
008 $a x genererer 'manuskript' i 245 $h, uansett hva som ligger i $b.
008 $b p, q eller r genererer 'elektronisk ressurs', uansett hva som er registrert i $a.
008 $a p: det genereres ingen GMB unntatt hvis $b = k.
For noen materialtyper er det ikke mulig å generere riktig GMB. I slike tilfeller får du opp en
liste over hvilke verdier som er aktuelle, og som du kan velge fra. Eksempel: Hvis du har
registrert 008 $a y, får du opp en liste:
diorama, leke, mikroskopdia, modell, realia, spill
Velg den verdien som passer.
Hvis verdien 008 $a 0 (null) er brukt, må du selv skrive inn riktig GMB. Hvis en post skal
korrigeres, og du ønsker å endre fra f.eks. 008 $a w $b j til 008 $a 0 $b j, vil den gamle
GMB 'henge igjen' i 245 $h. Da må du sjekke 245 $h og evt. registrere riktig verdi.
Ved kopiering av poster fra LC-brønn får vi ikke konvertert kodene korrekt. Disse er derfor
satt til 008 $a 0 $b 0. Disse må rettes før posten lagres.

$a Fysisk form - materialtype
008 $a er obligatorisk. Kode for fysisk form må registreres før posten kan lagres. Hvis ingen
av kodene er relevante for ressursen som registreres, brukes koden 0 (null).
Ved bruk av kommandoene I-ANAL og MKUTT blir relevante koder fra vertsposten kopiert
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008

Informasjonskoder

til posten som skal registreres. I tillegg blir kode for fragment (008 $b æ) lagt til. For innspilt
musikk blir også $b n kopiert til sporposten.
p

Trykt materiale

n

Nettdokumenter (dokumenter som er tilgjengelige via Internett eller via
lokale nett)

v

CD-er

w

DVD-er

u

Magnetbånd (på spole eller kassett)

x

Manuskripter (originalmanuskripter og avskrifter, ikke faksimiler)

a

Mikroformer

t

Grammofonplater

h

Filmruller

s

Disketter

o

Grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst

i

Grafisk materiale ugjennomtrengelig for lys (kunstverk, fotografier, o.l.)

y

Tredimensjonale gjenstander

z

Braille (blindeskrift)

æ

Kombidokument

å

Laserplater (laser-optisk (refleksiv) videoplate med analog representasjon)

d

Digibøker

ø

Lagringsbrikker (minnepinner, etc.)

q

Blu-ray

0 (null)

Udefinert

$b (R) Type innhold og bibliografisk kategori
008 $b er obligatorisk. Kode for type innhold eller bibliografisk kategori må registreres før
posten kan lagres. Hvis ingen av kodene er relevante for ressursen som registreres, brukes
koden 0 (null).
Det kan være aktuelt å registrere flere koder på samme post, selv om bare én er tilstrekkelig
for å få lagret posten.

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

23

008

Informasjonskoder

Bare én av kodene for monografi eller løpende ressurs (a, p, q, r, v, w, x, y, z) kan registreres
samtidig. Kode for fragment kan bare brukes i skjerm for "I"-analytt eller sporpost.
Monografier og fragmenter
v

Monografier

æ

Fragmenter (artikler, musikkspor, etc.)

Løpende ressurser (periodika og oppdaterende databaser)
a

Aviser

p

Bibliografiske databaser (f. eks. ISI-basene, Norbok, o.l.)

q

Fulltekstdatabaser

r

Andre databaser (ordbøker, statistikkbaser, o.l.)

w

Monografiserier, nummererte institusjonsserier

x

Tidsskrifter

y

Årbøker

z

Andre typer løpende ressurser (inkl. årsberetninger, løsbladpublikasjoner, etc.)

n

Innspilt musikk

l

Lydbøker

ø

Andre lydopptak (ikke musikkopptak, ikke lydbøker)

Lydopptak

Oppslagsverk/referanseverk
b

Bibliografier, diskografier, filmografier

u

Statistikk

5

Anmeldelser. Brukes til kritiske vurderinger av ulike typer verk (bøker, filmer,
lyopptak, teater, o.l.)

6

Encyclopedier og leksika. Koden brukes for oppslagsverk av leksikalsk
karakter.

7

Kataloger.
Brukes for fortegnelser over et materiale som er utarbeidet for et bestemt
formål, for eksempel en utstillingskatalog. Brukes også for lister over
samlerobjekter, som for eksempel frimerkekataloger og for varekataloger.
For kataloger over bøker, lydopptak og filmer, brukes i tillegg kode 008 $b
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b (bibliografier, diskografier, filmografier).
8

Ordbøker.
Brukes for bøker med en alfabetisk ordnet samling av ord fra ett eller flere
språk. Brukes også for glossarer/ordlister, atlasregistre og konkordanser

9

Håndbøker.
Brukes for oppslagsverk/referanseverk som ikke har fått en spesifikk kode i
008 $b i kategorien Oppslagsverk/referanseverk"

j

Levende bilder

m

Musikalier (trykte eller elektroniske, etc. og musikkmanuskripter)

e

Tilleggsfunksjonalitet (som finnes f.eks. i e-bøker)

d

Dissertaser

h

008 $b h masteroppgaver og hovedfagsoppgaver. (Omfatter den avsluttende
oppgaven for alle typer utdanning av høyere grad)

s

Studentarbeider, semesteroppgaver og lignende. (Omfatter alle typer oppgaver
for lavere grad, inkludert bachelor. Omfatter også studentarbeider som inngår
som en del av et masterstudium, men som ikke kvalifiserer for koding i 008 $b
h)

c

Kongresser, symposier

i

Biografier

k

Kart, atlas

o

Billedmateriale

(f)

Festskrift for person (kun til bruk for NBO)

(g)

Festskrift for korporasjon (kun til bruk for NBO)

Andre

0 (null) Udefinert. Brukes også for digibøker
Forklaringer til en del dokumenttyper
Monografier



Vanlige, trykte bøker: 008 $a p $b v
E-bok med tilleggsfunksjoner, tilgjengelige via Internett 008 $a n $b v $b e.
Hovedoppgaver i pdf-format tilgjengelig via Internett: 008$a n $b h $b v
Flerbindsverk, trykt: 008 $a p $b v
Flerdelsdokumenter, f.eks.musikk-CD-er: 008 $a v $b v $b n
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Monografier er alt som ikke er løpende ressurser eller fragment. Se definisjon i
Katalogiseringsregler, Oslo, 1998.
Flerbindsverk er en monografi i flere deler. Musikk-CD-er og videoer er også monografier
hvis de ikke utgis periodisk. Dette betyr at flerbindsverk, musikk-CD-er, videoer osv., er
monografier og skal ha kode 008 $b v.

Løpende ressurser



Tidsskrift på papir: 008 $a p $b x
Elektronisk tidsskrift: 008 $a n $b x
Bibliografisk database på CD-ROM, utkommer periodisk: 008 $a v $b b $b z
Bibliografisk database på Internett, løpende oppdatert: 008 $a n $b b $b p

Løpende ressurser omfatter periodika og løpende integrerende ressurser.
NYTID-skjermens standardverdi er 008 $b x. Denne verdien står for tidsskrift. Hvis posten
som skal registreres gjelder en annen type løpende ressurs, f.eks. monografiserie, må
standarverdien x endres til w.
MARC-felt 008 $b med verdiene a, x, w, y, z, p , q, r styrer bruk av periodikamodulen. Finnes ikke en av disse kodene, vil systemet styre posten til tilvekstmodulen. Endring i disse kodene får derfor store konsekvenser.
Ved omkatalogisering av et dokument fra monografi til løpende ressurs skal man
fortrinnsvis opprette en ny objektpost for ressursen. Det sendes rettemelding til dem
som har DOKID under alle monografipostene.
Hvis man unntaksvis ønsker å gjøre en post for løpende ressurs om til en
monografipost, er det viktig at man alltid først tar kontakt med alle som har DOKID
under denne posten før man endrer den!
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Fra monografi til
periodikum – eller omvendt. Melding om rydding'.
Periodika

Årbok (008 $b y): Periodisk, nummerert publikasjon som oftest utgitt årlig. En årbok
inneholder stoff vedr. utvalgte tema.
Kode for årbok skal brukes for reelle årbøker, og omfatter ikke alle årlige publikasjoner.
Termen 'årbok' eller tilsvarende term på annet språk, kan brukes som kriterium for å bruke
kode 'y', men katalogisator må foreta en vurdering av innholdets karakter. Mange
publikasjoner med for eksempel 'Jahrbuch' i tittelen er regulære tidsskrifter og skal ha kode
'x'. Årsberetninger og årsrapporter skal kodes som 'z' (andre typer løpende ressurser).
Monografiserie (008 $b w): En rekke selvstendige dokumenter knyttet til hverandre ved en
felles tittel (foruten egen hovedtittel på hvert hefte). Serien kan være nummerert eller
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unummerert, og vil fortsette å utkomme på ubestemt tid. Nummererte institusjonsserier
inngår her, men også unummererte serier dersom det skulle være behov for å lage egen post
på en slik. (Merk at det er bare selve serieposten som skal ha denne koden. De enkelte
heftene som blir lenket til monografiserien skal ha kode for monografi.)
Avis (008 $b a): Publikasjon utgitt vanligvis daglig - til ukentlig som ikke tar sikte på en
avslutning, med felles tittel og numerisk eller kronologisk betegnelse. En avis tar seg av
aktuelle tema og er ikke begrenset til spesielle fag eller emner.
Tidsskrift (008 $b x): Regelmessig eller uregelmessig publikasjon som vil fortsette å
utkommme på ubestemt tid, med felles tittel som inneholder separate, faglige artikler (f.eks.:
faglige tidsskrifter eller med blandet innhold). Heftene har som oftest numerisk eller
kronologisk betegnelse.
Vitenskapelige publikasjonstyper som for eksempel 'Research in..., Advances in..., Jahrbuch
der...) kodes som tidsskrifter (x). Katalogisator kan fravike dette dersom publikasjonen
åpenbart hører hjemme blant årbøkene. Julehefter og andre årlige publikasjoner som ikke er
eksplisitt nevnt under 008 $b z kodes også som tidsskrifter.
Andre typer løpende ressurser (008 $b z): Andre typer løpende ressurser som er utstyrt
med felles tittel og nummerering eller datering som faller inn under følgende typer innhold:
referanseverk, resymeer/sammendrag, bibliografier, kataloger, ordbøker, leksika, håndbøker,
registre, diskografier, lover, oversiktsverker på et emne, filmografier, adressebøker,
statistikker, databser på CD-ROM som utgis periodisk, o.s.v. Også løsbladpublikasjoner gis
denne koden.

Løpende integrerende ressurser:

En integrerende ressurs er en bibliografisk ressurs som får tilføyelser eller endres ved
oppdateringer som ikke holdes adskilt, men integreres i helheten. Integrerende ressurser kan
ha en planlagt avslutning eller de kan være løpende. De kan i prinsippet ha en hvilken som
helst fysisk form, f.eks. trykt eller elektronisk. Trykte, løpende integrerende ressurser kan
f.eks. være ringpermer hvor man bytter ut enkeltark med visse mellomrom
(løsbladpublikasjoner). Elektroniske løpende integrerende ressurser kan være databaser eller
nettsider som oppdateres kontinuerlig eller med visse mellomrom.
Bibliografiske databaser (008 $b p): Koden brukes for databaser som inneholder
dokumentoversikter. Bibliotekbaser, referatorgan (abstracting services, review journals) og
siteringsbaser (citation indexes) kodes med 'p'. Hvis databasen inneholder fulltekst av
dokumentene det refereres til, brukes kode 'q'.
Fulltekstdatabaser (008 $b q): Her kodes databaser hvor selve basen inneholder fulltekst av
dokumentene det refereres til. For databaser som bare gir sammendrag av dokumenter,
brukes kode 'p'.
Andre databaser - ordbøker, statistikkbaser o.l (008 $b r): Her kodes andre databaser
hvor innholdet ikke er bibliografisk, men som er beregnet på å søke frem faktaopplysninger.
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Slike databaser kan ha et leksikalsk preg, for eksempel ordbøker, leksika eller registere, eller
de kan inneholde numeriske data, for eksempel statistikk.
Hvis det er tvil om koding i 'p', 'q' eller 'r', velges 'r'. Legg merke til at databaser som utgis
løpende på f.eks. CD-ROM-plater, ikke skal ha kode for database, men kode z (andre typer
løpende ressurser)

Musikalier (koden ”m”)



i trykt form: 008 $a p $b m $b v
i mikroform: 008 $a a $b m $b v
på Internett: 008 $a n $b m $b v

► 245 $h musikktrykk
► 245 $h mikroform
► 245 $h elektronisk ressurs

For at denne koden skal kunne brukes, må det dreie seg om rene musikalier. Hvis vi har et
flerbindsverk hvor bare enkelte bind er musikalier, skal bare det aktuelle bindet ha kode 'm'.

Videoopptak



på VHS: 008 $a u $b j $b v
på DVD: 008 $a w $b j $b v
Musikkvideo på DVD: 008 $a w $b n $b j $b v

Videoopptak (definisjon fra Katalogiseringsregler): "Opptak der det er registrert bilder, som
oftest i bevegelse og ledsaget av lyd; skal avspilles via en fjernsynsmottaker". Et videoopptak
kan derfor være lagret på flere typer medier. Alle kodene u, v og w gir GMB ”videoopptak”
hvis kode 'j' (levende bilder) er registrert i $b.

Lydopptak



Musikk-CD: 008 $a v $b n $b v
Kassett med opptak av foredrag ved et møte el.l.: 008 $a u $b ø $b v
Kassett med opptak av fuglekvitter: 008 $a u $b ø $b v
Digibok: 008 $a d $b v $b l

Musikkvideo på DVD: Det kan være en vanlig musikkvideo eller opptak av en
operaforestilling. Her brukes både kode for levende bilder (j) og for innspilt musikk (n):
For musikk-CD’er som inneholder ett eller flere videospor, skal det til sporposten(e) tilføyes
$b j. Da vil sporposten(e) få GMB ”videoopptak”. Koder som blir generert automatisk ved
bruk av kommando MKUTT skal ikke fjernes

Statistikk

Dokumentet må inneholde hovedsakelig statistisk materiale for å få kode 008 $b u.
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Biografi

Dokumentet må inneholde hovedsakelig biografisk materiale for å få kode 008 $b i. Koden
brukes for biografisk materiale om virkelige, navngitte personer, inkludert samlebiografier,
selvbiografier (autobiografier) og memoarlitteratur, samt brevsamlinger, nekrologer, lovtaler,
dagbøker, etc., med biografisk vinkling. Her er det gråsoner. Ved tvil skal ikke koden
registreres.
Romaner (fiksjon) om virkelige personer kodes ikke med 008 $b i.
Kombidokumenter

Begrepet 'kombidokument' skal brukes i samsvar med definisjonen i Katalogiseringsregler:
"Dokument som består av deler som tilhører to eller flere materialkategorier, der ingen kan
sies å utgjøre dokumentets hovedbestanddel."
Kombidokumenter kodes slik: 008 $a æ $b v.
”I”-analytter og musikkspor (fragmenter)

Alle objektposter skal ha sine egne sett med 008-koder. "I"-analytter og musikkspor skal
alltid ha samme 008 $a-kode som vertsdokumentet. Ved bruk av kommandoene IANal ("I"analytt) og MKUtt (musikkspor) blir 008 $a-koder fra vertsposten kopiert til "I"-analytt- og
musikkspor-posten. I tillegg blir 008 $b æ (fragment) lagt på. For musikkspor blir i tillegg
008 $b n kopiert til sporposten. Andre relevante $b-koder må registreres i tillegg.
Foreldede koder
008 $a

008 $b

b

Mikrofiche

c

E-bøker

e

Grammofonplater, CD-er

f

Lydbånd, lydkassetter

g

Videoer

j

Datamedia

k

Musikkspor

l

I-analytter

t

Periodika

Disse skal ikke brukes lenger. De vil kunne finnes på enkelte gamle poster i Bibliotekbasen
eller i brønnen. Noen av dem er erstattet av koder i 008 $b eller med kombinasjoner av koder
i 008 $a og en eller flere i $b. Kommer du over slike, bør du rette dem.
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$c (R) Språkkode
Koder for språk. Disse er obligatoriske.
Alle koder som finnes i følgende liste kan brukes:
MARC code list for languages vedlikeholdt av Library of Congress. Network
development and MARC standards office. Web Version of the 2003 Edition.
Nasjonalbibliotekets database over NORMARC-koder for språk er oppdatert i 2004 i
henhold til MARC code list for languages og kan brukes for å søke opp de vanligste
språkkodene. De dere ikke finner her, vil dere finne i MARC code list for languages.
Merk at ”nor”fortsatt står i begge listene, men den skal ikke brukes i BIBSYS. Dette
er nå en felleskode for norsk språk og brukes bare i systemer som ikke skiller mellom
nynorsk og bokmål.
Utdrag fra språkkodene:
nob

Bokmål, riksmål (NB! Den gamle koden nor skal ikke brukes lenger)

nno

Nynorsk, landsmål, norske dialekter

nom

Mellomnorsk, ca. 1350-1500 (NB. Denne koden finnes ikke i MARC code list
for languages, men er fastsatt av Den norsk katalogkomité til bruk i
NORMARC. Den er tillatt i BIBSYS)

non

Norrønt: gammelnorsk og gammelislandsk

sme

Nordsamisk

sma

Sørsamisk

smj

Lulesamisk

smn

Inarisamisk

sms

Skoltesamisk

smi

Samiske språk, andre (f.eks. kildinsamisk)



All litteratur, både fag- og skjønnlitteratur, får språkkoder.



Språkkode gis for hovedtekstens språk, men ikke for resyméer og ikke for
originalspråket ved oversettelser. Språkkoder for resyméer og oversettelser som
følger med i brønnposter fra LC skal slettes.



Det registreres så mange språkkoder som det er behov for.



Språkkoden ’mul’ er en gyldig verdi i MARC 21, men brukes ikke i BIBSYS.



For DVD-video: Det er obligatorisk å angi språkkode for alle talespråk som kan
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velges. Det er også lov å angi språkkode for undertekster, men det er ikke
obligatorisk. Note om språk angis, jfr. Katalogiseringsregler, 7.7B2.


For 2-språklige ordbøker gis språkkode for begge språk.



Parallelltekster får språkkode for hvert språk.



Flerdelsdokumenter som lenkes: Språkkode legges på alle nivåer.



Tidsskrifter og serier skal ha språkkode.



I-analytter og sporposter skal ha språkkode.



Musikk-dokument, både musikktrykk og lydopptak skal ha språkkode. Lydopptak
med vokal framføring skal ha språkkode for framføringens språk. Lydopptak uten
vokal framføring skal ha språkkode ‘zxx’ som står for ‘no linguistic content’.



For tegnspråk brukes koden sgn. Dersom man kjenner det språk tegnspråket
representerer, kodes også dette i 008 $c.
F.eks.:

$d

008 $c sgn $c nob

Språkkode for originaldokument

Kodene er de samme som brukes i 008 $c. (Se ovenfor)
Delfeltet er ikke obligatorisk.
Hvis oversettelsen ikke er fra originalen, men fra en annen oversettelse, registreres
språkkoden for "mellomoriginalen" først, og språkkoden for det opprinnelige dokumentet
(originalen) sist.
F.eks.: 008 $d engger, hvor originalen er på tysk, mens dokumentet er oversatt fra engelsk.

$e

Status

Delfeltet er obligatorisk og skal registreres. For reproduksjoner brukes samme kode for
periodikastatus som for originalen.
Koder for periodikastatus. Disse er felles for BIBSYS.
x

under utgivelse

o

opphørt

u

ukjent status
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Startår for løpende ressurs (kronologisk betegnelse)

Delfeltet er obligatorisk og skal registreres.
Startår registreres som 4 sifre. Ukjent siffer erstattes med u. For kronologiske betegnelser
med sammensatte årstall, f.eks. 1998/99, brukes det siste årstallet. For reproduksjoner brukes
samme år som for originalen.
NB! Om kronologisk betegnelse avviker fra utgivelsesåret, er det kronologisk betegnelse som
skal registreres her. Eks.: Hvis Nr. 1(1990) er utgitt i 1991, er det året 1990 som skal
registreres.

$g

Sluttår for løpende ressurs (kronologisk betegnelse)

Delfeltet er obligatorisk og skal registreres.
Sluttår registreres som 4 sifre. Ukjent siffer erstattes med u. For kronologiske betegnelser
med sammensatte årstall, f.eks. 1998/99, brukes det siste årstallet. For reproduksjoner brukes
samme år som for originalen.
NB! Om kronologisk betegnelse avviker fra utgivelsesåret, er det kronologisk betegnelse som
skal registreres her. Eks.: Hvis siste utgivelse Nr. 10(2000) er utgitt i 2001, er det året 2000
som skal registreres.

($h)

Utgivelsesland

Delfeltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
To-tegns koder for land brukes.

$i

Frekvens (periodisitet)

Delfeltet er ikke obligatorisk, og beholdes i brønnposter.
Koder for frekvens (periodisitet). Disse er felles for BIBSYS.
<blank>

Informasjon ikke oppgitt

a

Årlig

b

Annenhver måned (6-8 ganger pr. år)

c

2 ganger pr. uke

d

Daglig (4-7 ganger pr. uke)

e

Annenhver uke
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f

2 ganger pr. år

g

Annethvert år

h

Hvert 3. år eller sjeldnere

I

3 ganger pr. uke

j

3 ganger pr. måned

k

Uregelmessig

m

Månedlig (9-12 ganger pr. år)

q

Kvartalsvis

s

2 ganger pr. måned

t

3 ganger pr. år

u

Ukjent

w

Ukentlig

z

Annen periodisitet

Produksjonsår for film

Eksempel:
Videoutgave av ‘Casablanca’. Videoen ble publisert i 1996. Filmen ble produsert i 1942.
008 $j 1942

($k)

Atlas o.l.

Delfeltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
Ett-tegns kode brukes.

$n

Intellektuelt nivå

Delfeltet er ikke obligatorisk.
Gjelder både for skjønnlitteratur og faglitteratur.
<blank>

Voksne

j

Barn og ungdom

v

Vitenskapelig
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Koden ”j” brukes for:
Aldersgruppa opp til og med 15 år eller utgangen av ungdomsskolen
Alle lærebøker i grunnskolen (men ikke for videregående skole)
Koden “v” brukes for:
Vitenskapelige ressurser. Dette gjelder ressurser som skal eksporteres til
ITAR-basen (monografier og artikler i antologier (samlinger)).
Informasjonen er viktig å registrere fordi den skal brukes som grunnlag
for tildeling av midler til institusjonene. Definisjon om hva som regnes
som vitenskapelig er gitt i brev fra BIBSYS (dato: 2010-10-15) vedlegg
1. Definisjonen er også lagt ut på nettet av Database for statistikk om
høgre utdanning (DBH).

$o

Landekode for originaldokument

Koden gjelder land hvor opprinnelig dokument ble utgitt. NORMARCs liste for landekoder
brukes.
Delfeltet er ikke obligatorisk

$p

Register

Delfeltet er ikke obligatorisk, og beholdes i brønnposter.
Koder for register i periodika. Disse er felles for BIBSYS.
Koden brukes for å angi hvordan registre eller innholdsfortegnelser utgis. Dette gjelder de
enkelte bind i periodikumet.
<blank>

Informasjon ikke oppgitt

0

Dokumentet har ikke register

1

Hvert hefte har register over sitt eget innhold

b

Register for hele bindet finnes i bindets siste hefte

e

Register for hele bindet finnes i første hefte av neste bind

h

Registeret utgis separat

z

Registeret tilgjengelig på annet vis

$q (R) Språkkode for sammendrag, abstract, o.l.
Språkkode for sammendrag/abstract o.l. på annet språk enn hovedteksten
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008

Informasjonskoder

Opplysningen er ikke obligatorisk.
Eksempel: hvis hovedteksten er på norsk (bokmål), med sammendrag på engelsk, fransk og
tysk:
008 $a nob $q eng $q fre $q ger

$s

Sjanger

Brukes kun for skjønnlitteratur.
Delfeltet er ikke obligatorisk.
Kodene er i overensstemmelse med NORMARC-kodene for sjanger.
r

Roman

n

Novelle/fortelling (inkl. novelleantologi)

d

Dikt (inkl. diktantologi)

s

Skuespill

t

Tegneserie

a

Antologi

p

Pekebok

x

Annet (Uspesifisert skjønnlitteratur, eksperimentelle former, etc.)

Koden for antologi byr ofte på problemer. Når skal den brukes og når ikke?
Det finnes forskjellige definisjoner av antologi. Vi holder oss til den som står i
Katalogiseringsregler, 1998, Ordforklaringer:
Antologi, se Samling.
Under Samling finner vi:
Hvis av én forfatter (person eller korporasjon): tre eller flere selvstendige verk eller
deler av verk utgitt sammen.
Hvis av mer enn én forfatter (person eller korporasjon): (1) to eller flere selvstendige
verk eller deler av verk utgitt sammen og ikke skrevet for samme anledning eller for
den foreliggende publikasjonen; (2) dokument bestående av bidrag skrevet under
ledelse av en redaktør, eller dokument bestående dels av selvstendige verk eller deler
av verk, dels av bidrag skrevet under ledelse av en redaktør.
Når antologien (samlingen) inneholder tekster fra forskjellige sjangrer brukes kode ”a”
(Antologi). Denne brukes uansett om antologien (samlingen) er av en eller flere forfattere.
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008

Informasjonskoder

Hvis hele antologien (samlingen) er over én sjanger, brukes koden for denne sjangeren, f.eks.
diktantologi (d)
Annet (x) kan brukes hvis det er vanskelig å bestemme sjanger. Det kan f.eks. være
eksperimentelle former.

$x

Tittelens originale alfabet eller skriftsystem (Løpende ressurser)

Til bruk kun for Nasjonalbiblioteket
Gyldige verdier:
# - Informasjon ikke angitt / Ingen nøkkeltittel
a – Grunnleggende latinsk alfabet
b – Utvidet latinsk alfabet
c - Kyrillisk
d – Japanske tegn
e – Kinesiske tegn
f – Det arabiske alfabetet
g – Det greske alfabetet
h – Det hebraiske alfabet
i – Thai
j – Devanagari
k – Det koreanske alfabetet
l – Tamil
u – Ukjent
z – Andre alfabeter eller skriftsystem
| - Ingen forsøk på koding

$y

Innførselspraksis (Løpende ressurser.)

Til bruk kun for Nasjonalbiblioteket
008 $y
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009

Lokale informasjonskoder

Gyldlige verdier:
0 – Suksessiv innførsel
1 – Nyeste innførsel
2 – Integrert innførsel
| - Ingen forsøk på koding

$z

Modifisert post

Til bruk kun for Nasjonalbiblioteket
Gyldige verdier:
# Ikke modifisert
s Forkortet
x Manglende tegn
r Fullstendig latinisert/trykte kort i opprinnelig skriftsystem
o Fullstendig latinisert/trykte kort latinisert
| Ingen forsøk på koding

009 Lokale informasjonskoder
$a (R) Innholdskode
Kode for innhold.
Disse brukes til å spesifisere lokale samlinger som vanligvis er fysisk spredt, f.eks. judaica og
kvinnelitteratur. Hvert enkelt bibliotek fastsetter hvilke koder som skal brukes.
Koden registreres på objektposten. Den er ikke knyttet til ett eksemplar, men til alle
bibliotekets eksemplarer.

($c) (R) Språkkode
Reservert. Bare tatt i bruk av UBiT til et spesielt formål.
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012

Lokal informasjon

Kontrollnummer og koder
Feltoversikt for dette kapitlet:
012

Lokal informasjon

014

Leverandørinformasjon

015

(R)

Identifikasjonsnummer

020

(R)

ISBN (International Standard Book Number)

022

(R)

ISSN (International Standard Serials Number)

024

(R)

Annet standardnummer (Itar-numre, standardnumre for musikk
og URN)

028

(R)

Edisjonsnummer / platenummer

030

CODEN

(043)

Geografisk kode

045

Kronologi

012 Lokal informasjon
$a

Fagkode

Maksimal feltlengde: 4 tegn.


Koden kan bestå av bokstaver og/eller tall. (Hvert bibliotek lager sine koder.)



Fagkode registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.

$b

Pris


Pris består av valutakode og beløp (hele enheter). SE: Egen liste i TILVEKSTmodulen.



Pris registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.

$c

Antall fysiske enheter


Antall fysiske enheter registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.



Antall fysiske enheter angis med tallet 1 eller større. Det registreres ikke tall for ikke-
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012

Lokal informasjon
fysisk enhet.


Enkelte bibliotek velger å ikke bruke TILVEKST-modulen for dokumenter de får
gratis, som pliktavlevering via NBR, som bytte eller som gave. Dokumentene blir
“direkte-katalogisert”, dvs. uten å registreres i TILVEKST-modulen først.
Skal man få TILVEKST-statistikk over de fysiske enhetene (antall bind) som
registreres utenom TILVEKST-modulen, må MARC-felt 012 $c og $d registreres i
KATALOG-modulen. Når disse to delfeltene er utfylt, genererer systemet automatisk
MARC-felt 012 $p Aksedato, som trengs for å få TILVEKST-statistikk for et gitt
tidsrom.

$d

Bestillingstype

Disse er felles for BIBSYS.


Kode for bestillingstype registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.



Følgende koder finnes: kj (kjøp), gj (gjennomsyn), ga (gave), ea (eldre aksesjon), di
(direkte fra institutt/avdeling), by (bytte), an (antikvarisk), av (pliktavlevert
materiale).



På DOKID som katalogiseres “direkte”, bør alltid registreres riktig bestillingskode:
av, by eller ga. Se: delfelt $c!

$e

Dato


$f

Dato skal ikke fylles ut. Den gis automatisk verdi hver gang dokumentet får ny
status.

Intern bemerkning, åpen
F.eks.:

$g

Utsolgt
Originaltittel ikke verifisert
ISBN er identisk med 1. utgavens ISBN

Intern bemerkning, lukket


Intern bemerkning, lukket, registreres av TILVEKST-brukere.
F.eks.:

Haster
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014

Leverandørinformasjon

$k

Klassifikators/katalogisators initialer

$p

Aksedato


$q

Aksedato skal ikke fylles ut. Settes automatisk av systemet.

Reklamasjonsdato


Dato for siste purrebrev skal ikke fylles ut. Settes automatisk av systemet.

$r

Reservering

$s

Erstatningseksemplar
Delfeltet kan fylles ut som:

($u)

erst.eks.
erstatningseksemplar

ISBN for heftet utgave

Delfeltet brukes ikke.

($x)

Filialkode

Delfeltet brukes ikke.

014 Leverandørinformasjon
Feltet brukes i TILVEKST-modulen.


Leverandørinformasjon registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.
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015 (R) Identifikasjonsnummer

$a

LEVID

$b

Leverandørnavn

$c

Leverandøradresse

$d

Postnummer, sted

$e

Land

$f

Bemerkning til leverandør

$g

Bemerkning fra leverandør

015 (R) Identifikasjonsnummer
Feltet skal ikke slettes. Numrene skal kun slettes hvis man kopierer posten for å registrere et
annet dokument, f.eks. en annen utgave eller et dokument med opplysninger som ligner.

$a

Nummer

Andre biblioteksystemers identifikasjonsnummer, f.eks. LC-nummer,
NB-nummer osv. som følger med brønnposter.
Poster brukt av Norsk bokfortegnelse har nummer som begynner på NF.


Nummeret beholdes hvis dokumentet som katalogiseres er identisk med brønnposten.



Nummeret fjernes hvis dokumentet er f.eks. en annen utgave.

020 (R) ISBN (Internasjonalt standard boknummer)
Fortekst i registreringsskjermen: ISBN


MARC-feltet kan gjentas.



Bare ett 020-felt kan registreres på hver linje, men det kan omfatte både $a og $z.



Fortekst i registreringsskjermen: ISBN1.



Du kan sette inn flere nye linjer under ISBN2-linjen for å registrere flere 020-felter.
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020 (R) ISBN (Internasjonalt standard boknummer)
Inntil 13 ISBN kan registreres.


$a

I perioden 2005-2007 vil det forekomme ISBN både med 10 siffer og med 13 siffer.
Disse vil ha som eneste forskjell at kontrollsifferne er forskjellige og at det med 13
siffer starter med 978. Begge skal registreres. Se mer om dette nedenfor.

ISBN

Her registreres det korrekte ISBN.
(1.8A-1.8B2)

$b



Det korrekte ISBN skal bestå av 10 eller 13 siffer. ISBN med 13 siffer starter med
978. Siste siffer er et kontrollsiffer. Det kan være stor eller liten X eller et tall fra 09.



Dokumenter kan ha både 10 og 13-siffers ISBN. Begge skal registreres med det 13sifrete nummeret foran det 10-sifrete.



Hvis det er to ISBN, registreres det andre nummeret etter forteksten ISBN2.



Hvis det er to sett med ISBN (ISBN-10 og ISBN-13), registreres begge settene parvis
for hver innbindings- eller materialtype, med det 13-sifrete nummeret foran det 10sifrete.



ISBN kan registreres med eller uten bindestreker.



Hvis du registrerer et ISBN som ikke er lovlig, får du beskjed om at det er feil og at
det evt. skal registreres i $z.



Det er dublettkontroll på ISBN. Du får melding dersom det samme ISBN finnes i
BIBSYS-basen fra før. Sjekk da om det finnes en post for samme dokument
allerede!.



Alle materialvarianter skal ha sitt eget ISBN registrert i 020 $a. Hvis f.eks. ISBN for
trykt utgave er brukt på den elektroniske utgaven, er dette feil fra utgivers side.



Forholdet mellom trykt og elektronisk versjon:
På posten for den trykte skal ikke ISBN for elektronisk versjon registreres verken i
020 $a eller i $z. På posten for den elektroniske skal ikke ISBN for den trykte
versjonen registreres verken i 020 $a eller i $z.

Innbindingsinformasjon

Her registreres informasjon om heftet/innbundet versjon.
Lovlige verdier: h. (heftet), ib. (innbundet) og spiralrygg.
Annen nødvendig tilleggsinformasjon registreres i 020 $g.
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020 (R) ISBN (Internasjonalt standard boknummer)
Parentes blir satt av systemet.
(1.8E1)

$c

Leveringsbetingelser

Her registreres pris. Verdien 'Gratis' skal bare brukes på elektroniske nettressurser av
monografisk karakter, ikke på trykte gratisressurser eller fysisk fikserte elektroniske
ressurser.
Delfeltet ble tidligere brukt kun av Norsk bokfortegnelse, men kan nå brukes av alle. (1.8D1)

$g

Andre tilføyelser

Her registreres andre tilføyelser som 'rettet', 'b. 1', 'CD', osv.
Parentes blir satt av systemet.
(1.8B2, 1.8B4)
For e-bøker med flere ISBN kan format eller type kopibeskyttelse (DRM) registreres her.
Eksempler:
020 $a 978-82-05-41951-3 $c Nkr 149.00 $g Sosial DRM
020 $a 978-82-05-41374-0 $c Nkr 149.00 $g Teknisk DRM

$z (R) Feil ISBN
Her registreres ISBN som ikke er korrekt, men som står i dokumentet. Tilføyelsen (feil
ISBN) i parentes blir satt av systemet.
(1.8B4)


Delfeltet er søkbart.



Feil ISBN får ikke satt bindestreker automatisk. Du må registrere eventuelle
bindestreker selv.



Det er dublettkontroll på feil ISBN. Du får melding dersom det finnes i BIBSYSbasen fra før.



Feil ISBN kan ikke bestå av flere enn 15 tegn; 12 av disse kan være sifre. Dersom
feil ISBN har flere tegn, må det registreres i MARC-felt 500.

Eksempler:
020

$a 0-521-33375-x $b ib.
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022 (R) ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer)

020

$a 0-13-010922-3 $b h.

020

$a 0273084100 $g rettet $z 0273064104

020

$a 978-9953-21-153-4 $b ib.

020

$a 9953-21-153-1 $b ib.

022 (R) ISSN (Internasjonalt standard
periodikanummer)
Fortekst i registreringsskjerm for periodika: ISSN
Feltet brukes bare ved registrering av periodika, og ikke ved analytter.


MARC-feltet kan gjentas.



Bare ett 022-felt kan registreres på hver linje, men det kan omfatte både $a, $y og $z.



Fortekst i registreringsskjermen: ISSN1.



Hvis det er to ISSN, registreres det andre nummeret etter forteksten ISSN2.



Du kan sette inn 3 nye linjer under ISSN2-linjen for å registrere flere 022-felter.

$a

Gyldig ISSN

Her registreres det korrekte ISSN.
(1.8A-1.8B1, 1.8C)


Det korrekte ISSN skal bestå av 8 siffer. Siste siffer kan være stor eller liten X.



ISSN kan registreres med eller uten bindestrek. Registreres ISSN uten bindestrek,
settes den automatisk av systemet.



Det er dublettkontroll på ISSN. Ved forsøk på å registrere et ISSN som er lagret fra
før i 022 $a, gis advarsel på skjermen.



Hvis det gis advarsel om at ISSN er lagret fra før i 022 $a, skal ISSN verifiseres.
Basene ISSN Portal og Norper brukes som hovedkilde for verifisering av ISSN.
Norper brukes som kilde for verifisering av ISSN for norske periodika, mens ISSN
Portal brukes for utenlandske periodika.



Flere ISSN (022 $a) på samme tidsskrift brukes kun i de tilfellene

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

44

022 (R) ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer)
katalogiseringspraksis i BIBSYS og ISSN-basene er forskjellig.


Ved flere ISSN på ett hefte undersøkes i ISSN-basene hvilket ISSN som hører til
hvilken tittel. Tilhører heftet en overordnet serie samtidig som det tilhører en
underordnet serie, skal ISSN plasseres på de respektive postene, ikke begge ISSN på
en post.



Alle materialvarianter skal ha sitt eget ISSN registrert i 022 $a. Hvis f.eks. ISSN for
trykt utgave er brukt på den elektroniske utgaven, er dette feil fra utgivers side.
Katalogisator må sjekke i ISSN-basene og verifisere ISSN.



Forholdet mellom trykt og elektronisk versjon:
På posten for den trykte skal ikke ISSN for den elektroniske versjonen registreres
verken i 022 $a eller i $y. På posten for den elektroniske skal ikke ISSN for den
trykte versjonen registreres verken i 022 $a eller i $y.



Hvis ISSN for den foregående tittelen er registrert på heftene for den nye tittelen ved
tittelendringer, kan dette ISSN legges midlertidig i 022 $y (ikke i 022 $a). Når den
nye tittelen har fått eget ISSN, legges denne i 022 $a. Den midlertidige registreringen
i 022 $y slettes.

$y (R)

Feil ISSN

Her registreres feil ISSN som er blitt knyttet til periodikumet. Tilføyelsen (feil ISSN) i
parentes blir satt av systemet.


Delfeltet er søkbart.



Feil ISSN får satt bindestrek automatisk bare når det består av 8 tegn. Ellers må du
registrere eventuell bindestrek selv.



Det er ikke dublettkontroll på feil ISSN.



Alle materialvarianter skal ha sitt eget ISSN registrert i 022 $a. Hvis f.eks. ISSN for
trykt utgave er brukt på den elektroniske utgaven, er dette feil fra utgivers side.



Hvis ISSN for den foregående tittelen er registrert på heftene for den nye tittelen ved
tittelendringer, kan dette ISSN legges midlertidig i 022 $y (ikke i 022 $a). Når den
nye tittelen har fått eget ISSN, legges denne i 022 $a. Den midlertidige registreringen
i 022 $y slettes.

($z) (R)

Forkastet ISSN

Her registreres forkastet ISSN.
Delfeltet skal bare brukes av Nasjonalbibliotekets ISSN-kontor.
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024 (R) Annet standardnummer

$l

ISSN-L

ISSN-L er en felles ISSN for ulike medieversjoner av løpende ressurser.

$m (R)

Kansellert ISSN-L

Eksempler:

$2

022

$a 0368-3400

022

$a 0803-6640 $y 0802-2917

Kilde

Til bruk kun for Nasjonalbiblioteket.
Brukes til å angi hvilket ISSN-kontor som er ansvarlig for å tildele ISSN og relaterte data.

024 (R) Annet standardnummer
Fortekst i registreringsskjermen for ”nymus”: stnr. For øvrig registreres 024 i FRIDA-feltet.
Feltet brukes ved registrering av standardnumre som ikke har egne dedikerte felt, for
eksempel ISMN (Internasjonalt standard musikknummer) for musikktrykk, ISRC
(Internasjonal standard opptakskode) for lydopptak, URN (Uniform resource name) og itarnumre.
Forteksten ISMN eller ISRC settes av systemet ifølge verdiene henholdsvis 2 og 0 i $x. For
verdi 7 settes forteksten ID.

$a

Nummer

Her registreres det korrekt standardnummer.


ISMN og ISRC må registreres med bindestreker. De settes ikke automatisk av
systemet.



Det er dublettkontroll på ISMN og ISRC. Du får melding dersom det samme
nummeret finnes i BIBSYS-basen fra før. Sjekk da om det finnes en post for samme
dokument allerede!



Itar-nummer finnes under Publiseringskanaler i Database for statistikk om høgre
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024 (R) Annet standardnummer
utdanning. De numrene som finnes her skal prefikses med 1 (for periodika) eller 2
(for forlag): 024 $a <prefiks><itar-nummer> $x 7 $2 itar
Eksempel:
Monografi utgitt på Universitetsforlaget.
Slå opp i NSDs register på “Universitetsforlaget”. Der er itar-nummer angitt som
427. Siden dette er et forlag skal nummeret prefikses med 2.
Eksempel:
Artikkel i Sosiologisk årbok.
Slå opp i NSDs register enten på ”Sosiologisk årbok” eller på ISSN 0808-288x. Der
er itar-nummer angitt som 5824. Siden dette er et periodikum skal nummeret
prefikses med 1.


$g

For hefter i monografiserier og artikler i disse, skal serien være godkjent som
vitenskapelig for at heftet eller artikler i disse skal kunne rapporteres. Da er det itarnummer for serien som skal brukes. Dette gjelder selv om heftene har ISBN.

Tilføyelser

Parentes blir satt av systemet.
(1.8B2, 1.8B4)

$z

Feil nummer

Her registreres ISMN/ISRC som ikke er korrekt, men som står i dokumentet.
Tilføyelsen (feil ISMN/ISRC) i parentes blir satt av systemet. for itar-nummer og urn er
dette delfeltet aktuelt. For itar-nummer og urn er dette delfeltet uaktuelt.
(1.8B4)

$x



Delfeltet er søkbart.



Det er dublettkontroll på feil ISMN og ISRC. Du får melding dersom de finnes i
BIBSYS-basen fra før.

Type nummer

Delfeltet er obligatorisk.
0

ISRC

2

ISMN

7

Kilde spesifiseres i $2
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027 (R) International Standard Technical Report Number (ISRN) eller Standard teknisk
rapportnummer (STRN)

$2

Kilde for nummer registrert i $a

Gyldige verdier:
itar
urn

Eksempler:
024

$a M-2613-0047-6 $x 2

024

$a M-2610-0441-1 $g stemmer $x 2

024

$a URN:NBN:no-uit_munin_1 $x 7 $2 urn

024

$a 2427 $x 7 $2 itar

024

$a 15854 $x 7 $2 itar

027 (R) International Standard Technical Report
Number (ISRN) eller Standard teknisk rapportnummer
(STRN)
Feltet benyttes for International Standard Technical Report Number (ISRN) eller Standard
teknisk rapportnummer, som tildeles av the National Technical Information Service (NTIS).
Nummeret kan bestå av både tall, bokstaver og symboltegn.

$a

Nummer (ISRN eller STRN)

Her registereres nummeret for søking og visning.

$z

Feil eller ugyldig nummer (ISRN eller STRN)

Her registreres nummer som finnes i dokumentet, men som er feil eller ugyldig.
Eksempel:
027

$a METPRO/ED/SR-77/035
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028 (R) Edisjonsnummer / platenummer / utgivernummer

028 (R) Edisjonsnummer / platenummer /
utgivernummer
Feltet brukes ved registrering av musikalske verk og andre lydopptak.
Fortekst i registreringsskjermen: ednr
For musikktrykk brukes feltet til platenummer (nummer som gjentas på hver side) og/eller
edisjonsnummer (nummer på tittelbladet). For lydopptak brukes feltet til utgivers
katalognummer. Dette skal ha platemerket som fortekst i MARC-felt 500.

$a

Nummer

Her registreres nummer for søking.
Her legges hele nummeret. Dersom nummeret består av både bokstaver og tall, legges det en
blank foran tallet slik at det kan søkes alene, og for god listefunksjon.
Dersom forleggernavnet står til nummeret, betraktes dette som del av edisjons- eller
platenummeret.
For musikktrykk registreres nummeret slik det står i dokumentet etter betegnelsen
Edisjonsnummer..." eller "Platenummer ..." (5.7B19).
For lydopptak følges 6.7B19, med platemerket registrert foran nummeret.
Eksempler:
028

$a M.H. 2232

500

$a Platenummer: M.H. 2232

028

$a N.M.O. 11231

500

$a Edisjonsnummer: N.M.O. 11231

028

$a PSC 1078

500

$a Simax: PSC 1078

030 CODEN
Fortekst i registreringsskjermen: CODEN
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040

Katalogiseringskilde

CODEN er unik identifikator for vitenskapelige og tekniske periodika, som består av seks
bokstaver eller fem bokstaver og et tall.

$a

CODEN

$z

Ugyldig eller forkastet CODEN

Her registreres CODEN-forkortelser som er ugyldige eller er blitt forkastet.
Eksempler:

040

030

$a JODUA2

030

$a BIOJAU $z BIOMAU

Katalogiseringskilde

Kun til bruk for NB.

$a

Opprinnelig katalogiseringskilde

$d

Katalogiseringskilde for revidert post

(043)

Geografisk kode

Feltet er reservert for senere bruk.

($a)

Kode

Statistisk Sentralbyrås kode for geografisk område.

045 Kronologi (Musikk)
Feltet brukes ved registrering av musikalske verk, og kan brukes av de bibliotekene som
ønsker det.
Feltet brukes til å angi et komposisjonsår eller en tidsperiode som har relevans for
dokumentet. Tegnet - (bindestrek) erstatter eksakte tall.
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059

$a

Inndeling av norske vitenskapsdisipliner

Komposisjonsår, periode

Her registreres komposisjonsår eller periode.
Eksempler:
045

$a 1920

045

$a 1750-1800

059 Inndeling av norske vitenskapsdisipliner
”Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner”.
http://www.uhr.no/documents/Norskvitdisinnst.pdf Bare selve klassifikasjonskoden (tre
siffer) skal registreres, ikke forklarende tekst eller beskrivelse.

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer
Eksempler:
059

$a 410 $b 412 $b 413
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060 (R)

NLM (National Library of Medicine) klassifikasjonsnummer

Klassifikasjonsnummer
Fortekst i registreringsskjermen for ett klassifikasjonssystem velges i brukerprofilen. Til
andre klassifikasjonssystemer brukes frie datalinjer.
Feltoversikt for dette kapitlet:
060

NLM (National Library of Medicine) klassifikasjonsnummer

062

CR (Computing Reviews) klassifikasjonsnummer

(074)

GPO (Government Printing Office) Item Number

080

UDK (Universal desimalklassifikasjon)

082

DEWEY (Dewey desimalklassifikasjon)

083

UBO-klassifikasjon

084

MSC (Mathematical Subject Classification)
klassifikasjonsnummer

085

UBT-klassifikasjon

086

UBB-klassifikasjon

087

Lokal klassifikasjon

088

UBT Topografisk klassifikasjon

089

DEWEY (fellesfelt)

060 (R) NLM (National Library of Medicine)
klassifikasjonsnummer
Fortekst i registreringsskjermen: NLM

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer


Registrering av NLM klassifikasjonsnummer:


Det brukes store bokstaver slik det står i klassifikasjonstabellen



Det skal være mellomrom mellom de(n) første bokstav(er) og de etterfølgende
tall/tegn/bokstaver
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062 (R)

CR (Computing Reviews) klassifikasjonsnummer


De siste tall/tegn/bokstaver skal skrives uten mellomrom

Eksempler:
060

$a QW 168.5.R18

060

$a WS 107.5.R5

060

$a W 618.2

060

$a W 20.55.A5

062 (R) CR (Computing Reviews)
klassifikasjonsnummer
Fortekst i registreringsskjermen: CR

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer
$x (R) Generelle termer


CR-klassifikasjon er et klassifikasjonssystem laget av Computing Reviews for
klassifikasjon av data-litteratur:
Computing reviews : review journal of the Association for Computing
Machinery. - New York : ACM
ISSN 0010-4884



CR-tesaurus finnes i: vol. 30, nr. 1.



Registreringspraksis: verbal utvidelse skilles fra selve koden med blank.

(074)
GPO (Government Printing Office) Item
number
Feltet kan forekomme i brønnposter fra Library of Congress.
Informasjonen kan f.eks. brukes ved bestilling av tidsskrifter.
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080 (R)

UDK (Universal Desimalklassifikasjon)

Feltet brukes ikke i BIBSYS.

($a)

Nummer

080 (R)

UDK (Universal Desimalklassifikasjon)

Fortekst i registreringsskjermen: UDK

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer
$c (R) UDK-nummer fra ekstern kilde
Eksempler:

082 (R)

080

$a 553.98(261.2) $b 338.24(481) $b 338(481):665.6

080

$a 681.3:519.674

DEWEY (Dewey Desimalklassifikasjon)

Fortekst i registreringsskjermen: DEWEY
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083 (R)

$a

UBO-klassifikasjon

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer
$x (R) Hjelpetabeller
$c (R) DEWEY-nummer fra LC (Library of Congress)
$d (R) DEWEY-nummer fra NB (Nasjonalbiblioteket)
$s

DEWEY- hovednummer (Samisk bibliografi)

$t (R) DEWEY- alternativt nummer (Samisk bibliografi)
$2

Versjon- og utgavebetegnelse.

Her registreres et prefiks + utgavenummer. Lovlige prefiks er DDK-, DDC- og ARNESEN-.
Utgavenummeret tilføyes uten mellomrom. For eksempel DDK-5, DDC-21 eller
ARNESEN-3
Eksempel:

083 (R)

082

$a 322.420943 $b 943.086082 $x (1)082 $x (2)43086

082

$a 573.3 $2 DDK-5

UBO-klassifikasjon

Fortekst i registreringsskjermen: UBO

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer

084 (R) MSC (Mathematical Subject Classification)
klassifikasjonsnummer
Fortekst i registreringsskjermen: MSC
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085 (R)

UBT-klassifikasjon

MSC klassifikasjonsnummer het tidligere MOS klassifikasjonsnummer.

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer
$c (R) MSC-nummer fra ekstern kilde


MARC-felt 084 er opprettet som et tilbud til de BIBSYS-bibliotekene som benytter
Mathematical Subject Classification (MSC). Systemet er utviklet i samarbeid av
utgiverne av Mathematical Reviews og Zentralblatt für Matematik.



MSC-systemet brukes til å klassifisere matematikkbøker.



Hovedklassifikasjon legges i delfelt $a. Alternative numre eller andre likestilte
numre legges i delfelt $b med ett nummer for hver $b.

Eksempler:
084

$a 11T71 $b 68P25k $b 94A60

084

$a 68R10 $b 90C35 $b 94C15

Hvis alle klassifikasjonsnumrene er likestilte, kan de legges inn som:
084

085 (R)

$b 11T71 $b 68P25 $b 94A60

UBT-klassifikasjon

Fortekst i registreringsskjermen: UBT

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer

086 (R)

UBB-klassifikasjon

Fortekst i registreringsskjermen: UBB
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087 (R)

$a

Lokal klassifikasjon

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer
Eksempler:

087 (R)

086

$a L 14.1

086

$a L 787 $b L1186

086

$a Hn 12b Eldre Edda

086

$a He 12b Plato. Phaedrus. Norsk $b He 12b Plato. Ion.
Norsk

Lokal klassifikasjon

Fortekst i registreringsskjermen: LOKAL

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer
$2

Klassifikasjonssystem
loovs

($x)

Løøvs klassifikasjonssystem

Internt bruk

Ble satt lik 096 $a ved konverteringen fra BIBSYS-I.

($y)

Internt bruk

Ble satt lik 096 $b ved konverteringen fra BIBSYS-I.

088 (R)

UBT topografisk klassifikasjon

Fortekst i registreringsskjermen: TOP
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089 (R)

$a

DEWEY (fellesfelt)

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer

089 (R)

DEWEY (fellesfelt)

Fortekst i registreringsskjermen for elektroniske tidsskrifter: Dewey, felles
Feltet brukes fortrinnsvis ved klassifisering av elektroniske tidsskrifter. Data i feltet er felles
for alle bibliotekene.

$a

Hovednummer

$b (R) Alternativt nummer
$2

Versjon- og utgavebetegnelse.

Her registreres et prefiks + utgavenummer. Lovlige prefiks er DDK-, DDC- og ARNESEN-.
Utgavenummeret tilføyes uten mellomrom. For eksempel DDK-5, DDC-21 eller
ARNESEN-3
Eksempel:
089

$a 330 $2 DDC-21
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096

Plassering

Lokale felt
Feltoversikt for dette kapitlet:
096

Plassering

097

Leverandørbeholdning (Utgått)

098

Lisensbetingelser (Utgått)

096 Plassering
Fortekst i registreringsskjermen: plass.
Dette er MARC-felt for lokale opplysninger.
Delfeltene har en maksimalgrense for antall tegn som kan registreres.

$a

Institusjon/avdeling

Maksimal feltlengde: 10 tegn.


Delfeltet er obligatorisk og må alltid fylles ut.



Ved katalogisering av flerbindsverk skal delfelt $a legges inn på alle bind.

$b

Samling

Maksimal feltlengde: 10 tegn.


Delfeltet fylles ut når publikasjonen tilhører en spesiell samling.



F.eks.: Avisfm, Mikrof, Mag

$c

Format / hyllesignatur

Maksimal feltlengde: 40 tegn.


$d

Oppstillingssignaturen består av format / hyllesignatur. I praksis kan den bestå av
format, løpenummer, klassifikasjons-signatur o.l.

Deponert

Maksimal feltlengde: 50 tegn.

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

59

096

Plassering


Delfeltet brukes når et dokument er deponert ved et institutt o.l.



F.eks.: Dep. HFhmus, Dep. SPR/E, (Dep. Ark. avd.)

$e

Eksemplarnummer

Maksimal feltlengde: 3 tegn.


Eksemplarnummer skrives med arabiske tall.



Forteksten eks. settes av systemet og skal derfor ikke registreres.

$f

Lokal anmerkning

Maksimal feltlengde: 253 tegn.
Alle opplysninger i dette delfeltet registreres i parentes.


Her legges inn opplysninger som angår ett enkelt DOKID, f.eks.:
(Anal.)
(Forf.anal.)
(Original ikke til utlån)
(Amerikansk utgave)
(Tittelblad mgl.)
(Oppstilt som monografier)
(Plassering: Se de enkelte bind)
(Kopi)



Nye opplag og opptrykk av norske og utenlandske utgivelser registreres her. Merk
at dette gjelder eksemplaret som behandles. Opplagsopplysninger som ligger på
posten i MARC-felt 500 med fortekst «Opplagshistorikk» er nasjonalbibliografisk
informasjon og skal ikke endres av andre BIBSYS-bibliotek.
(2. oppl. 1980), dvs angivelse av opplagstallet og utgivelsesår
eller
(Opptrykk 1980), dvs bare angivelse av utgivelsesår, ikke
opplagstallet



SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Katalogisering av
nye opplag/opptrykk'.



Opplysning om opptrykk samme år som originalen tas ikke med for utenlandske
bøker



Antall stemmer som bilag til musikktrykk registreres her. Kun ordet stemmer
registreres i MARC-felt 300 $e, for eksempel:
300 $a 1 partitur $e stemmer
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096

Plassering
096 $f (4 stemmer)


Noen publikasjoner, f.eks. “Ann Arbor-opptrykk”, kan bli trykt opp flere ganger,
med forskjellige opptrykksår. I slike tilfeller legges siste opptrykk i dette delfeltet.
(Se også 260 $c.)



Opplysning om nummererte eksemplarer skrives her:
(Nr 300 av 5000 nr. eks.)



Bilag (f.eks. illustrasjonsmateriale) som legges i lomme av oss:
(5 fold. pl. lagt i lomme)

NB! I tillegg registreres dette i 300 $e.


Hyllesignaturer for CD-ROM og dokumenter i nettet registreres her på følgende
måte:
CD-ROM:

096 $f (Tilgjengelig i lokalt nett)
096 $f (Tilgjengelig i UBOs nett)

Dokumenter i nettet:


096 $f (Tilgjengelig i UiOs nett)

Registrering av verk som er bundet sammen lokalt
Alle verkene registreres som egne objektposter. Oppstillingssignatur registreres i
MARC-felt 096 $c. DOKID’et på det verket som er fremst i bindet, kalles
utlånsdokid.
To verk bundet sammen lokalt:
Verket som er bundet inn fremst i bindet, får følgende lokale
anmerkning:
096 $f

(I samme bind: ordningsordet på andre verk, evt. noe av
tittelen, se også: <dokid>)

Verket som er bundet inn som nummer to, får følgende lokale
anmerkning:
096 $f

(Bundet med: ordningsordet på første verk, evt. noe av
tittelen) (Utlånsdokid: <dokid>)

Eksempel:
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096

Plassering

100

$a Jahn, Ulrich

245

$a Hexenwesen und Zauberei in Pommern

260

$a Stettin $c 1886

096

$a UHF/FLOR $c J 60 Jah $f (I samme bind: Schumann,
Hugo. Die Burgwälle … , se også: <dokid>)

100

$a Schumann, Hugo

245

$a Die Burgwälle des Randowthals und ihre Bedeutung für
die Geschichte und Geographie des heidnischen Pommern
$w +4

260

$a Stettin $c 1886

096

$a UHF/FLOR $c J 60 Jah $f (Bundet med: Jahn, Ulrich.
Hexenwesen ...) (Utlånsdokid: <dokid>)

Flere verk bundet sammen lokalt:
Verket som er bundet inn fremst i bindet, får følgende lokale
anmerkning:
096 $f

(Flere bøker bundet sammen, se også: <dokid>,
<dokid>, <dokid>, <dokid>, osv.)

Verket som er bundet inn som nummer to og følgende verker, får
følgende lokale anmerkning:
096 $f

(Bundet med: ordningsordet på første verk, evt. noe
av tittelen) (Utlånsdokid: <dokid>)

Eksempel:
100

$a Ari Thorgilsson hinn Frodi

245

$a Arii Thorgilsis Filii cognomento Froda, id est Multiscii
vel Polyhistoris ... Schedae, seu Libellus de Is-landia,
Islendinga-Bok dictus ; e veteri Islandica, vel, si mavis,
Danica antiqva, Septentrionalibus olim communi lingva, in
Latinam versus ac præter necessarios indices, quorum unus
est lexici instar ...

260

$a Havniæ $c 1733
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096

Plassering

096

$a $c $f (Flere bøker bundet sammen, se også:
<dokid>, <dokid>, <dokid> osv.)

100

$a Gam, Jonas

245

$a Schediasma de ratione anni solaria, secundum rudem
observationem veterum paganorum in Islandia, ex solis
motu restituti, referente Ara Froda cap. 4. Schedarum

260

$a [Havniæ?] $c [17-?]

096

$a $c $f (Bundet med: Ari Thorgilsson hinn
Frodi ...) (Utlånsdokid: <dokid>)

osv.

$g

Beholdning (periodika, flerbindsverk o.l.)

Maksimal feltlengde: 253 tegn.
Her registreres opplysninger om bibliotekets periodikabestand.


Delfeltet brukes for periodikabestand, for alle tidsskrifter og serier som har egen
seriepost, f. eks. lenkeserier, og for bindebestand ved flerbindsverk som ikke lenkes.



Volumbetegnelsen standardiseres etter følgende mønster:
Kronologisk a

(Heftene er unummererte
eller begynner med nr. 1
hvert år)

19721925/27-

Numerisk og kronologisk
1(1975)5(1945)-8(1948)
44(1960/61)17(1973)nr. 91977 nr. 8-
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096

Plassering

10(1982)sept./okt.Nr. 1(1950)- (Ukpl.)

(Fortløpende nummerert

Nr. 37(1966)-1088(1981)

(Fortløpende nummerert)

Flere systemer
3(1972)nr. 3- = Nr. 11- .
1900 nr. 5-1979 nr. 12 = Nr. 54-638

Andre
Utg.1(1979)Spredte nr.
NB!



Standardisert volumbetegnelse brukes også i MARC-felt 500,
jfr. Spesielle noter ved periodika-katalogisering og i seriefeltet for
temahefter av tidsskrifter, jfr. MARC-felt 440, unntaksvis 490/830.
Standardiserte volumbetegnelser brukes også i lenkefeltene 765-787.

Hvis beholdningen, eller deler av den, bare finnes som mikroform eller mikrofilm,
angis dette bak beholdningen, f.eks.:
1935-1940. Mikroform
1(1918)-7(1924). Mikrofilm

$h

Utlånstype

Maksimal feltlengde: 1 tegn.
Her registreres kode for dokumentets utlånstype. Koden brukes i UTLÅN, og hvert bibliotek
bestemmer selv hva koden betyr hos dem. Koden vises som tekst ved søking.
Utlånstype på DOKID legges inn ved katalogisering eller MINIDATA-registrering. Ut fra
spesifikasjoner kan BIBSYS legge inn utlånstyper på DOKID som allerede er registrert.
d

Dagslån

i

ikke til utlån

k

Korttidslån
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097 (R) Felles leverandørbeholdning (PERIODIKA) (utgått)

$i

m

manuell (kan ikke lånes ut i utlånsautomat)

v

vanlig lån
(Denne er det ikke nødvendig å registrere, fordi alle
dokumenter som ikke har noen verdi i 096 $h blir behandlet
som vanlig lån.)

Lokale lisensbetingelser (periodika)

Her registreres kode for lisensbetingelser som avviker fra de felles lisensbetingelsene (098).
Delfeltet brukes ved registrering av elektroniske tidsskrifter. Tillatte verdier:
v

Fjernlån tillatt

i

Fjernlån ikke tillatt

s

Fjernlån mot statistikk

g

Fjernlån innen Norge

b

Fjernlån ikke for kommersiell virksomhet

Koden skrives ut som tekst ved visning.

$u

Tilleggsplassering

Maksimal feltlengde: 78 tegn.
Delfeltet kan brukes for å registrere lokale opplysninger om midlertidig plassering av siste
hefte/årgang i et periodikum.
Opplysninger skrives ut på hefteetiketten.
F.eks.:

Nyhetshylle medisin
Sosialøkonomi
UBBPRE 1 uke
Siste hft. TK
Siste årg.: Lesesal

097 (R) Felles leverandørbeholdning (PERIODIKA)
(utgått)
Feltet er utgått. Informasjonen skal registreres med kommando NETT (PF4) og Fbeh (PF5).
Feltet brukes ved registrering av elektroniske tidsskrifter.
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098 (R) Felles lisensbetingelser (PERIODIKA) (utgått)
Fortekst i registreringsskjermen for elektroniske tidsskrifter: felles lev. behold
Her registreres felles beholdning knyttet til leverandør. Feltet brukes hvis en leverandør tilbyr
samme beholdning til mange bibliotek.

$a

Beholdning

Bruk standard oppsett for beholdningsdata (kfr. 096 $g).

$b

Leverandør

Eksempel:
097

$a 10(1999)- $b Elsevier

098 (R) Felles lisensbetingelser (PERIODIKA) (utgått)
Feltet er utgått. Informasjonen skal registreres med kommando NETT (PF4) i feltet
”Fjernlånsbetingelser”.
Feltet brukes ved registrering av elektroniske tidsskrifter.
Fortekst i registreringsskjermen for elektroniske tidsskrifter: felles lev. lisens
Her registreres felles lisensbetingelser knyttet til leverandør. Feltet brukes hvis en leverandør
tilbyr samme lisensbetingelser til mange bibliotek.

$a

Kode for lisensbetingelser

Tillatte verdier:
v

Fjernlån tillatt

i

Fjernlån ikke tillatt

s

Fjernlån mot statistikk

g

Fjernlån innen Norge

b

Fjernlån ikke for kommersiell virksomhet

Kodene skrives ut som tekst ved visning.

$b

Leverandør

Eksempel:
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098 (R) Felles lisensbetingelser (PERIODIKA) (utgått)

098

$a b $b SpringerLink
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100

Personnavn

Hovedordningsord
Feltoversikt for dette kapitlet:
100

Hovedordningsord personnavn

110

Hovedordningsord korporasjonsnavn

111

Hovedordningsord konferanse-, møte-, utstillingsnavn

130

Hovedordningsord standardtittel

100 Personnavn
Fortekst i registreringsskjermen: oord
Delfelt $w har egen fortekst: alf
Feltet brukes når det er hovedinnførsel under person.


Ved valg av navneform brukes foruten Katalogiseringsregler også:
Names of Persons, 4. utg., München 1996.
LCs autoritetsliste, unntatt for navn hvor LC bruker andre transkripsjons/translittterasjonssystemer enn vi.
(Søk i LCs base NAMES - Name Authority Records)



BIBSYS-behandling av personnavn på en del språk:
For arabiske personnavn som begynner med den bestemte artikkel al-, brukes
Katalogiseringsregler, 22.5B eller 22.22, og 22.5D2 for navn som begynner med
prefikset Al. SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'BIBSYS-praksis for arabiske personnavn som innføres på -al eller -Al'.
Flamske personnavn i Belgia (med prefiks) behandles som nederlandske.
For islandske personnavn brukes samme praksis som i 'Names of Persons', dvs. at
alle islandske personnavn får innførsel under fornavn.
For kinesiske personnavn brukes pinyin. Komma skal brukes som beskrevet i
Katalogiseringsregler. Hvis translitterering til pinyin (spesielt bøker utgitt før 1979)
ikke kan verifiseres, brukes da den navneform som står i boka.
NB! LC bruker ikke pinyin, men har ofte henvisninger fra pinyin til den formen de
selv bruker. SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'Transkripsjonstabeller'.
BIBSYS bruker: Navneformer for gresk- og latinspråklige forfattere og deres
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100

Personnavn
verk anvendt i BIBSYS (inntil år 1500) : inkludert anonyme greske og latinske
verk fra samme periode / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, 1995,
for middelalderforfattere som skrev på latin og for klassiske greske og latinske
forfattere.
For russiske personnavn (ved russiskspråklige tittelblad) brukes den formen som
står på tittelbladet, selv om den bare har initialer for fornavn og farsnavn. Det kan
lages se-henvisning fra full navneform. (I russiske navn skal ikke farsnavnet ha bare
forbokstav når fornavnet er utfylt.)
For ungarske personnavn hvor første ledd i navnet er et etternavn, brukes
etternavnet etterfulgt av komma som innførselselement (22.4B2).
Vietnamesiske personnavn gjengis som de står på tittelsiden, uten invertering, bruk
av komma eller parenteser. Hvis forfatteren følger europeisk navneskikk og oppfører
familienavnet sist, inverteres derimot på vanlig måte. Det lages en intern note i
delfelt $h på autoritetsposten.
For walisiske personnavn følges Names of persons, 4. utg. 1996. Walisiske
personnavn med prefiks føres inn på første ledd.

$a

Navn

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma mellomrom fornavn).
(22.4-22.11, 22.22)

$b

Nummer

Nummer knyttet til fornavn registreres her. (Katalogiseringsregler 22.17A2, 22.17B, 22.17C)

$c

Andre tilføyelser

Andre tilføyelser til navnet, f.eks. titler som skal registreres (adelstittel, slekt, helgen, konge
av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.).
(22.6, 22.12, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19B)
Tilføyelser som skal skrives ut i parentes, må registreres i parentes.
(22.14, 22.19A)


Delfeltet brukes for uttrykk som angir stilling eller andre karakteristika, men ikke for
uttrykk som angir fødested eller bosted. Disse legges i $a sammen med navnet.
(Avvik fra Katalogiseringsregler 22.8A.)
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100

$d

Personnavn

Årstall for fødsel, død, etc.

Årstall brukes for å skille likelydende navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner
på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. Årstall kan også tilføyes
til navn som ikke er identiske hvis det er behov for det. (Se 22.18, valgfri regel).
Nasjonalbiblioteket har innført praksis med å legge inn leveår på norske forfattere. Det
enkelte bibliotek står fritt til å fastsette egen praksis for å tilføye årstall. Årstall skal ikke
fjernes fra en autoritetspost. Ved import kan årstall beholdes. Fødsels- og dødsår er mest
aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes.
(22.18)

$e (R) Instrument (musikk)
Delfeltet brukes ved registrering av innspilt musikk.
Delfeltet brukes til indeksering, og skrives ikke ut i ordningsordet.
Betegnelsene hentes fra Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av Statens
bibliotektilsyn. – Oslo, 1993.

$q

Mer fullstendig navneform

Delfeltet brukes når det i delfelt $a bare er lagt initialer for fornavn. Dette brukes bare når
identiske navn ikke kan skilles ved hjelp av årstall.
Parentes blir satt av systemet.
(22.16)

$u (R) Institusjonstilhørighet
Delfeltet brukes i forbindelse med vitenskapelig bokpublisering. Informasjonen brukes som
grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.
Delfeltet brukes til å registrere institusjonskode (3-4 siffer) for institusjonen(e) hvor
forfatteren var ansatt ved utgivelsen av publikasjonen. Lista er publisert av Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
Institusjonstilknytning skal være oppgitt på bokens omslagsside, eller annet sted i
publikasjonen. Dersom det ikke er oppgitt institusjonstilknytning i publikasjonen, skal dette
ikke påføres, selv om forfatteren var tilknyttet institusjonen på utgivelsestidspunktet.

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Fortekst i registreringsskjermen: alf.
Delfeltet brukes til den form innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
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100

Personnavn

F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. al- sorteres som +3.

$x

Type funksjon (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk. Det kan også brukes på
videoinnspillinger (uansett format) av forskjellige typer musikkforestillinger, f.eks.
videoopptak av operaer. (NB. For at utøvernote skal genereres kreves det at 008 $b n finnes
på posten.)
Delfeltet brukes til å angi type funksjon for indeksering.
u

Utøver

(k)

Komponist (brukes bare av Norsk bokfortegnelse)

(t)

Tekstforfatter (brukes bare av Norsk bokfortegnelse)

$4 (R) Kode for relasjon
Relasjon mellom innførsel på person og dokument angis med en kode. Bruk Liste over
relasjoner. Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Relasjonen
som kodes skal fremgå av den bibliografiske beskrivelsen. (Relasjoner som ikke fremgår av
beskrivelsen skal ikke tas med. Dersom en ønsker innførsel på en relasjon som ikke går fram
av beskrivelsen, er løsningen oftest å lage en I-analytt.)
Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere
relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i $4 som beskriver
relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til
Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra MARC 21-lista som er ønsket, så vil vi vurdere om
den bør tas inn. Delfeltet er ikke obligatorisk for alle dokumenter i BIBSYS, men det SKAL
brukes i forbindelse med vitenskapelig publisering (publikasjoner som er kodet 008 $b v).
Informasjonen brukes som grunnlag for tildeling av midler til institusjonene. Koden ”aut”
(for forfatter/author) gir uttelling for vitenskapelig bokpublisering.
Eksempler:
100

$a Tenfjord, Jo Giæver

100

$a Bjørneboe, Jens $d 1920-1976

100

$a Snæbjørn Jonsson
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100

Personnavn

100

$a Judah ha-Levi

100

$a H.D.

100

$a Leonardo da Vinci

100

$a Joannes de Plano Carpini $c erkebiskop av Antivari

100

$a Pius $b XII $c pave

100

$a Gustav $b II Adolf $c konge av Sverige

100

$a Berg $c slekten

100

$a Windsor $c huset

100

$a Brett-Evans, David

100

$a Møller Kristensen, Sven

100

$a La Barre, Weston

100

$a 'T Hoen, Pieter

100

$a De Mille, Agnes

100

$a El-Ansary, Adel I.
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110

Korporasjonsnavn

100

$a #-Al Yasin, Muhammad Hasan

100

$a al-Ayy#-ubi, Y#-as#-in $w +3

100

$a Andsnes, Leif Ove $e klaver $x u

110 Korporasjonsnavn
Fortekst i registreringsskjermen: oord
Delfelt $w har egen fortekst: alf
Feltet brukes når det er hovedinnførsel under korporasjon.


Feltet brukes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.



For prestegjeld, menigheter og menighetsråd innen Den norske kirke, følger
BIBSYS ikke hovedregelen (24.27), men innfører disse direkte på eget navn. For
andre kirkesamfunn følges regelen.



En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg
av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'Navn eller emneord?…'.

$a

Navn

Her registreres korporasjonens navn.
(24.1-24.3, 24.8-24.11, 24.15)

$b

Underavdeling

Her registreres alle underavdelinger med skilletegn (ISBD-tegn) imellom.
(24.12-24.14, 24.16-24.27)


Embetstittelen, årstall for embetsperioden, og personens navn for geistlige
embetsmenn som handler i embets medfør, får innførsel som underordnet ledd i $b
for å få riktig utskrift.
F.eks.:

110 $a Den Romersk-katolske kirke
$b Paven (1978- : Johannes Paul II)
$w Romersk-katolske kirke
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110

Korporasjonsnavn

$c

Sted

Her registreres sted når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B4, 24.8B)


$d

Stedsnavn brukes i stedet for institusjonsnavnet i størst mulig utstrekning.

Dato

Her registreres dato når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B3, 24.8B)

$g

Diverse opplysninger

Her registreres forskjellige opplysninger som ikke passer inn i andre delfelt, f.eks. kammer i
nasjonalforsamling o.l.
(24.21D)

$n

Nummer

Her registreres konferansens, utstillingens o.l. nummer, når denne er underordnet en
korporasjon.
(24.7B2, 24.8B)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres forklarende tilføyelse til $a, f.eks. sted, for å skille mellom to korporasjoner
med likelydende navn eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon.
Parentes blir satt av systemet.
(24.4, 24.6, 24.9-24.11, 24.20, 24.22-24.23, 24.25, 24.27)


NB! For korporasjoner hvor det trengs en forklarende tilføyelse til underordnede
ledd, må tilføyelsen settes i samme delfelt som det det skal forklare. For eksempel
ambassader må man registrere det landet som er representert i $a og underavdeling
tilføyd sted i $b. Her kan ikke $q brukes for tilføyelser fordi det gir gal presentasjon
F.eks.:

$w

110 Spania $b Embajada (Norge)
110 Norge $b Ambassade (Spania)

Sorteringsfelt for delfelt $a

Fortekst i registreringsskjermen: alf
Delfeltet brukes til den form innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
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110

Korporasjonsnavn

Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. The sorteres som +4.

$x

Type funksjon (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk. Det kan også brukes på
videoinnspillinger (uansett format) av forskjellige typer musikkforestillinger, f.eks.
videoopptak av operaer. (NB. For at utøvernote skal genereres kreves det at 008 $b n finnes
på posten.)
Delfeltet brukes til å angi type funksjon for indeksering, for et orkester eller en gruppe.
u

Utøver

$4 (R) Kode for relasjon
Relasjon mellom innførsel på korporasjon og dokument angis med en kode. Bruk Liste over
relasjoner. Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Relasjonen
som kodes skal fremgå av den bibliografiske beskrivelsen. (Relasjoner som ikke fremgår av
beskrivelsen skal ikke tas med. Dersom en ønsker innførsel på en relasjon som ikke går fram
av beskrivelsen, er løsningen oftest å lage en I-analytt.)
Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere
relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i $4 som beskriver
relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til
Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra MARC 21-lista som er ønsket, så vil vi vurdere om
den bør tas inn.
Eksempler:
110 $a Nord-Trøndelag husflidslag

110 $a Universitetet i Tromsø $b Institutt for
matematiske fag

110 $a Forente stater $b Maritime Administration. Office
of Research & Development

110 $a Arbeidernes musikkorps $q Namsos

110 $a International Labour Organisation $b European Regional
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111

Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.
Conference $c Genève $d 1968 $n 2

110 $a NATO $b AGARD. Avionics Panel. Symposium
$c Las Vegas, Nev. $d 1987 $n 53

110 $a Forente Stater $b Congress $d 1961-1962
$g House of Representatives $n 87

110 $a Bekkelaget menighet

110 $a Metodistkirken i Norge $b Moss menighet

110 $a Oslo-filharmonien $x u

111 Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.
Fortekst i registreringsskjermen: oord
Delfelt $w har egen fortekst: alf
Feltet brukes når det er hovedinnførsel under konferanse, møte, utstilling o.l.

$a



Hvis en konferanse, møte, utstilling o.l. er innført som underordnet ledd under en
politisk myndighet eller en korporasjon, legges konferanse-, møte-, utstillingsnavn i
MARC-felt 110.



En del betegnelser ligger på grensen mellom konferansenavn og emneord. For valg
av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'Navn eller emneord?…'.

Navn

Her registreres konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
(24.7-24.8)

$c

Sted

Her registreres sted hvor konferanse, møte, utstilling o.l. ble holdt.
(24.7B4, 24.8B)
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111

Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.


Stedsnavn brukes i stedet for institusjonsnavn i størst mulig utstrekning.



Stedsnavn oppføres i norsk form.



Ved mindre kjente amerikanske byer, tas statens navn med etter bynavnet. Vet man
bare staten, så tas den med.

$d

Dato

Her registreres dato for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B3, 24.8B)


$g

Dato er vanligvis årstallet.

Diverse opplysninger

Her registreres underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om
delegasjoner o.l.

$n

Nummer

Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B2, 24.8B)


$q

Nummer skrives med arabiske tall.

Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. "symposium", "konferanse", "utstilling" o.l. når
det mangler i navnet.
Parentes blir satt av systemet.
(24.4B)

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Fortekst i registreringsskjermen: alf.
Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Den sorteres som +4.

$4 (R) Kode for relasjon
Bruk Liste over relasjoner. NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver
BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

77

130

Standardtittel

koden. Ikke obligatorisk.
Eksempler:
111 $a Congress of Theoretical Chemists of Latin Expression $c
Alghero $d 1982 $n 13

111 $a Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære
$c Leikanger $d 1978 $n 14

111 $a Hvordan øke forbruket av fisk og fiskeprodukter
$c Haugesund $d 1980 $q konferanse

111 $a Leadership in Space for Benefits on Earth
$c San Diego, Calif. $d 1982 $n 25 $q konferanse

111 $a International American Conference $c Lima, Peru
$d 1938 $g Delegation from Mexico $n 8

111 $a Den Store Sangerfest $c Trondheim $d 1883
$g Reisekomitéen $n 6 $w +4

111 $a Info Tech 90 $c Oslo $d 1990

111 $a Expo 67 $c Montreal $d 1967

111 $a Expo 2000 $c Hannover $d 2000

111 $a ECON '86 $c Milwaukee, Wis. $d 1986

130 Standardtittel
Fortekst i registreringsskjermen: oord
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130

Standardtittel

Delfelt $w har egen fortekst: alf
Feltet brukes når det er hovedinnførsel under standardtittel (ellers legges tittelen i MARCfelt 240).


Ved valg av standardtittel brukes foruten Katalogiseringsregler også Anonymous
Classics, London 1978, og Anonyme norske mellomalderverk : ei liste over
standardtitlar / Magnus Rindal, Oslo 1994 , som norm. “Anonyme norske
mellomalderverk” har fortrinnsrett hvor det er ulike former.



BIBSYS bruker: Navneformer for gresk- og latinspråklige forfattere og deres
verk anvendt i BIBSYS (inntil år 1500) : inkludert anonyme greske og latinske verk
fra samme periode / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, 1995, for
middelalderforfattere som skrev på latin og for klassiske greske og latinske forfattere.

$a

Standardtittel

(25.2-25.4, 25.13-25.17, 25.19-25.27)


Tittelen, slik den forekommer i publikasjonen, legges i MARC-felt 245 $a.
F.eks.:



130 $a Hrafnkels saga Freysgoda
245 $a Fortellingen om Ravnkel Frøysgode

Standardtittel brukes for periodika og serier som har upregnant tittel. Som
upregnant regnes titler som Rapporter, Notater, Skrifter, ... osv.
F.eks.:

130 $a Rapport $q Gøteborgs universitet. Institutionen før
vetenskapsteori
245 $a Rapport $c Institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs
universitet



Standardtittel brukes for periodika med likelydende pregnante titler. Disse skilles
med forklarende tilføyelser i delfelt $q. Den tittelen som først er registrert i BIBSYS,
bør også endres. SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem'.



Genitivsformer betraktes som pregnante, også engelsk genitiv med ‘of’, og
standardtittel brukes ikke, f.eks.: Riksantikvarens skrifter, Journal of the Chemical
Society, Nordiska museets handlinger, Report of the Zoological Society.



For Bibelens skrifter brukes en forkortet navneform i overensstemmelse med de
former som er brukt i den autoriserte norske bibeloversettelsen av 1978.
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Ordningsord for
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130

Standardtittel
Bibelen i BIBSYS'.


$b

For musikk utformes standardtitler bare for klassiske verk, ikke for pop- og
jazzmusikk.

Underordnet enhet

Her registreres underordnet enhet for oppbevaringssted for manuskripter.
Kfr. bruk i MARC-felt 630 og 730.
(25.13C)

$d

Årstall

Her registreres årstall for undertegnelse av konvensjon, traktat, avtale o.l.
Parentes blir satt av systemet.
(25.5B, 25.16, 25.31A6)
Komposisjonsår (musikk) skal ikke registreres her.

$f

Utgivelsesår

Her registreres utgivelsesåret for dokumentet som katalogiseres.
(25.18A13)

$k

Form

Her registreres form, som kan være utvalg, protokoll e.l.
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

$l

Språk

Her registreres språk i dokumentet, f.eks. i et hellig skrift.
(25.5D, 25.18A10, 25.31B7)


$m

BIBSYS bruker Norsk for nynorsk og bokmål, Samisk for de ulike samiske
språkene.

Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. strykere, klaver, orkester o.l.
(25.29)
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130

Standardtittel

$n

Nummer for del av verk

Se delfelt $p.
(25.6, 25.18, 25.32)

$o

Arrangement
Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. arr.
(25.31B2)

$p

Tittel for del av verk

Delfeltene $n og $p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(25.6, 25.18, 25.32)

$q

Forklarende tilføyelser


Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. ord, årstall, uttrykk eller betegnelse som
er nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel.
Parentes blir satt av systemet.
(25.5B, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)



Delfeltet brukes for periodika for å skille likelydende pregnante titler. For en
bestemt tittel må det bare brukes en type forklarende tilføyelse. Dette vil si at hvis
sted er brukt som forklarende tilføyelse for to like titler, og det kommer et tredje
periodikum med samme navn som er utgitt på samme sted som en av de andre to,
skal utgivers offisielle navn brukes som forklarende tilføyelse på alle tre.
Som forklarende tilføyelser brukes sted, utgivers offisielle navn, sted : år eller
utgiver : år, år, andre tilføyelser. Periodika med samme tittel i ulike medieformer,
skal alltid ha fysisk form som kvalifikator i $q. SE: 'Hjelpemidler ved registrering
i Bibliotekbasen', kapitlet 'Standardtitler for periodika i BIBSYS
Biblioteksystem'.



For musikk registreres her forklarende tilføyelse for å skille like standardtitler, for
eksempel verkets komposisjonsår (25.31A6), hvis verken opusnummer eller toneart
er tilstrekkelig eller tilgjengelig.



I dette delfeltet skal korporasjon og underavdeling skilles med punktum.
F.eks.:

130 $a Rapport $q Norges handelshøyskole. Institutt for språk
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130

$r

Standardtittel

Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. B-dur, e-moll o.l.
(25.31A5)

$s

Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres versjonsbetegnelse av dokumentet,
f.eks. Klaverpartitur, Libretto o.l.
(25.31B3, 25.31B5)
Delfeltet er ikke tatt i bruk til versjonsbetegnelse for Bibelen.
(25.18A11)

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Fortekst i registreringsskjermen: alf
Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Den sorteres som +4.
Eksempler:
130 $a Konungs skuggsjá $l Norsk

130 $a Bernkonvensjonen $d 1886

130 $a Bibelen $f 1985 $l Engelsk $p GT. Apokr. Judit

130 $a Bibelen $f 1973 $l Norsk $p NT. Luk. $k Utvalg

130 $a Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon $d 1950 $k
Protokoller, etc., 1963-09-16 $w +4

130 $a Rapport $q Gøteborgs universitet. Institutionen før
vetenskapsteori
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130

Standardtittel

130 $a Skrifter $n Serie A $p Dialekter $q Dialekt - och
ortnamnsarkivet i Umeå

130 $a Skriftrække $n B $p Det Økonomiske Forskningsinstituts
skrifter $q Handelshøjskolen i København

130 $a Nyhetsbrev $q Kopinor : online
130 $a Nyhetsbrev $q Kopinor : trykt utg.

130 $a Konserter $m strykere $r B-dur

130 $a British Library $b Manuskript. Harley 2253
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210

Forkortet tittel

Tittel-, ansvars- og
utgivelsesopplysninger
Feltoversikt for dette kapitlet:
210

Forkortet tittel

(222)

Nøkkeltittel

240

Standardtittel

241

Originaltittel

245

Tittel og ansvarsopplysninger

246

Parallelltittel

250

Utgave

254

Musikktrykkets fysiske presentasjon

255

Kartografisk materiale

256

Filkarakteristika (UTGÅTT)

260

Utgivelse, distribusjon

210 Forkortet tittel
Feltet inneholder en forkortet periodikatittel laget ut fra nøkkeltittelen (MARC-felt 222).
Forkortet tittel kan brukes av BIBSYS-bibliotekene, og beholdes i Norper-poster. Feltet er
ikke obligatorisk.
Forkortet tittel beholdes når det forekommer i brønnposter.

$a

Forkortet tittel

Delfeltet inneholder den forkortede periodikatittelen.
Forkortelsene bestemmes av nasjonale ISSN-sentre i overensstemmelse med 'List of serial
title word abbreviations'. Basen ISSN Portal kan også brukes som kilde. Felt 740 brukes til å
registrere forkortede titler fra andre kilder.
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(222)

$b

Nøkkeltittel

Forklarende tilføyelser

Hvis nøkkeltittel (MARC-felt 222) inneholder forklarende tilføyelser, forekommer de samme
opplysningene her.
Eksempler:

(222)

210

$a J. leis. res.

210

$a Plant prot. bull. $b Faridabad

210

$a Annu. rep. – Dep. Public Welfare $b Chic.

Nøkkeltittel

Feltet inneholder en entydig periodikatittel som er knyttet til ISSN og tildeles av nasjonale
International Standard Serial Number-sentre (ISSN-sentre).
Nøkkeltittel skal ikke brukes av BIBSYS-bibliotekene unntatt Nasjonalbiblioteket, men
beholdes når det forekommer i importerte poster.

($a)

Nøkkeltittel

Delfeltet inneholder den fullstendige nøkkeltittelen.

($b)

Forklarende tilføyelser

Delfeltet inneholder utfyllende informasjon, f.eks. stedsnavn eller andre opplysninger som er
nødvendige for å skille identiske titler fra hverandre.
Eksempler:
222

$a Journal of leisure research

222

$a Plant protection bulletin $b Faridabad

222

$a Annual report - Department of Public Welfare
$b Chicago
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240

Standardtittel

240 Standardtittel
Fortekst i registreringsskjermen for musikk: stitt
Feltet brukes til standardtittel når denne ikke er hovedinnførsel.
(Da legges den i MARC-felt 130.)
Feltet brukes sammen med MARC-felt 100,110 eller 111.
Feltet er søkbart, men gir ikke innførsel i trykte kataloger.
Feltet blir automatisk redigert ut i skarpe klammer av systemet.

$a

Standardtittel

(25.1-25.3, 25.8-25.11, 25.15)

$d



Standardtittel brukes for “Verk blitt til før 1501”.
BIBSYS bruker: Navneformer for gresk- og latinspråklige forfattere og deres
verk anvendt i BIBSYS (inntil år 1500) : inkludert anonyme greske og latinske verk
fra samme periode / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, 1995, for
middelalderforfattere som skrev på latin og for klassiske greske og latinske forfattere.



For “Verk blitt til etter 1500” registreres originaltittel i MARC-felt 241, fremfor å
bruke standardtittel i MARC-felt 240, unntatt når tittelen foreligger i flere varianter
på originalspråket, f.eks. Gengangere/Gjengangere, Hamlet/The tragicall historie of
Hamlet Prince of Denmarke.



BIBSYS bruker: «Lovdata» (http://www.lovdata.no/index-lov.html) for verifisering
av standardtitler på norske lover.



Her legges årstall for utstedelse av lov i parentes etter lovens navn.



Standardtittel brukes ved katalogisering av musikkdokumenter og litteratur om
musikkstykker som har standardtittel.



For musikk utformes standardtitler bare for klassiske verk, ikke for pop- og
jazzmusikk



Periodika med hovedordningsord på korporasjon (eller person) hvor både
korporasjonsnavnet (eller personnavnet) og hovedtittel er like, skal ha standardtittel
registrert i dette feltet.

Årstall

Her registreres årstall som tilføyelse til standardtittel, f.eks. årstall for undertegnelse av
avtale, traktat o.l.
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240

Standardtittel

(25.5B, 25.5C, 25.16, 25.16B2)


Årstall for utstedelse av lov legges i delfelt $a.



Komposisjonsår (musikk) skal ikke registreres her

$g

Diverse opplysninger

Her registreres opplysninger om motpart ved traktater o.l.
(25.16)

$i

Serienummer, opusnummer o.l.

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres serienummer, opusnummer, nummer fra
tematisk verkfortegnelse.
(25.31A1-A4)

$k

Form

Her registreres form, som kan være utvalg, protokoll e.l.
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B)

$l

Språk

Språk i dokumentet.
(25.5D, 25.18A10, 25.31B7)


$m

BIBSYS bruker Norsk for nynorsk og bokmål, Samisk for de ulike samiske
språkene.

Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. strykere, klaver, orkester o.l.
(25.29)

$n

Nummer for del av verk

Se delfelt $p.
(25.6B1-B2, 25.18, 25.32)

$o

Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. arr.
(25.31B2)
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240

Standardtittel

$p

Tittel for del av verk

Delfeltene $n og $p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(25.6, 25.18, 25.32)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, for eksempel ord, årstall, uttrykk, medieform (for
eksempel online), eller annen betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra en annen
identisk eller lignende tittel. Se Hjelpemidler kap. 3.
Parentes blir satt av systemet.
(25.5C, 25.15A2, 25.16A, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)


$r

For musikk registreres her forklarende tilføyelse for å skille like standardtitler, for
eksempel verkets komposisjonsår (25.31A6), hvis verken opusnummer eller toneart
er tilstrekkelig eller tilgjengelig.

Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. B-dur, e-moll o.l.
(25.31A5)

$s

Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres versjonsbetegnelse av dokumentet,
f.eks. Klaverpartitur, Libretto o.l.
(25.31B3, 25.31B5)

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Die sorteres som +4.
Eksempler:
100 $a Andersen, H.C.
240 $a Eventyr $k Utvalg
245 $a Eventyr og historier $c H.C. Andersen

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

88

240

Standardtittel

100 $a Ibsen, Henrik
240 $a Gengangere
245 $a Gjengangere $c av Henrik Ibsen ; språklig bearbeidet av
Sverre Rødahl

100 $a Caesar, Gaius Julius
240 $a De bello Gallico $l Norsk
245 $a Borgerkrigen $c Gaius Julius Caesar ; fra latin, med efterord
og noter ved Oskar Fjeld ; innledning ved Hugo Montgomery

100 $a Aeschylus
240 $a Verker $l Tysk
245 $a Die Tragödien des Aeschylos $w +4

100 $a Hovland, Egil
240 $a Langfredag $l Svensk & norsk $o arr. $p Tårnhøye bølger
går
245 $a Tårnhøye bølger går $b for blandet kor, fra “Langfredag” $c
Egil Hovland

100 $a Brahms, Johannes
240 $a Konserter $i nr. 1, op. 15 $m klaver, orkester
$r d-moll
245 $a Two piano concertos $c by Johannes Brahms

100 $a Mozart, Wolfgang Amadeus
240 $a Die Zauberflöte $l Engelsk $s Libretto $w +4
245 $aThe magic flute $c Wolfgang Amadeus Mozart
$w +4
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241 (R) Originaltittel

100 $a Mozart, Wolfgang Amadeus
240 $a Messer $i K. 317 $l Latin $r C-dur
245 $a Missa, C major, for 4 solo voices, chorus and orchestra,
K 317 $b “Coronation mass” $c Wolfgang Amadeus Mozart

100 $a Mozart, Wolfgang Amadeus
240 $a Sinfonie concertanti $i K. Anh. 9 $m treblåsere, horn,
orkester $r Ess-dur
245 $a Symphonie concertante $b for oboe, clarinet, horn and
bassoon with orchestra, Köchel-Verz. Anhang I no. 9 $c
Wolfgang Amadeus Mozart

110 $a Norge
240 $a Friluftsloven (1957)
245 $a Friluftsloven $c utgitt av Statens friluftsråd

110 $a European Free Trade Association
240 $a Traktater, etc. $d 1979-06-26 $g Spania
245 $a Agreement between the EFTA countries and Spain signed
on 26th June, 1979

241 (R) Originaltittel
I dette feltet legges originaltittelen. Feltet er søkbart, men gir ikke innførsel i trykte kataloger.
Note med fortekst: Originaltittel: … / Originaltitler: … ; …
blir satt av systemet.

$a (R) Originaltittel
Her registreres originalens tittel.


Her registreres også originaltittel for “Verk blitt til etter 1500”, fremfor å bruke
standardtittel i MARC-felt 240, unntatt når tittelen foreligger i flere varianter på
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241 (R) Originaltittel
originalspråket, f.eks. Gengangere/Gjengangere, Hamlet/The tragical history of
Hamlet

$b (R) Annen tittelinformasjon
Her registreres undertittel, en forklaring til originaltittelen o.l.
Delfeltet registreres etter den $a det hører til.

$w (R) Sorteringsfelt for delfelt $a
Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.
Delfeltet registreres i tilknytning til den $a det hører til.
Eksempler:
100 $a Gibbs, Mary Ann
245 $a Skjulte bånd ; Alene i verden $c Mary Ann Gibbs ; [oversatt
av I. Kvaal]
241 $a The apothecary’s daughter $w apothecary’s daughter $a
Horatia
740 $a Alene i verden
740 $a Skjulte bånd

100 $a Aeby, Jacquelyn
245 $a Ensomhetens øy $c Jacquelyn Aeby ; [oversatt av Elisabeth
Neubeck]. Blodets bånd / Margaret Summerton ; [oversatt av I.
Kvaal]
241 $a Cottage on Catherina Cay
241 $a The sea house $w sea house
700 $a Summerton, Margaret $t Blodets bånd

100 $a Ferguson, Robert
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245

Tittel

245 $a Gåten Knut Hamsun $c Robert Ferguson ; oversatt
av Nina Elisabeth Normann og Håvard Rem
241 $a Enigma $b the life of Knut Hamsun

245 Tittel
Fortekst i registreringsskjermen: titt
Delfelt $w har egen fortekst: alf

$a

Hovedtittel

(1.1B)


Delfeltet resulterer i bi-innførsel, hvis ordningsord er registrert i MARC-felt 1xx.



Hovedtittelen gjengis nøyaktig slik som den står på tittelsiden.



Når tittel som begynner med artikkel brukes som hovedordningsord, skrives ordet
etter artikkelen med stor forbokstav.



Når omslaget er hovedkilde, brukes i tillegg note:
500 $a Katalogisert etter omslaget



For pregnante titler med tillegget «og andre fortellinger», legges hele tittelen i
MARC-felt 245 $a. Det lages ikke analytisk innførsel i MARC-felt 740 på første del
av tittelen.



For hovedtitler med alternativ tittel, legges hele tittelen i MARC-felt 245 $a. Det
lages ikke analytisk innførsel i MARC-felt 740 på første del av tittelen, og heller
ikke på den alternative tittelen.



Personnavn og korporasjonsnavn kan også brukes som tittel.



Hvis tegnet '&' forekommer i tittelen (245 $a), og det er behov for å få det bokstavert
som søkeinngang, brukes ikke sorteringsfeltet (245 $w). Isteden lages en bi-innførsel
i 740 der '&' erstattes med 'og' i henhold til dokumentets språk.



Temahefter av tidsskrifter kan, om det ønskes, katalogiseres særskilt. Heftets tittel
(ikke tidsskriftets tittel) legges i MARC-felt 245 $a. Om felles tittel mangler,
katalogiseres heftet iflg. 1.1G (kfr. også avvik til 1.1G2).
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Lenkeserier,
temahefter av tidsskrifter, og enkeltbind av årbøker'.



Hvis det finnes parallelltittel (-titler) og ansvarsangivelse(r) på mer enn ett språk,
angis begge i 246.
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245

Tittel

$b

Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel, en forklaring til hovedtittelen o.l.
(1.1E)


Delfeltet kan ikke gjentas, og mellom flere undertitler skrives mellomrom kolon
mellomrom.



Annen tittelinformasjon som hentes utenfor opplysningenes hovedkilde, f.eks.
undertittel fra omslaget, settes i en 500-note.

$c

Ansvarsangivelse

Her registreres ansvarsangivelse.
(1.1F)


Opplysninger om ansvarshavende skrives i den form de står på tittelsiden. Står det
"by", "von" eller "par" tas det med.
Hvis det ikke står "by" etc. på tittelsiden, tilføyes det ikke, i motsetning til
klargjørende opplysninger som settes i skarpe klammer, f.eks.: [edited by],
[redigert av] o.l.



Det tas med opp til 3 navn, som har samme ansvarsforhold til publikasjonen. Det kan
være forfatter, redaktør, illustratør etc. Disse skilles med komma, "and", "und"
etc., slik som det står på tittelsiden.



For 4 eller flere som har samme ansvarsforhold til publikasjonen, skrives bare den
første etterfulgt av: ... [et al.].



Ved anvendelse av 1.1F5 og 21.30 hvor det er flere enn tre ansvarshavende med
samme funksjon, skal bare den første nevnes i 245 $c. I slike tilfeller skal det ikke
lages 500-note for de resterende forfatterne/bidragsyterne. Det kan i stedet lages biinnførsel på disse i 700 med angivelse av type funksjon i $x. Note skal da genereres
automatisk. Se nærmere beskrivelse under 700.



Forfatterangivelse funnet på tittelbladets bakside, andre innledende sider
(preliminærsider) eller i kolofon, skrives i [ ... ].



Forfatterangivelse funnet i forordet, publikasjonens tekst eller i andre kilder gjengis
ikke her, men skrives i en 500-note:
500 $a Skrevet av: ...



Mellom forskjellige ansvarsangivelser innen delfeltet brukes mellomrom semikolon
mellomrom, med mindre det er snakk om en samlet ansvarsopplysning jfr. 1.1F4.



Inverterte forfatternavn på tittelbladet betraktes som typografisk spissfindighet. I
dette delfeltet skrives navnet uten invertering.
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245

Tittel


Kolon tilføyes når dette er utelatt på tittelbladet.
F.eks.: $c utgiver: Bergen kommune



Når enkeltbindene i et flerbindsverk har egen forfatterangivelse, men ikke egen
tittel, tilføyer vi [ved], evt. annen språkform, ved katalogiseringen av enkeltbindene
for å gjøre opplysningen mer forståelig.



Klargjørende opplysninger i skarpe klammer om ansvarsforhold, eller [og] kan
tilføyes mellom to institusjoner, hvis det er nødvendig for å klargjøre at det er
sideordning, ikke underordning.



Navn på oppdragsgivere tas med når de står på vanlig tittelblad, men ikke når de
står på standardskjema (rapporter ...), som ofte følger etter tittelbladet. Bi-innførsel
tas ikke.

$h

Generell materialbetegnelse

Generell materialbetegnelse (GMB) genereres automatisk når 008-koder er registrert og
posten lagres.
Skarpe klammer blir satt av systemet.
(1.1C)


$n

BIBSYS bruker generell materialbetegnelse (GMB) som foreskrevet i
Katalogiseringsregler, med unntak av termen 'tekst', som ikke brukes i BIBSYS.

Nummer for del av verk

Hvis dokumentet som registreres er en del av et verk, kan dette delfeltet brukes til nummer
for delen. Se delfelt $p.
(1.1B9, 12.1B3, 12.1B4)

$p

Tittel for del av verk

Delfeltene $n og $p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(1.1B9, 12.1B3-B4)

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Fortekst i registreringsskjermen: alf
Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
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245

Tittel

Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. The sorteres som +4.


Romertall i tittel må sorteres.



Hvis tegnet '&' forekommer i tittelen (245 $a), og det er behov for å få det bokstavert
som søkeinngang, brukes ikke sorteringsfeltet (245 $w). Isteden lages en bi-innførsel
i 740 der '&' erstattes med 'og' i henhold til dokumentets språk.

Eksempler:
100 $a Fønhus, Mikkjel
245 $a Røyskatt og andre fortellinger $c Mikkjel Fønhus

100 $a Loest, Erich
245 $a Es geht seinen Gang, oderMühen in unserer Ebene $b
Roman $c Erich Loest

100 $a Mann, Golo
245 $a Wilhelm II. $c von Golo Mann $w Wilhelm 2
600 $a Wilhelm $b II $c keiser av Tyskland

245 $a Valg –91 $b valgmateriell fra kommune- og
fylkestingsvalget 1991 $h maskinlesbar fil
260 $a [Mo] $b Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana
$c c1993

110 $a Norges geologiske undersøkelse
245 $a Kvartærgeologisk kart 1:10000 $h kart
$c Norges geologiske undersøkelse

245 $a Fortschritt-Berichte der VDI-Zeitschriften $n Reihe 2 $p
Betriebstechnik
260 $a Düsseldorf $b VDI-Verlag
710 $a Verein Deutscher Ingenieure
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246 (R) Parallelltittel

110 $a Norge
245 $a Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler $c Sven
Haraldsen (red.)
700 $a Haraldsen, Sven

111 $a International Symposium on Organic Crystal Chemistry $n
9 $c Pozna#/n-Rydzyna $d 1994
245 $a Organic crystal chemistry $b molecular design, structure,
reactivity, and transformation : proceedings of the 9th
International Symposium on Organic Crystal Chemistry,
Pozna#/n-Rydzyna , Poland, 23-27 August 1994, (a satellite
symposium of the 15th European Crystallographic Meeting in
Dresden) $c edited by Derry W. Jones and Andrzej Katrusiak
440 $a Journal of molecular structure $v 374(1996)
500 $a Over tittelen: Special issue
700 $a Jones, Derry W.
700 $a Katrusiak, Andrzej
711 $a European Crystallographic Meeting $n 15 $d 1994
$c Dresden

245 $a Uninett - på vei mot multimedia $c intervju og foto: Jon
Grepstad … [og 37 andre artikler]
490 $a Kontur / Lærarutdanningsrådet ; 7(1993)nr. 2/3
830 $a Kontur $q Lærerutdanningsrådet $v 7(1993)nr. 2/3
500 $a Spisstittel

246 (R) Parallelltittel
Feltet brukes til registrering av den første parallelltittelen.
I samsvar med annet katalogiseringsnivå for fullstendighet i beskrivelsen er det bare aktuelt å
registrere én parallelltittel, men norsk parallelltittel tas alltid med.
Hvis ansvarsangivelsen er på bare ett språk, angis den i 245 $c
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246 (R) Parallelltittel
Feltet gir bi-innførsel på tittel.

$a

Parallelltittel

Her registreres parallelltittelen.
(1.1D, 1.1F10, 12.1D)

$b

Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel til parallelltittelen, en forklaring til parallelltittelen o.l.
(1.1E5)

$c

Ansvarsangivelse

Her registreres ansvarsangivelse dersom parallelltittelen har ansvarsangivelse på annet språk
enn hovedtittelen.
(1.1F11)

$n

Nummer for del av verk

$p

Tittel for del av verk

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. The sorteres som +4.
Eksempler:
100 $a Kvam, Oddvar S.
245 $a Fra de unges verden $b suite for orkester
$c Oddvar S. Kvam
246 $a From the young people’s world $b suite for orchestra

245 $a Norsk samkatalog for bøker $h maskinlesbar fil
246 $a The Norwegian union catalogue of books $w +4
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250

Utgave

245 $a Dansk periodicafortegnelse . . . $b med Grønlandsk
periodicafortegnelse, Færøsk periodicafortegnelse $c
udarbejdet af Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med
Bibliotekscentralen $w Dansk periodicafortegnelse
246 $a The Danish national bibliography. Serials . . .
$b with the Greenlandic serials list, the Faroese serials list
$c compiled by the Royal Library in collaboration with the
Danish Library Bureau
$w Danish national bibliography. Serials

250 Utgave
Fortekst i registreringsskjermen: utgav.
Feltet brukes til registrering av utgaveinformasjon.

$a

Utgave

Her registreres den delen av utgaveinformasjonen som skal redigeres ut foran en eventuell
ansvarsangivelse.
(1.2B, 1.2D)


En opplysning om utgave gjengis slik den står i publikasjonen og med de forkortelser
som er tillatt. Tall brukes i stedet for ord.



Opplysninger om utgaver ang. spesielt tyske og svenske bøker: hvis ny Aufl./uppl.
har samme ISBN som en tidligere utgave, må den nye Aufl./uppl. behandles som et
nytt opplag og opplysningen registreres i MARC-felt 096 $f.
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Katalogisering av
nye opplag/opptrykk'.



Mellomrom brukes mellom ordenstallet og utgavebetegnelsen, som forkortes slik:
250 $a 2. utg.
250 $a 2nd ed., rev. and enl.
250 $a 3rd ed.
250 $a 4. Aufl.
250 $a 2e éd.
250 $a Ny utg.
250 $a Nynorsk utg.



Angivelse av språkform i utgavebetegnelsen: rekkefølgen i dokumentet bestemmer
hva som skal komme først av utgave-opplysning og språkversjon:
3. utgave Bokmål

gjengis:
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254

Musikktrykkets fysiske presentasjon

Bokmål 3. utgave

gjengis

Bokmål[utg.], 3. utg.

Der det er vanskelig å konstatere hvilken utgave av hovedbok og
tilleggsbok som hører sammen, katalogiseres tilleggsbøkene for seg uten
å lenke til hovedboka. Det lages forfatter/tittel-bi-innførsel for
hovedboka.
For behandling av læreverk med språklige utgavebetegnelser,
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen’, kapitlet
'Retningslinjer for lenking av læreverk i BIBSYS'.

$b

Ansvarsangivelse

Her registreres ansvarshavende for utgaven.
(1.2C, 1.2E)
Eksempler:
250 $a 2nd ed., rev. and enl.

250 $a Bokmål [utg.], 3. utg.

250 $a 5. utg. $b redigert av Knut Fægri

254 Musikktrykkets fysiske presentasjon
Feltet brukes til beskrivelse av den fysiske presentasjon av trykt musikk eller
musikkmanuskripter, f.eks. for en strykekvartett utgitt som partitur, studiepartitur, partitur og
stemmer eller bare stemmer.

$a

Musikktrykkets fysiske presentasjon

Her registreres den betegnelsen som er brukt i dokumentets hovedkilde.
(5.3)
Eksempler:
254 $a Partitur

254 $a Partition d’orchestre
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255

Kartografisk materiale: målestokk o.l.

254 $a Score and set of parts

255 Kartografisk materiale: målestokk o.l.
Feltet brukes til registrering av matematiske og andre kartografiske opplysninger.

$a

Målestokk, projeksjon, koordinater o.l.

(3.3)
Eksempler:
110 $a VIAK, A/S
245 $a Kart over Porsgrunn med omegn $c VIAK ; utgitt av
Porsgrunn oppmålingsvesen $h kart
255 $a Målestokk 1:12.500
300 $a 1 kart

110 $a Norges geologiske undersøkelse
245 $a Kvartærgeologisk kart 1:10000 $c Norges geologiske
undersøkelse $h kart
255 $a Målestokk 1:10.000
300 $a kart

256 Filkarakteristika (UTGÅTT)
Feltet brukes ikke lenger

260 Utgivelse, distribusjon
Fortekst i registreringsskjermen: forl
Feltet brukes til registrering av utgivelse, distribusjon, trykking.


Det er obligatorisk å fylle ut minst ett delfelt: for bøker delfelt $c, for tidsskrifter
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260

Utgivelse, distribusjon
delfelt $a og $b.

$a (R) Sted
Her registreres utgivelsessted, distribusjonssted o.l.
(1.4C)
Stedsnavn gjengis i den form og kasus det forekommer i publikasjonen.
Unntak er navn på delstater i USA, etc. (Se: Bilag B i Katalogiseringsregler, s. 538).
260 $a Trondheim
260 $a Boca Raton, Fla.

Ved flere stedsnavn oppgis det som er nevnt først, og, dersom det finnes i opplysningens
hovedkilde, det første av de senere steder som er et norsk sted (når det første ikke er norsk)
eller som er fremhevet ved layout.
260 $a London ; Oslo $b International SRM Publications
Oslo skal med fordi det er et norsk sted.

Alternativ regel (1.4C5) gir hjemmel for å ta med sted for hovedkontor i tillegg til det sted
som er nevnt først i opplysningskilden. Alternativ regel kan følges hvis ønskelig.
Eksempel:
Vi har en bok med tittel ’Beautiful testing’, utgitt på forlaget O'Reilley i 2009. Forlagets
hovedkvarter er i Sebastopol, California. Steder angitt på tittelbladet i denne rekkefølgen:
Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo. Ingen av dem er fremhevet
typografisk.
Ved bruk av alternativ regel blir resultatet slik:
260 $a Beijing ; Sebastopol, Calif. $b O'Reilley $c 2009

Merk at ved to stedsnavn og bare ett forlag må begge navn registreres i ett delfelt $a for å få
riktig skilletegn.
Hvis det skal angis to forlag med tilhørende steder (1.4D5), repeteres $a og $b:
260 $a København $b Munksgaard $a Oslo $b Aschehoug
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260

Utgivelse, distribusjon

Hvis det sted som oppfattes som mest relevant for utgivelsen ikke kan registreres i 260,
anbefales å registrere relevante tilleggsopplysninger om utgiver i 500 note:
260 $a Dhaka $b University Press
500

$a Blant øvrige utgivere: London : Zed Books

Er sted ukjent, skrives [S.l.] (sine loco).
Ved overklistret lapp for trykkangivelse (oftest forlag) velges tittelsiden som kilde, hvis
lappen er limt på baksiden. Er det derimot overklistret på tittelsiden, bør lappen være kilde.

$b (R) Navn (forlagsnavn)
$b (R) Navn (forlagsnavn)
Her registreres navn på forlag, distributør o.l.
(1.4D)
På grunn av at forlagsfeltet indekseres, er det uheldig å bruke forkortelse for
forlag/distributør (som for eksempel ”Museet” eller Forfatteren”). Paragraf 1.4D4 er også
fjernet fra Katalogiseringsregler og skal derfor heller ikke brukes i BIBSYS. Paragraf 1.4D2
sier at forleggerens/distributørens navn oppgis i den korteste formen som kan bli forstått og
identifisert internasjonalt. Er forleggeren en person, registreres denne i 260 $b med initialer +
etternavn.


Eksempel på forlagsnavn forkortet i mindre grad men fremdeles identifiserbart:
260 $b Aschehoug
ikke bruk:
260 $b H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)



Er forlagsnavn ukjent, skrives [s.n.] (sine nomine). Genitivs s i forlagsnavnet
skrives som på tittelbladet, men s sløyfes hvis det ikke skrives "forlag", f.eks.:
260 $b Bonnier (på tit.bl.: Bonniers)
260 $b Geber (på tit.bl.: Gebers førlag)



Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri skrives her, hvis det står på
tittelsiden, men uten bi-innførsel. Dette sløyfes hvis det står på baksiden av
tittelbladet.



I kommisjon, f.eks. engelsk utgave av Berlitz reiseguider er alle i kommisjon hos
Gyldendal:
260 $a Oxford $b Berlitz $a [Oslo] $b [I kommisjon hos
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260

Utgivelse, distribusjon
Gyldendal]


Publikasjoner utgitt av Den norske bokklubben får et av følgende navn på
forlagsplass:
260 $b Den norske bokklubben
260 $b Bokklubbens lyrikkvenner
260 $b Bokklubbens barn



Når navnet på to forlag/institusjoner står på tittelbladet, og det/den siste har
copyright, tas begge med. Dette gjelder spesielt for norske bøker, f.eks.:
260 $b Norges idrettsforbund $b Universitetsforlaget



Når to forlag er slått sammen, tas begge med, f.eks.:
260 $b Land og kirke/Gyldendal
260 $b NKL's forlag/Tiden



Institusjonsnavn som står øverst på tittelbladet kan, hvis det åpenbart dreier seg om
utgiver, oppgis som forlag, hvis forlag mangler



Når et verk er utgitt av en person på eget forlag, registreres utgiveren i formen
initialer + etternavn.



Skarpe klammer brukes når opplysningene er hentet utenfor foreskreven kilde i
'Katalogiseringsregler'..

$c

År

Her registreres utgivelsesår, distribusjonsår, trykkeår, copyright-år.
(1.4F6)


Angivelse av årstall ved flere år velges i denne rekkefølge:
1. Utgivelsesår



3. Copyright-år

Ved usikkerhet prøver vi å bestemme året så nøyaktig som mulig (1.4F7), f.eks.:
260 $c
260 $c
260 $c
260 $c



2. Trykkeår

[1984]
[cop. 1984]
[ca. 1984]
[198-?]

sorteres $w 1984
sorteres $w 1980

Hvis dokumentet bare har copyright-år, skrives f.eks.:
260 $c cop. 1984



Ved katalogisering av uavsluttede flerbindsverk eller løpende ressurser oppgis
bare førstutkomne binds/heftes år fulgt av bindestrek og fire mellomrom, f.eks.:
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260

Utgivelse, distribusjon
260 $c 1981

.

Ved katalogisering av avsluttede flerbindsverk eller løpende ressurser brukes både
første utgivelsesår og siste utgivelsesår, f.eks.:
260 $c 1980-1985
Ikke:1980-85
260 $c cop. 1971-cop. 1982



I stedet for trykkeår har mange tidsskrifthefter en nummerering som består av årstall
og nummer. Man bruker det årstallet som står i nummerangivelsen som utgivelsesår
i skarpe klammer.



Ved katalogisering av faksimiler registreres utgivelsesår i MARC-felt 260 $c. Det
legges ikke inn sortering i MARC-felt 260 $w på det opprinnelige årstallet.



Der hvor flere år er oppgitt på lydopptak, registreres her det nyeste. Innspillingsår,
produksjonsår og tidligere utgivelsesår registreres i note. Valgfri regel i
Katalogiseringsregler ang. produksjonsår brukes ikke i BIBSYS



Ved katalogisering av Ann Arbor-opptrykk (gjelder akademiske avhandlinger)
legges opprinnelig tittelblad til grunn for katalogiseringen. Sted- og forlagsangivelse
registreres på samme måte som ved katalogisering av andre akademiske
avhandlinger. Originalutgavens år legges i MARC-felt 260 $c. Alle trykkeår for
Ann Arbor-opptrykk, som avviker fra året som er registrert i MARC-felt 260 $c, skal
angis I MARC-felt 096 $f:
096 $f (Opptrykk 19xx)
Det lages to 500-noter:
500 $a Avhandling (type grad) - universitetets/skolens navn, år
500 $a Fotografisk opptrykk fra University Microfilms
International, Ann Arbor, Mich.
F.eks.:

$e

260

$a Tucson, Ariz. $b Arizona State University
$c 1976

500

$a Avhandling (Ed.D.) – Arizona State University, 1976

500

$a Fotografisk opptrykk fra University Microfilms
International, Ann Arbor, Mich.

096

$f (Opptrykk 1982)

Trykkested

Delfeltet skal bare brukes som tillegg til trykkeriets navn (260 $f) hvis forlegger (260 $b)
ikke er kjent.
Parentes blir satt av systemet.
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260

Utgivelse, distribusjon

(1.4G1)

$f

Trykkeriets navn

Delfeltet skal bare brukes hvis forlegger (260 $b) ikke er kjent, og oppgis da sammen med
trykkested (260 $e).
Parentes blir satt av systemet.
(1.4G1)


$w

NB! Vi sletter ikke trykkeriets navn i delfelt $f ved katalogisering når det
forekommer i posten.

Sorteringsfelt for delfelt $c

Delfeltet brukes når det som står i MARC-felt 260 $c ikke er egnet for sortering. Det er ikke
nødvendig å sortere bort skarpe klammer eller forkortelse for copyright.
Når utgivelsesår i publikasjonene ikke er i henhold til den gregorianske kalender, registreres
årstall i henhold til den gregorianske kalender her.
F.eks.:

260 $c [198-?] $w 1980
260 $c [ca. 1984] $w 1984

260 $c [1984]
260 $c cop. 1984
Eksempler:
260 $a Trondhjem $c juni 1932 $w 1932

260 $a Kristiania $b I kommission hos Norli $c 1918

260

$a Bergen $b The Institute $c 1979-1980

260 $a Boulder, Colo. $b Westview Press $a Oslo
$b Cappelen $c 1979

260 $a [S.l.] $b [s.n.] $c [1923] $e Norheimsund $f Skaars boktr.
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261 (R) Utgivelse

260 $a [S.l.] $b [s.n.] $c [199-?] $w 1990

261 (R) Utgivelse
Brukes når man ønsker å registrere flere utgivere. Første utgiver skal registreres i 260 etter
vanlig praksis. Feltet er innført primært for Nasjonalbiblioteket av hensyn til
nasjonalbibliografisk registrering, men kan brukes av alle. Feltet blir konvertert til 260 i
MARC 21.

$3 Spesifisering av materialet
Her spesifiseres hvilke utgivelser (periode) utgivelsen gjelder.

$a(R) Sted
$b(R) Forlag
$x Rekkefølge for utgivelse.
Gyldige verdier i $x:
2

Mellomliggende utgiver

3

Løpende/Seneste utgiver

Eksempler:
261 $x 2 $31980-May 1993$a London $b Vogue
261 $x 3 $3 June 1993- $a London $b Elle
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300

Fysisk beskrivelse

Fysisk beskrivelse
Feltoversikt for dette kapitlet:
300

Fysisk beskrivelse

310

Periodisitet

321

Tidligere periodisitet

350

Pris

362

Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser

300 Fysisk beskrivelse
Fortekst i registreringsskjermen: omf
Feltet kan inneholde beskrivelse av fysiske detaljer som antall sider, omfang o.l.

$a

Omfang

Her registreres sidetall, antall fysiske enheter, spilletid samt eventuell spesiell
materialbetegnelse for enheten.
(1.5B, 2.5B)


Mellomrom brukes mellom side- eller bindantall, f.eks.:
300 $a 412 s.
300 $a S. 489-496
300 $a 16 bl.
300 $a Bl. 322-536



For flerbindsverk registreres antall bind, f.eks.:
300 $a 2 b.
300 $a 2 b. i 3
300 $a 3 b. (X, 1264 s.)



Ved to forskjellige sekvenser skrives f.eks.:
300 $a XIX s., s. 315-500



Upaginerte publikasjoner: ved trykk på begge sider, telles sider, ved trykk på
annenhver side, telles blad, f.eks.:
300 $a [15] s.
300 $a [30] bl.
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300

Fysisk beskrivelse


For upaginerte tykke bøker beregner man antall sider og angir et cirka-tall, f.eks.:
300 $a ca. 450 s.
300 $a ca. 800 bl.



Upaginerte, men vesentlige sidetall skrives i spisse klammer, f.eks.:
300 $a 215 s., [20] bl.



Ved flere pagineringer skrives f.eks.:
300 $a 1 b. (flere pag.)
300 $a 32 s. (flere pag.)



Ved mikroform (11.5B) skrives, f.eks.:
300 $a 6 mikrofilmkort
300 $a 1 mikrofilmspole



For lydopptak oppgis spilletid både på vertsposten (samlet spilletid) og på
sporposten (for hvert enkelt spor). Spilletid gjøres om til timer og minutter ved mer
enn 59 minutter.



Ordet ’lyd’ sløyfes i ’lydplate’, ’lydbånd’ og ’lydkassett’



For lydopptak og maskinlesbare filer spesifiseres type lagringsmedium i parantes
etter lagringsmediet. For eksempel:
1 plate (CD) Dvs. 1 compact plate
1 optisk plate (CD-ROM)



For videogrammer/videokassetter tilføyes merkenavn eller annen teknisk
spesifikasjon i parentes, dersom dette er av vesentlig betydning for om dokumentet
kan brukes.
For filmer/videogrammer/videokassetter tilføyes total spilletid i
parentes etter angivelsen av antall enheter.
For maskinlesbare filer angis antall fysiske enheter.
300 $a 1 kassett (VHS) (91 min)
300 $a 1 filmspole (24 min)
300 $a 1 optisk plate (CD-ROM)
300 $a 1 diskett

$b

Illustrasjonsmateriale

Her registreres andre fysiske detaljer som illustrasjoner, tegninger, farge, lyd osv.
(1.5C, 2.5C)


Ved en type illustrasjoner i samme publikasjon, f.eks. bare kart eller bare fig., angis
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300

Fysisk beskrivelse
denne betegnelsen.


$c

Ved 2 eller flere typer illustrasjoner i samme publikasjon, skrives bare ill.

Format

Her kan registreres enhetens format, f.eks. i centimeter eller millimeter, ved behov.
Når format er registrert, skal opplysningen ikke slettes.
(1.5D-12.5D)

$e

Bilag

Her registreres medfølgende materiale, unntatt det som er lagt i lomme av utgiver. Tegnet "+"
foran settes av systemet.
(1.5E-12.5E)


Alle alternativer for registrering av bilag brukes ut fra katalogisators skjønn, f.eks.:
300 $e 1 mikrofilmkort
300 $e lærerkommentar
300 $e register
300 $e 1 atlas (XVII, 37 s., 74 pl.)
300 $e 3 kart
300 $e 1 bilag [34 bl.]
300 $e 1 optisk plate (CD-ROM )



Bilag som ligger løst i publikasjonen, må spesifiseres og registreres her.



Er bilaget satt i lomme av oss, registreres det i tillegg i MARC-felt 096 $f.



Bilag satt i lomme av utgiver registreres bare i en 500-note:
500 $a 2 fold. kart i lomme
Opplysningen skal da ikke gjentas i 300 $e.



Når et musikktrykk har stemmer som bilag, oppføres ikke antallet i dette felt, men
kun ordet stemmer. Antallet oppføres som lokal note i MARC-felt 096 $f, for
eksempel:
300 $a 1 partitur $e stemmer
096 $f (4 stemmer)

Eksempler:
300 $a 1 kart
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300

Fysisk beskrivelse

300 $a lydkassetter

300 $a IV s., s. 1a-40a, 1b-40b

300 $a 1 partitur (56 s.)

300 $a [3], 148 bl. $b mus.

300 $a Bl. 322-536 $b fig.

300 $a 264 s., fold. pl. $b ill.

300 $a 99, [5] s. $b bare ill.

300 $a 1 kassett (VHS) (91 min) $b lyd, s./h.

300 $a 1 filmspole (24 min) $b kol. $c 16 mm

300 $a 72 dias, 1 lydkassett (14 min), instruksjonshefte ([12] bl.)

300 $a VII, 690 s. $b ill. $e 1 fold. kart

300 $a 1 optisk plate (CD-ROM) $b kol. $c 12 cm
$e bruksanvisning

300 $a 1 atlas (XVII, 37 s., 74 pl.)
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310

Periodisitet

310 Periodisitet
Her registreres opplysninger om periodisitet for periodika, med mindre denne fremgår av
innholdet i tittel- og ansvarsfeltet.
Feltet redigeres ut som note.

$a

Periodisitet

Her registreres periodisitet, f.eks. Årlig, Kvartalsvis, Månedlig, Ukentlig, 2 nr. pr. måned, 6
nr. pr. år, Hvert annet år, Uregelmessig osv.
(12.7B1)

$b

Dato for periodisitet

Eksempler:
310 $a Årlig $b 1983-

310 $a 2 nr. pr. måned $b 2001-

310 $a 4-7 nr. pr. uke (daglig) $b 1999-

310 $a Månedlig (1962- )

321 Tidligere periodisitet
$a

Tidligere periodisitet

$b

Dato for tidligere periodisitet

Eksempel:
321 $a 6 nr. pr. år $b 1950-1961
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350

Pris (PERIODIKA)

350 Pris (PERIODIKA)
Feltet kan brukes av BIBSYS-bibliotekene, og beholdes i Norper-poster. Feltet er forbeholdt
periodika.
Feltet kan også forekomme i brønnposter fra Library of Congress .Informasjonen kan f.eks.
brukes ved bestilling av tidsskrifter.

$a

Pris

Foreløpig brukes feltet bare ved registrering av fritt tilgjengelige elektroniske tidsskrifter. Det
brukes en fast tekst: 350 $a Gratis.

362 Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske
betegnelser
Feltet kan brukes av BIBSYS-bibliotekene, og beholdes i importerte poster.

$a

Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser
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440 (R) Serie med bi-innførsel

Serie-bi-innførsler
Seriefelter finnes i 4xx-gruppa (MARC-felt 440, 490, 491) og i 8xx-gruppa (MARC-felt
800, 830).
MARC-felt 440 brukes når det skal være bi-innførsel på serien i den form serietittelen har i
dokumentet.
MARC-felt 490 brukes når det ikke skal være bi-innførsel på serien i den form serietittelen
har i dokumentet.
Når bi-innførsel på serien skal ha en annen form (standardisert serietittel) enn det som står i
dokumentet, brukes MARC-felt 490 for dokumentets form, og MARC-felt 8xx (800 evt.
830) brukes for den standardiserte formen.
MARC-felt 491 brukes for lenking av nummererte institusjonsserier og flerbindsverk.
Utskrifter av en pdf-fil som er hefte i en lenkeserie, skal ikke lenkes, men katalogiseres med
serienoten i MARC-felt 440.
Feltoversikt for dette kapitlet:
440

(R)

Serie med bi-innførsel

490

(R)

Serie uten bi-innførsel

491

(R)

Serie ved lenking

440 (R) Serie med bi-innførsel
Feltet brukes for serietittelen som tilhører dokumentet som katalogiseres.
Feltet gir bi-innførsel på serien.

$a

Serietittel

(1.6B)


Serietittelen gjengis slik den står i publikasjonen. Første ord etter innledende artikkel
skrives med liten forbokstav.



Serietittel som legges i MARC-felt 440 er søkbar og gir bi-innførsel i
katalogutskrifter.



Seriens parallelltitler, undertittel og ISSN sløyfes.



Serietitler fra andre kilder enn publikasjonen, settes i skarpe klammer.
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440 (R) Serie med bi-innførsel


Alle serietitler (norske og utenlandske utgivelser) legges i MARC-felt 440.
Unntak:
* Alle bind i serien har samme forfatter
* Serietittelen er upregnant
* Serietittelen har flere tittelvarianter
* Serieheftene er flere (spredte eller fortløpende) numre i et
flerbindsverk
Alle disse legges i MARC-felt 490 eller MARC-felt 490 + 8xx (800 evt.
830).
For flerbindsverk som har flere numre i en serie, anvendes flg. praksis:
MARC-felt 490 registreres på flerbindsverknivå
MARC-felt 440, evt. 490/8xx, evt. 491 registreres på heftenivå
F.eks.:
100 $a Brett-Evans, David
245 $a Von Hrotsvit bis Folz und Gegenbach
490 $a Grundlagen der Germanistik ; 15, 18
245 $a Von der liturgischen Feier zum volkssprachlichen Spiel
440 $a Grundlagen der Germanistik $v 15
245 $aReligiöse und weltliche Spiele des Spätmittelalters
440 $a Grundlagen der Germanistik $v 18



$n

For temahefter av tidsskrifter, legges som hovedregel opplysninger om
vertsdokumentet i MARC-felt 440, unntaksvis i MARC-felt 490/830 (når
serietittelen er upregnant eller serietittelen har flere varianter). Nummerering innen
serien for temahefter, delfelt $v, utformes etter mønster fastlagt i “BIBSYSVEDTAK og -AVVIK fra Katalogiseringsregler”, pkt. 12.7B21 (se også 096 $g).
Delfelt $q fylles ikke ut.
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Lenkeserier,
temahefter av tidsskrifter, og enkeltbind av årbøker'.

Nummer for underserie

Her registreres første nummer. Se delfelt $p.
(1.6H2)

$p

Tittel for underserie

Delfeltene $n og $p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
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440 (R) Serie med bi-innførsel
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(1.6H1-H2)

$q

Sorteringsfelt for delfelt $v

Delfeltet brukes for standardisert volumbetegnelse for sortering dersom det er avvik i forhold
til $v.
F.eks.:

$v

440 $v

80/2

$q 1980:2

2/80

1980:2

1980/2

1980:2

2/1980

1980:2

80:2

1980:2

2:80

1980:2

2:1980

1980:2

Bd. 15

15

nr. 5

5

Nr. 2

2

no. 255

255

vol. 44

44

Volum

Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet.
Standard forkortelser iht. Bilag B i Katalogiseringsregler brukes ved volumbetegnelser.
Arabiske tall settes i stedet for andre talltegn eller bokstaverte tall.
(1.6G, 1.6H5)
Maksimal delfeltlengde: 20 tegn.


$w

Hvis serien har volumnummer både i hoved- og underserie, registreres hovedseriens
nummer her. Underseriens volumnummer legges i 440 $y.

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
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440 (R) Serie med bi-innførsel
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Den sorteres som +4.

$x

ISSN

Kun til bruk for Nasjonalbiblioteket

$y

Volum for underserie

Her legges volumnummer i underserie når hovedserien har egen løpende nummerering som
er registrert i 440 $v. Feltet brukes kun når $v allerede er brukt for nummer i hovedserien.
(NB! Visning på skjerm er ikke klar ennå.)
(1.6H5)
Eksempler:
440

$a Penguin classics

440

$a dtv $v 2906

440

$a Reclams Universal-Bibliothek $v Nr. 7127 $q 7127

440

$a Collected studies series $v CS322 $q 322

440

$a Den svarte serie $v 70 $w +4

440

$a Geochimica et cosmochimica acta
$p Supplementum $v 13

440

$a Early English Text Society $p Original series
$v no. 255 $q 255

440

$a Sammlung kurzer Grammatiken germanischer
Dialekte $n A $p Hauptreihe $v Nr. 2 $q 2

440

$a Journal of molecular structure $v 374(1996)
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490 (R) Serie uten bi-innførsel

440

$a Biblioteca de arte hispanico $v 8
$p Artes aplicadas $y 1

490 (R) Serie uten bi-innførsel
Feltet brukes for serier hvor det enten ikke skal lages bi-innførsel i trykte utskrifter, eller det
skal lages bi-innførsel i en annen form (standardtittel).
Feltet er søkbart selv om det ikke gir bi-innførsler i kataloger.
Den formen av tittelen (standardtittel) som det skal lages bi-innførsel på, registreres i et 8xxMARC-felt (830 eller 800).

$a

Serietittel

Her registreres selve serietittelen med evt. volumbetegnelse. ISBD-tegn legges inn manuelt.
(1.6B)


Her registreres følgende serietitler:
* Alle bind i serien har samme forfatter
* Serietittelen er upregnant
* Serietittelen har flere tittelvarianter
* Serieheftene er flere (spredte eller fortløpende) numre i et
flerbindsverk
Alle disse legges i MARC-felt 490 eller MARC-felt 490 + 8xx (800 evt.
830).
F.eks.:
Alle bind i serien har samme forfatter

100 $a Sandemo, Margit
245 $a Dødssynden
490 $a Sagaen om isfolket ; 5
800 $a Sandemo, Margit $t Sagaen om isfolket $v 5
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490 (R) Serie uten bi-innførsel

Serietittelen er upregnant
(Med upregnant serie menes det at serietittelen må ha en tilføyelse
(kvalifikator) for å være entydig.Feltet anvendes for unummererte
institusjonsserier. De nummererte institusjonsserier registreres i
MARC-felt 491.)

100 $a House, James S.
245 $a Occupational stress and the mental and physical health of
factory workers
490 $a Research report series / University of Michigan. Institute for
Social Research
830 $a Research report series $q University of Michigan. Institute
for Social Research

Serietittelen har flere tittelvarianter

100 $a Pastier, John
245 $a Cesar Pelli
490 $a Monographs in contemporary architecture
830 $a Monographs on contemporary architecture

Serieheftene er flere (spredte eller fortløpende) numre i et
flerbindsverk

Flg. praksis anvendes:
MARC-felt 490 registreres på flerbindsverknivå
MARC-felt 440, evt. 490/8xx, evt. 491 registreres på heftenivå

Flerbindsverknivå:
100 $a Brett-Evans, David
245 $a Von Hrotsvit bis Folz und Gegenbach
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490 (R) Serie uten bi-innførsel

490 $a Grundlagen der Germanistik ; 15, 18

Heftenivå:
245 $a Von der liturgischen Feier zum volkssprachlichen Spiel
440 $a Grundlagen der Germanistik $v 15

245 $a Religiöse und weltliche Spiele des Spätmittelalters
440 $a Grundlagen der Germanistik $v 18


Her registreres unummererte institusjonsserier som ikke lenkes.



For temahefter av tidsskrifter, legges som hovedregel opplysninger om
vertsdokumentet i MARC-felt 440, unntaksvis i MARC-felt 490/830 (når
serietittelen er upregnant eller serietittelen har flere varianter). Nummerering innen
serien for temahefter, delfelt $v, utformes etter mønster fastlagt i “BIBSYSVEDTAK og -AVVIK fra Katalogiseringsregler”, pkt. 12.7B20 (se også 096 $g).
Delfelt $q fylles ikke ut.
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Lenkeserier,
temahefter av tidsskrifter, og enkeltbind av årbøker'.

Eksempler:
490

$a Sagaen om isfolket ; 5

800

$a Sandemo, Margit $t Sagaen om isfolket $v 5

490

$a Romaner og fortellinger / John Steinbeck

800

$a Steinbeck, John $t Romaner og fortellinger

490

$a Pax ; 788

830

$a Pax-bøkene $v 788

490

$a Monographs in contemporary architecture ; 2

830

$a Monographs on contemporary architecture $v 2

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

119

491 (R) Serie ved lenking

490

$a Research report series / University of Michigan. Institute
for Social Research

830

$a Research report series $q University of Michigan.
Institute for Social Research

490

$a Kontur / Lærarutdanningsrådet ; 7(1993)nr. 2/3

830

$a Kontur $q Lærerutdanningsrådet $v 7(1993)nr. 2/3

491 (R) Serie ved lenking
Feltet brukes for lenking av nummererte institusjonsserier og flerbindsverk.


BIBSYS definerer en nummerert institusjonsserie (lenkeserie) som følger:
4 kriterier må oppfylles:
1. Dokumentene må være knyttet til hverandre ved en felles tittel
(serietittel).
2. Alle eller mange av dokumentene må ha sin egen hovedtittel.
3. De enkelte dokumentene må ha et nummer.
4. Serien som helhet må være tilknyttet en institusjon. Denne
tilknytningen defineres vidt: institusjonen kan være utgiver,
institusjonsnavnet kan stå i forkortet form i tittelfeltet, osv.



Når et flerbindsverk har flere numre i en lenkeserie, lenkes enkeltbindene både til
flerbindsverket og til serien. Samme lenkepraksis følges enten heftene har
fortløpende eller spredte numre i serien.
På flerbindsverkposten legges serieinnførselen i MARC-felt 490, mens på
bindposten legges den i MARC-felt 491.



Når man katalogiserer en utskrift av en pdf-fil som er hefte i en lenkeserie, skal
serienoten registreres i MARC-felt 440. Det skal ikke lenkes til serien og det skal
ikke opprettes egen seriepost for utskrifter.

$a

Serietittel

Delfeltet brukes for nummererte institusjonsserier, men ikke ved lenking av flerbindsverk.


Serietittelen gjengis slik den står i publikasjonen og med skilletegn (ISBD-tegn ) ( ...
/ ...... ) hvis nødvendig.



Undertittel tas ikke med.
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491 (R) Serie ved lenking


$n

Varierende former av serietitler som lenkes, redegjøres for i note ved
katalogisering av serien. Det lages bi-innførsel på variantene.

Serie-OBJEKTID

Her registreres OBJEKTID for serien eller flerbindsverket det lenkes til.


$q

I katalogprogrammene kan serie-DOKID gis i stedet for serie-OBJEKTID. Systemet
vil deretter skifte ut serie-DOKID med serie-OBJEKTID, som lagres.

Sorteringsfelt for delfelt $v

Delfeltet brukes for standardisert volumbetegnelse for sortering dersom det er avvik i forhold
til $v.
F.eks.:

$v

491 $v

80/2

$q

1980:2

2/80

1980:2

1980/2

1980:2

2/1980

1980:2

80:2

1980:2

2:80

1980:2

2:1980

1980:2

Bd. 15

15

nr. 5

5

Nr. 2

2

no. 255

255

vol. 44

44

Volum

Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet.
Standard forkortelser iht. Bilag B i Katalogiseringsregler brukes ved volumbetegnelser.
Arabiske tall settes i stedet for andre talltegn eller bokstaverte tall.
(1.6G, 1.6H5)
Maksimal delfeltlengde: 20 tegn.


Volumbetegnelse ved flerbindsverk-lenking innledes alltid med stor forbokstav.
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491 (R) Serie ved lenking


Ved lenking av bind i flerbindsverk skrives alltid nummerbetegnelsen (B., Del, Vol.)
før selve nummeret i 491 $v. Dersom nummeret står foran nummerbetegnelsen i
publikasjonen, inverterer vi slik at nummerbetegnelsen kommer først.
F.eks.:

491 $v Vol. 2 $q 2 $n 812201620

491 $v Pt. 1 $q 1 $n 812203410

491 $v D. 1. $q 1 $n 910434743


Ved ny utgave av ANALYTT med samme bindnummer tilføyes årstall i parentes
etter bindnummeret i delfelt $q.
F.eks.:

491 $v 5 $q 5(1980)
491 $v 5 $q 5(1991)

Eksempler:
491

$a Rapport / Byggforskningsrådet $n 801057485
$v R50:1988 $q 1988:50

491

$a Rapport fra Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske, Zoologisk museum, Universitetet i Oslo $v
nr. 28 $q 28 $n 802107885

491

$a Report / Agricultural University of Norway, Department
of Agricultural Structures $v no. 96 $q 96 $n 801070821

491

$a Meldinger fra Norges landbrukshøgskole $v vol. 58 nr.
39 $q 58:39 $n 812103009

491

$a Noregs offentlige utgreiingar $v 1983:6 $q 1983:6 $n
801060087

491

$a DERAP working papers $v no. A 149 $q A 149
$n 812200004
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491 (R) Serie ved lenking

491

$a Proceedings of the International School of Physics
“Enrico Fermi” $v course 65 $q 65 $n 822226146

491

$a Notat / Diakonhjemmets høgskolesenter,
Forskningsavdelingen $v nr. 1/1992 $q 1992:1
$n 960801200
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500 (R) Generell note

Noter
Når MARC-feltene 500, 571 og (590) gjentas, kan foreskrevet rekkefølge i
Katalogiseringsregler ikke garanteres (kfr. 1.7B).
Note om periodisitet - se MARC-felt 310.
(MARC-felt 509 er erstattet av ny løsning for registrering av I-analytter.)
Feltoversikt for dette kapitlet:
500

(R)

Generell note

510

(R)

Referanser

533

(R)

Note om reproduksjon

534

(R)

Note om originalversjon

571

(R)

Note for dokumentnumre som ikke er standardnumre

(590) (R)

Lokal note

599

Intern note

(R)

500 (R) Generell note
Feltet kan brukes for alle typer noter som ikke skal behandles spesielt av systemet i
forbindelse med søking, framvisning, utskrifter o.l.

Retningslinjer for utarbeidelse av noter i MARC-felt 500
Notene utformes i henhold til Katalogiseringsregler 1.7 med unntak av de avvik eller
presiseringer som er nevnt i 'BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler' og i
BIBSYS-MARC under MARC-felt 500 $a.
(For retningslinjer for noter for elektroniske tidsskrifter SE: Håndboka 'Elektroniske
ressurer - retningslinjer og regelverk'.)
Notene skal gi bibliografisk informasjon som ikke framkommer ellers i den bibliografiske
beskrivelsen. De kan også utdype eller klargjøre hva eller hvem dokumentet omhandler.
Framgår det ikke av beskrivelsens hoveddel hvorfor det lages en bi-innførsel, oppgis
personens eller korporasjonens navn, eller den tittelen det tas bi-innførsel på, i note. (21.29F).
Det er bare informasjon som er viktig for den generelle beskrivelsen og gjenfinningen av
dokumentet som tas inn i notefeltet. Utvidelse av beskrivelsen på grunn av lokale interesser
bør ikke forekomme.
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500 (R) Generell note
Dokumentets innhold nevnes i note bare når hovedkilden både inneholder en fellestittel og
titlene på enkeltverkene (1.1B10), eller dersom beskrivelsen gjelder et dokument uten felles
tittel der ett verk dominerer (1.1G1). Notene skal i liten grad benyttes til å analysere deler av
et verk. Ved analyse, bør I-analytt-løsningen vurderes.
Omfanget på den bibliografiske beskrivelsen bør holdes på et rimelig nivå, slik at den er lett å
lese og slik at mest mulig av dokumentinformasjonen kommer fram på første skjermbilde.
Vurdér visningen av postens ISBD-format etter lagring.
Utformingen av notene er valgfrie, men det er ønskelig med et mest mulig ensartet oppsett.
Det er viktig at noteteksten er kort, klar og beskrivende. Sitater fra teksten kan benyttes, men
med forsiktighet; slike noter kan bli svært lange og er ikke alltid like klargjørende som de
man formulerer selv.
Det er to typer noter (1.7A3):
Formelle noter: Formelle noter med et fast innledende ord eller uttrykk eller en
standardformulering brukes når ensartethet i presentasjonen bidrar til å gjenkjenne typen
opplysninger som presenteres, eller når bruken av disse fører til at det spares plass uten at
klarheten går tapt. Noter med fortekst ’Opplagshistorikk’ er nasjonalbibliografisk
informasjon og skal ikke endres av andre bibliotek.
Uformelle noter: Ved utarbeidelsen av uformelle noter brukes formuleringer som
presenterer opplysningene så kortfattet som klarhet, forståelse og god språkbruk tillater.
Norsk bokfortegnelse har behov for en noe større grad av detaljering i beskrivelsen enn de
øvrige BIBSYS-bibliotekene på grunn av krav til nasjonalbibliografisk standard. Poster med
NBO-signatur kan derfor ha et større omfang enn det som er nødvendig etter vanlig BIBSYSpraksis. Bokfortegnelsen går ikke utover det som er vedtatt praksis, men benytter ofte de
tillatte løsningene der dette ikke er obligatorisk i BIBSYS. Dette gjelder spesielt i feltene 245
$c og 500.

$a

Note

Her legges hele notens tekst som registreres med nødvendige skilletegn (ISBD-tegn) i
henhold til Katalogiseringsregler.
(1.7)


Hvis noten er et sitat hentet utenfor hovedkilden for opplysninger, angis kilden:
500 $a "------ sitat---------" – Forordet
500 $a “Hurtigbåtutvalget” – Forordet
I sitat kan man utelate tekst ved å bruke utelatelsestegn ( ... ).



Ved anvendelse av 1.1F5 og 21.30 hvor det er flere enn tre ansvarshavende med
samme funksjon, skal bare den første nevnes i 245 $c. I slike tilfeller skal det ikke
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500 (R) Generell note
lages 500-note for de resterende forfatterne/bidragsyterne. Det kan i stedet lages biinnførsel på disse i 700 med angivelse av type funksjon i $x. Note skal da genereres
automatisk. Se nærmere beskrivelse under 700.



Eksempler på noter:
Bibliografisk historikk
1. utg. 1956

(Brukes bare når denne opplysningen står i
publikasjonen)

1. utg. 1939 med tittel: ......
1. utg. Oslo : Norsk barneblad, 1900 med tittel: ......
1.-3.utg. med tittel: Skatterett : oppgavesamling med løsningsforslag
1. norske utg.: Oslo : Gyldendal, 1965
Faksimileutg. Originalutg.: Bergen, 1774
Også utg.: .......
Originalutg.: London : Hodge, 1949f
Særtrykk av: .....
(Doktor)avhandling
Avhandling (doktorgrad) - Universität Tübingen, 1984
Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 1981
Avhandling (Ed.D.) - Arizona State University, 1976
Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, Trondheim 2004
Hovedoppgaver, masteroppgaver, magistergradsavhandlinger og
licentiat-avhandlinger:
Hovedoppgave i geografi - Universitetet i Bergen, 1985
Hovedoppgave - Statens bibliotekskole, Oslo, 1976
Masteroppgave i filosofi – Universitetet i Tromsø, 2010
Masteroppgave i kommunikasjonsteknologi – Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Institutt for telematikk,
Trondheim 2010
Avhandling (magistergrad) - Universitetet i Trondheim, 1984
Avhandling (licentiatgrad) - Stockholms universitet, 1983
Sammendrag av avh. (fil. dr.) - Lunds universitet, 1983
Innholdsspesifikasjon
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500 (R) Generell note
Hel eller delvis innholdsspesifikasjon for en monografi angis:
Innhold: Furcht und Elend des Dritten Reiches / Bertold Brecht.
Romulus der Grosse / Friedrich Dürrenmatt
Innhold: Stein und Bein ; Grip ; Gehen in den Herbst hinein
Inneholder Eiríks saga rauða og Grænlendinga saga
Inneholder 116 tekster på middelengelsk, eldre fransk og
middelalderlatin
Inneholder også oversettelse av kapittel 1
Note om bibliografi
Når en bibliografi over biograferte personers verker er tatt med i
publikasjonen, skrives tittelen på bibliografien i anførselstegn:
"Eva Nordlands artikler og bøker", s. 225-237
Når en bibliografi i et flerbindsverk omfatter hele verket, men finnes
bare i ett bind, f.eks. det siste, angis den på serie-OBJEKTID:
Bibliografi i b. 3
Note om systemkrav
Noter er valgfrie og de som ønsker å spesifisere mer kan gjøre det.
Systemkrav: IBM PC eller kompatibel; DOS; CD-ROM spiller
Systemkrav: IBM PC eller kompatibel; DOS/WINDOWS; CDROM spille
Systemkrav: Mac; CD-ROM spiller
Systemkrav: Acrobat-leser for å lese på skjerm eller skrive ut de
enkelte artiklene
Systemkrav: IBM PC eller kompatibel; ....
Systemkrav: IBM PC eller kompatibel;.. ., eller e-bokleser; ...
Systemkrav: E-bokleser; …
Musikkopptak og musikktrykk
Edisjonsnummer og platenummer må registreres som note i MARC-felt
500 for visning. Her registreres nummeret slik det står i dokumentet etter
betegnelsen ”Edisjonsnummer…” eller ”Platenummer …”(Se også 028)
Andre noter
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2 fold. kart i lomme

(For bilag lagt i lomme
av utgiver. Løse bilag
spesifiseres i stedet i 300
$e.)

Edisjonsnr: N.M.O. 11231
Platenr: M.H. 2232

(Nummeret må også
legges i 028 $a for å bli
søkbart)

Formann: Ola Normann

(Brukes for
komitéformenn)

Fotografisk opptrykk fra University Microfilms International, Ann
Arbor, Mich.
Katalogisert etter omslaget
Katalogisert etter smussomslaget
Klausul ifølge erklæring av 2/1 1978
Klausulert til år 1997
Komplett i 3 b.
Over tittelen: ......
Undertittel på smusstittelsiden: ......
Også med serietittel: ......
Også utg.: ......
Omslagstittel: ......
Oppdragsgiver: ......
Parallell norsk og engelsk tekst
På omslaget:

(Brukes når
opplysningene
forekommer på
omslaget, og de varierer
eller mangler på
tittelbladet)

Ringperm
Rollehefte
Ryggtittel: ......
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500 (R) Generell note

Sammendrag
Samling av særtrykk
Særtrykk av: ......
Sidene paginert i motsatt retning
Spisstittel: ......
Svensk, dansk og norsk tekst
Skrevet av: ......

(Forfatterangivelsen
funnet i forordet,
publikasjonens tekst
eller i andre kilder
gjengis ikke i 245 $c,
men skrives i note)

Tittel laget av katalogisator
Utredning fra: ......
Utvalgets navn: ......
$a Tittel fra vevsiden (sett 14. nov. 2005)

Brukes for
nettdokumenter
Se 9.7B3

Kilde: 14(1979)nr. 5

Ved katalogisering av
det første heftet i en
serie, angis ikke kilde

Spesielle noter ved PERIODIKA-katalogisering
Standardisert volumbetegnelse (som i MARC-felt 096 $g)
brukes.
Tilknytning til andre periodika
Fortsettelse av: Scottish bulletin, 14(1979)nr. 7
Fortsetter som: Regina, 11(1984)
Fortsetter i: (eller; Gått inn i:) Quarterly review of film and
video, 1970 nr. 4
Sammenslåing av: Skipsteknikk; og Skandinavisk småskipsfart,
1956
Slått sammen med: Tillitsmannen, 20(1966) til Aktuelt
perspektiv, 1(1967)
Delvis fortsettelse av: Proceedings (Institution of Mechanical
BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

129

510 (R)

Referanser
Engineers), Nr. 203(1989)
Delt i: Bok og samfunn. A-utgave; og Bok og samfunn. Butgave, 1981
Utskilt fra: Farm journal and country gentleman, Dec.(1989)
Har tatt opp: The Morning post, (1960)nr. 52
Gått inn i: Quarterly review of marketing, 15(1985)
NB! Tilknytning til andre periodika skal ikke lenger registreres i
500-feltet.Bruk i stedet lenkefeltene (765-787) hvis mulig.500feltet benyttes i de tilfeller det ikke er mulig å få fram
tilknytningen til andre periodika ved bruk av lenkefeltene.
Periodisitet
Note om periodisitet for periodika registreres i MARC-felt 310.
Andre noter
Enkelte hefter med tittel: ......
Opphørt med: 11(1980)
Periodiske flerbindsverk (periodika i flere deler) – noter på
poster når man ikke rydder retrospektivt
Før <dato, f.eks. 1999-03-15> er alle delene av periodikumet
katalogisert samlet (Note på de nyopprettede postene)
Fra og med <dato> katalogiseres hver del av periodikumet for
seg og må søkes separat (Note på den felles katalogposten)

510 (R)

Referanser

Ikke obligatorisk. Feltet brukes i overensstemmelse med MARC 21. Ved konvertering til
MARC 21 blir 1.indikator satt lik 0 (null).
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533 (R)

Note om reproduksjon

$a Kildens tittel/navn
$b Dato og/eller volum som tjenesten starter med
$c Sted
$u (R) URI
$x ISSN
$3 Spesifikasjon av materialet

533 (R)

Note om reproduksjon

Ikke obligatorisk. Brukes i overensstemmelse med MARC 21.
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534 (R) Note for originalversjon

$a Type reproduksjon
$b (R)Sted for reproduksjon
$c (R)Ansvarshavende for reproduksjonen
$d Dato for reproduksjon
$e Fysisk beskrivelse av reproduksjonen
$f (R)Seriangivelse for reproduksjonen
$m (R)Dato og/eller løpende betegnelse for reproduserte enheter
$n (R) Note om reproduksjonen
$3 Spesifisering av materialet
$5 Institusjon som feltet gjelder
$7 Fastlengde dataelementer for reproduksjonen

534 (R) Note for originalversjon
Feltet brukes for elektroniske reproduksjoner av deler av trykte dokumenter.
Feltet brukes når det ikke finnes en elektronisk reproduksjon av hele dokumentet, og delen
heller ikke finnes i trykt form. (I de tilfeller det finnes en post for delen i trykt form
(særtrykk, I-analytt), brukes 776 for å lenke mellom materialvariantene. I tilfelle det finnes en
post for elektronisk reproduksjon av hele dokumentet, lages I-analytt for delen.)
Det kan ikke lenkes med 773 eller 491 fra den elektronisk reproduserte delen til den trykte
helheten. Relasjonen mellom den elektroniske delen og den trykte helheten uttrykkes ved
hjelp av 534-note.

$a

Hovedinnførsel for originalen

Brukes hvis hovedinnførsel ikke er på tittel. Hvis hovedinnførsel er på tittel, brukes $t.
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534 (R) Note for originalversjon

$b

Utgavebetegnelse for originalen

$c

Utgivelse, distribusjon, etc. for originalen

$e

Fysisk beskrivelse for originalen

$f (R) Serieangivelse for originalen
$k (R) Nøkkeltittel for originalen
$m

Spesifikke detaljer om materialet

Her registreres for eksempel frekvens eller kronologisk betegnelse. For kart kan man
registrere målestokk, etc.

$n (R) Note om originalen
$o (R) Identifikator for originalen
Her registreres objektid for originalen

$p

Innledende fortekst til innholdet i de øvrige delfeltene

$t

Tittel for originalen

$x (R) ISSN for originalen
$z (R) ISBN for originalen
$3

Spesifikasjon av deler

Brukes for eksempel hvis den digitaliserte delen er en artikkel i et tidsskrifthefte.
Eksempel:
534

$p Opprinnelig utgitt som artikkel i: $t Sosialt arbeid $3
42(1968)5 $o 900459883
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571 (R) Note for dokumentnumre som ikke er standardnumre

571 (R) Note for dokumentnumre som ikke er
standardnumre
Feltet brukes til viktige numre som finnes på dokumentet, og som ikke er et ISBN, ISSN,
ISMN eller lignende standardnummer. F.eks. nummer på EU/FN-dokumenter og
prosjektnumre.
(1.7B19, 2.7B19)

$a

Nummer

$b

Fortekst

Fortekst registreres ved behov. Kolon etter forteksten settes av systemet.
Eksempler:
571

$a A/CONF.165/14 $b Dokumentnr

571

$a E.97.IV.6 $b Salgsnr

571

$a Q-303 $b NILU-prosjekt nr.

(590) (R) Lokal note
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

($a)

Note

592 (R)

Antall forfattere

Antallet skal benyttes av NSD for å beregne forfatterandeler ved tildeling av midler.

$a

Antall forfattere

Totalt antall forfattere i publikasjonen. (Personer med andre typer tilknytninger en forfattere
skal ikke telles, f.eks. redaktører, illustratører, osv.)

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

134

599 (R) Intern note

599 (R) Intern note
Noten vises bare i BIBSØK.

$a

Note

Feltet brukes til interne BIBSYS-spesifikke opplysninger som det ikke er nødvendig at
publikum ser.
Eksempler på noter som kan brukes:
599 $a Vurdert som periodikum i 19xx

Legges inn av Katvakt

599 $a Vurdert av Katvakt (2007-10-27)

Legges inn av Katvakt

599 $a Vurdert som lenkeserie

Legges inn ved tvil om en serie
er lenkeserie eller ikke

599 $a Lenkes ikke, de enkelte hefter i
serien må søkes separat
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599 (R) Intern note

Emneinnførsler
Feltene i 6xx-gruppa brukes til forskjellige typer emneinnførsler. For mer informasjon om
bruk av emnefeltene (spesielt feltene 650-699), se håndboken 'EMNEFELTER retningslinjer'.
MARC-felt 600, 610, 611, 630 og 640 er emneinnførsler for navn og titler, og de skal
registreres på objektposten uavhengig av hva biblioteket ellers bruker av emneinnførsler.
Delfeltene tilsvarer delvis MARC-felt 100, 110, 111 og 130. Samme navneform skal brukes.
Feltene i ( ) skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.


En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg
av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'Navn eller emneord? …'.

Feltoversikt for dette kapitlet:
600

(R)

Emneinnførsel personnavn

610

(R)

Emneinnførsel korporasjonsnavn

611

(R)

Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

630

(R)

Emneinnførsel standardtittel

640

(R)

Emneinnførsel tittel

650

(R)

LC-emneord

651

(R)

Geografisk sted som emneord

652

(R)

Komposisjonstype

655

(R)

Framstillingform (musikk)

658

(R)

Besetning (musikk)

(659) (R)

Utenlandsk stedsnavn som emneord

660

(R)

MeSH

670

(R)

AGROVOC-emneord

687

(R)

Lokale kontrollerte emneord

691
698

Nøkkelord og stikkord
(R)

HUME

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

136

600 (R) Emneinnførsel personnavn

699

(R)

TEK-ORD

600 (R) Emneinnførsel personnavn
Feltet brukes når en person eller en persons verk skal registreres som emne for dokumentet.
Ved registrering av en selvbiografi bør dette feltet finnes i tillegg til MARC-felt 100.
Ved emneinnførsel med standardtittel i delfelt $t, må delfeltene $d, $g, $q fra MARC-felt
240 alle registreres i delfelt $t med skilletegn (ISBD-tegn).


$a

Kun navn på historiske personer (personer som har levd) og personer fra Bibelen
registreres i MARC-felt 600 $a. Alle andre navn på fiktive personer registreres som
emneord i det emneordsfeltet som biblioteket bruker.

Navn

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma mellomrom fornavn).
(22.4-22.11, 22.22)

$b

Nummer

Nummer knyttet til fornavn registreres her. (Katalogiseringsregler 22.17A2, 22.17B, 22.17C)

$c

Andre tilføyelser

Andre tilføyelser til navnet, f.eks. titler som skal registreres (adelstittel, slekt, helgen, konge
av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.).
(22.6, 22.12, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19B)
Tilføyelser som skal skrives ut i parentes, må registreres i parentes.
(22.14, 22.19A)


$d

Delfeltet brukes for uttrykk som angir stilling eller andre karakteristika, men ikke for
uttrykk som angir fødested eller bosted. Disse legges i $a sammen med navnet.
(Avvik fra Katalogiseringsregler 22.8A.)

Årstall for fødsel, død, etc.

Årstall brukes for å skille likelydende navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner
på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. Årstall kan også tilføyes
til navn som ikke er identiske hvis det er behov for det. (Se 22.18, valgfri regel).
Nasjonalbiblioteket har innført praksis med å legge inn leveår på norske forfattere. Det
enkelte bibliotek står fritt til å fastsett egen praksis for å tilføye årstall. Årstall skal ikke
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600 (R) Emneinnførsel personnavn
fjernes fra en autoritetspost. Ved import kan årstall beholdes. Fødsels- og dødsår er mest
aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes.
(22.18)

$i

Serienummer, opusnummer o.l.

Her registreres serienummer, opusnummer, nummerering i tematiske verkfortegnelser.
Delfeltet brukes for musikaliske verk.
(25.31A1-A4)

$k

Form

Her registreres form, som kan være utvalg, protokoll e.l.
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B)

$l

Språk

Her registreres språk i omtalt dokument.
(25.5D)


$m

BIBSYS bruker Norsk for nynorsk og bokmål, Samisk for de ulike samiske
språkene.

Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. strykere, klaver, orkester o.l.
(25.29)

$n

Nummer for del av verk

Se delfelt $p.
(25.6, 25.18, 25.32)

$o

Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. arr.
(25.31B2)

$p

Tittel for del av verk

Delfeltene $n og $p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
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600 (R) Emneinnførsel personnavn
(25.6, 25.18, 25.32)

$q

Mer fullstendig navneform

Delfeltet brukes når det i delfelt $a bare er lagt initialer for fornavn. Dette brukes bare når
identiske navn ikke kan skilles ved hjelp av årstall.
Parentes blir satt av systemet.
(22.16)

$r

Toneart

Delfeltet brukes for musikaliske verk, f.eks. B-dur, e-moll o.l.
(25.31A5)

$s

Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres versjonsbetegnelse av dokumentet,
f.eks. Klaverpartitur, Libretto o.l.
(25.31B3, 25.31B5)

$t

Tittel

Her legges tittel på dokumentet som er emne for det dokument som registreres.

$u (R) Institusjonstilhørighet
Delfeltet brukes til å registrere institusjonskoden (3-4 siffer) for institusjonen hvor forfatteren
var ansatt ved utgivelsen av publikasjonen. Lista er publisert av Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste. Ikke obligatorisk.

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. al- sorteres som +3.

$ø

Sorteringsfelt for delfelt $t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $t.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.
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600 (R) Emneinnførsel personnavn

$4 (R) Kode for relasjon
Relasjon mellom innførsel på person og dokument angis med en kode. Bruk Liste over
relasjoner. Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden.
Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere
relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i $4 som beskriver
relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til
Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra MARC 21-lista som er ønsket, så vil vi vurdere om
den bør tas inn.

$v (R) Form underavdeling
$x (R) Generell underavdeling
($y)

Tid

Reservert for senere bruk.
Delfeltet strykes i LC-poster.

($z)

Sted

Reservert for senere bruk.
Delfeltet strykes i LC-poster.
Eksempler:
245

$a Arild Sandvold $b festskrift til 80-årsdagen 2. juni 1975

600

$a Sandvold, Arild

700

$a Sandvold, Arild

245

$a Dostojevskijs roman om Raskolnikov $b en
artikkelsamling om Forbrytelse og straff $c under redaksjon
av Geir Kjetsaa

600

$a Dostoevskij, F.M. $t Prestuplenie i nakazanie

100

$a Paillerets, Michel de

245

$a Thomas av Aquino $b en doktor för vår tid
$c Michel de Paillerets
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610 (R) Emneinnførsel korporasjonsnavn

600

$a Thomas Aquinas $c helgen

100

$a Mann, Golo

245

$a Wilhelm II. $c von Golo Mann

600

$a Wilhelm $c keiser av Tyskland $b II

100

$a Østensvig, Martha

245

$a Aalerud-slekten i Kroer $c Martha Østensvig
$w Ålerud-slekten i Kroer

600

$a Aalerud $c slekten $w Ålerud

100

$a Watkins, Ronald

245

$a A midsummer night’s dream $c by Ronald Watkins and
Jeremy Lemmon $w +2

600

$a Shakespeare, William $t A midsummer night's dream

100

$a Badura-Skoda, Eva

245

$a Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert
c-Moll KV 491 $c Eva Badura-Skoda

600

$a Mozart, Wolfgang Amadeus $i K. 491
$m klaver, orkester $r c-moll $t Konserter

610 (R) Emneinnførsel korporasjonsnavn
Feltet brukes når en korporasjon eller et verk utgått fra en korporasjon skal registreres som
emne for dokumentet.
Feltet brukes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.


Feltet brukes konsekvent for publikasjoner som omhandler korporasjoner, uansett
om det på samme post lages innførsel på korporasjon i MARC-felt 110 eller 710.



For prestegjeld, menigheter og menighetsråd innen Den norske kirke, følger
BIBSYS ikke hgovedregelen (24.27), men innfører disse direkte på eget navn. For
andre kirkesamfunn følges regelen.
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610 (R) Emneinnførsel korporasjonsnavn


$a

En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg
av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'Navn eller emneord? …'.

Navn

Her registreres korporasjonens navn.
(24.1-24.3, 24.8-24.11, 24.15)

$b

Underavdeling

Her registreres alle underavdelinger med skilletegn (ISBD-tegn) imellom.
(24.13-24.14, 24.18-24.27)

$c

Sted

Her registreres sted når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B4, 24.8B)


$d

Stedsnavn brukes i stedet for institusjonsnavnet i størst mulig utstrekning.

Dato

Her registreres dato når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
Delfeltet brukes ikke for lover.
Se delfelt $t.
(24.7B3, 24.8B)

$n

Nummer

Her registreres konferansens, møtets osv. nummer når denne er underordnet en korporasjon.
(24.7B2, 24.8B)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres forklarende tilføyelse til $a, f.eks. sted, for å skille mellom to korporasjoner
med likelydende navn eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon.
Parentes blir satt av systemet.
(24.4, 24.6, 24.9-24.11, 24.20, 24.22, 24.23, 24.25, 24.27)

$t

Tittel

Her legges tittel på dokumentet som er emne for det dokument som registreres.
Her registreres også årstall for utstedelse av lov.
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610 (R) Emneinnførsel korporasjonsnavn

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Den sorteres som +4.

$ø

Sorteringsfelt for delfelt $t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $t.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

$4 (R) Kode for relasjon
Relasjon mellom innførsel på korporasjon og dokument angis med en kode. Bruk Liste over
relasjoner. Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden.
Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til Bibliografisk gruppe
om hvilken kode fra MARC 21-lista som er ønsket, så vil vi vurdere om den bør tas inn.

$v (R) Form underavdeling
$x (R) Generell underavdeling
Eksempler:
100

$a Augdahl, Per

245

$a Lærebok i norsk skifterett $c Per Augdahl

610

$a Norge $t Skifteloven (1930)

100

$a Halse, Dyre

245

$a Fjorddampernes 1ste Begyndelse paa Nordmøre
$c v/Dyre Halse $w Fjorddampernes 1ste Begyndelse på
Nordmøre

500

$a Bl. 6-46: D/S “Statsraad Riddervold” og livet i
Trondhjemsruten

610

$a Møre og Romsdal fylkesbåtar

610

$a Statsraad Riddervold $q skip $w Statsråd Riddervold
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611 (R) Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

245

$a Das Familienrecht der DDR $b Kommentar zum
Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen
Republik ... $c herausgegeben vom Ministerium der Justiz ...
$w +4

610

$a Tyskland $q demokratisk republikk $t Familiengesetzbuch

100

$a Winter, Helmut

245

$a Die Huss-Orgel in Stade, St. Cosmae $w +4

610

$a St. Cosmae und Damiani $q kirke : Stade

245

$a Sulitjelma kirke $b 50 årsberetning $c ved
kallskapellanen

610

$a Sulitjelma kirke

611 (R) Emneinnførsel konferanse-, møte-,
utstillingsnavn o.l.
Feltet brukes når en konferanse, et møte eller en utstilling o.l., eller et verk utgått fra en
konferanse o.l. skal registreres som emne for dokumentet.

$a



Feltet brukes konsekvent for publikasjoner som omhandler konferanser, uansett
om det på samme post lages innførsel på konferanse i MARC-felt 111 eller 711.



Hvis en konferanse, møte, utstilling o.l. er innført som underordnet ledd under en
politisk myndighet eller en korporasjon, legges konferanse-, møte-, utstillingsnavn i
MARC-felt 610.



En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg
av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'Navn eller emneord? …'.

Navn

Her registreres konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
(24.7, 24.8)
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611 (R) Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

$c

Sted

Her registreres sted når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B4, 24.8B)


$d

Stedsnavn brukes i stedet for institusjonsnavnet i størst mulig utstrekning.

Dato

Her registreres dato for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B3, 24.8B)

$n

Nummer

Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B2, 24.8B)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. "symposium", "konferanse", "utstilling" o.l. når
det mangler i navnet.
Parentes blir satt av systemet.
(24.4B)

$t

Tittel

Her legges tittel på dokumentet som er emne for det dokument som registreres.

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. The sorteres som +4.

$ø

Sorteringsfelt for delfelt $t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $t.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

$4 (R) Kode for relasjon
Bruk Liste over relasjoner. NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver
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630 (R) Emneinnførsel standardtittel
koden. Ikke obligatorisk.

$v (R) Form underavdeling
$x (R) Generell underavdeling
Eksempler:
100

$a Hammer, Turi

245

$a Report from African Solar Energy Workshop , 21st-26th
May 1979, Atlanta, Georgia, U.S.A. $c Turi Hammer
Digernes

611

$a African Solar Energy Workshop $d 1979
$c Atlanta

100

$a Hoffmann, Hilmar

245

$a Mythos Olympia $b Autonomie und Unterwerfung von
Sport und Kultur : Hitlers Olympiade, olympische Kultur,
Riefenstahls Olympia-Film $c Hilmar Hoffmann

611

$a Olympiske sommerleker $d 1936 $c Berlin $n 11

630 (R) Emneinnførsel standardtittel
Feltet brukes når en standardtittel skal registreres som emne for dokumentet.

$a

Standardtittel

(25.2-25.4, 25.13-25.17, 25.19-25.27)

$b

Underordnet enhet

Her registreres underordnet enhet for oppbevaringssted for manuskripter.
(25.13C)

$d

Årstall

Her registreres årstall for undertegnelse av konvensjon, avtale, traktat o.l.
Parentes blir satt av systemet.
(25.16)
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630 (R) Emneinnførsel standardtittel

$f

Utgivelsesår

Her registreres utgivelsesåret for verket som omtales.
(25.18A13)

$k

Form

Her registreres form, som kan være utvalg, protokoll e.l.
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

$l

Språk

Her registreres språk i det omtalte dokumentet, f.eks. språk i et hellig skrift.
(25.5D, 25.18A10, 25.31B7)


$m

BIBSYS bruker Norsk for nynorsk og bokmål, Samisk for de ulike samiske
språkene.

Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. strykere, klaver, orkester o.l.
(25.29)

$n

Nummer for del av verk

Nummer for den delen av verket som omtales. Se delfelt $p.
(25.6, 25.18, 25.32)

$o

Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. arr.
(25.31B2)

$p

Tittel for del av verk

Her registreres tittel for den delen av verket som omtales.
Delfeltene $n og $p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. ord, årstall, uttrykk eller betegnelse som er
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630 (R) Emneinnførsel standardtittel
nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel.
Parentes blir satt av systemet.
(25.5B, 25.5C, 25.15A2, 25.16A, 25.16B2, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)

$r

Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. B-dur, e-moll o.l.
(25.31A5)

$s

Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres versjonsbetegnelse av omtalt dokument,
f.eks. Klaverpartitur, Libretto o.l.
(25.31B3, 25.31B5)
Delfeltet er ikke tatt i bruk til versjonsbetegnelse for Bibelen.
(25.18A11)

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. The sorteres som +4.

$4 (R) Kode for relasjon
Bruk Liste over relasjoner. NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver
koden. Ikke obligatorisk.
Eksempler:
100

$a Kolste, T.S.

245

$a Apostelen Peters andet brev $c fortolket af
T.S.Kolste

630

$a Bibelen $p NT. Pet. 2

100

$a Doane, A.N.

245

$a The Saxon Genesis $b an edition of the West
Saxon Genesis B and the old Saxon Vatican Genesis
$c A.N. Doane $w +4
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640 (R) Emneinnførsel tittel

630

$a Bibelen $p GT. Mos. 1

630

$a Genesis $q angelsaksisk dikt

630

$a Genesis $q gammelsaksisk dikt

100

$a Bjørlykke, Reidun Åslid

245

$a MS Bristol Baptist College Z.f. 38 $b the Gospel
according to Matthew in the early version of the Wycliffite
Bible $c by Reidun Åslid Bjørlykke

630

$a Bristol Baptist College $b Manuskript. Z.f. 38

630

$a Bibelen $p NT. Matt. $l Middelengelsk

640 (R) Emneinnførsel tittel
Feltet brukes når en tittel som ikke er en standardtittel skal registreres som emne for
dokumentet.

$a

Tittel

Her registreres den omtalte tittelen.

$b

Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel, en forklaring til den omtalte tittelen o.l.

$n

Nummer for del av verk

Nummer for den delen av verket som omtales. Se delfelt $p.
(1.1B9, 12.1B3-4)

$p

Tittel for del av verk

Her registreres tittel for den delen av verket som omtales.
Delfeltene $n og $p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(1.1B9, 12.1B3-4)
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648 (R) Kronologisk term som emneord

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. The sorteres som +4.
Eksempel:
100

$a Berggrav, Eivind

245

$a “Magasinet” $b bladet som skapte kulturhistorie
$c av Eivind Berggrav

640

$a Magasinet for alle

648 (R) Kronologisk term som emneord
$a

Kronologisk term

$v (R) Form underavdeling
$x (R) Generell underavdeling
$y (R) Kronologisk underavdeling
$z (R) Geografisk underavdeling
$2

Kilde for emneord

Eksempel:
648

$a 1898 $2 samisk

650 (R) LC-emneord (LCSH)
Emneord fra Library of Congress Subject Headings.
Disse følger med brønnposter som kopieres over i BIBSYS-basen. Dette feltet skal ikke
brukes til registrering ved bibliotekene.
Feltet kommer fram ved KLass kommando og i utskriftsformater med emne-data.
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651 (R) Geografisk sted som emneord

$a

Emneord

$b

Underemneord

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$x

Form

$y

Tid

$z

Sted

$2

Kilde for emneord

$4 (R) Kode for relasjon

651 (R) Geografisk sted som emneord
Feltet brukes for geografisk sted som emneord. Det er søkbart i BIBSYS Ask i feltet
”Geografisk emneord”.

$a

Stedsnavn eller område

Som for alle andre emneord registreres det i henhold til det emneordsystemet du bruker.
Normalt registeres geografiske navn direkte på navnet. Det lages ikke hierarki. Det har
likevel vært nødvendig å tillate registrering av hierarki for geografiske navn av hensyn til
Nasjonalbiblioteket som ønsker det.
Hierarkiske geografiske navn registreres i $a med ”mellomrom dobbel semikolon
mellomrom” mellom leddene i hierarkiet for eksempel slik: 651 $a Sør-Trøndelag ;;
Trondheim ;; Lade
Ved presentasjon skrives det ut slik: Sør-Trøndelag – Trondheim – Lade
(Konvertering til MARC 21 av slike hierarkier er svært komplisert og medfører i mange
tilfeller feil. Det er ikke mulig å konvertere helt korrekt. Vi fraråder derfor å registrere
hierarkiske geografiske navn. Hvis det ønskes, må det gjøres etter nærmere avtale med
BIBSYS.)

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

151

652 (R) Komposisjonstype (musikk)

$q

Forklarende tilføyelser til delfelt $a

Hvis det er nødvendig med en tilføyelse for å gi en nærmere bestemmelse av stedet, f.eks.
hvis det er flere steder med samme navn, kan det gjøres med en tilføyelse i $q.

$v

Form underavdeling

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$x

Generell underavdeling

$2

Kilde for emneord

Delfeltet brukes til å registere en kode for emneordssystemet som er brukt. Foreløpig ikke
obligatorisk. Delfeltet vil i første omgang brukes for bibliografier.

$z (R) Geografisk underavdeling
$4 (R) Kode for relasjon
Bruk Liste over relasjoner. NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver
koden. Ikke obligatorisk.
Eksempler:
651 $a Oslo
651 $a Våler $q Østfold
651 $a Mexico $x Grenser $z USA
651 $a Oslo ;; Sørkedalen
651 $a Finnmark ;; Kautokeino $x Historie, 1940-1945 $2 samisk

652 (R) Komposisjonstype (musikk)
Feltet brukes til registrering av komposisjonstype.
Feltet kan brukes av de bibliotekene som ønsker det.
Bruk «Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av Statens bibliotektilsyn. Oslo, 1993», eventuelt oppdatert nettversjon av den samme.
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655 (R) Emneord for sjanger eller form

$a

Ord for komposisjonstype

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$2

Kilde for term

Koden hentes fra MARC 21: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html
Eksempler:
652

$a Operaer $2 emnmus

652

$a Symfonier $2 emnmus

652

$a Popmusikk $2 emnmus

655 (R) Emneord for sjanger eller form
Feltet brukes til å samle dokumenter innen en bestemt utgivelsesform.
For musikk brukes betegnelsene i Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av
Statens bibliotektilsyn. - Oslo, 1993.
Betegnelse for sjanger eller form skal være hentet fra emneordssystem/tesaurus. Kode for
emneordsystem skal angis i $2 og være hentet fra MARC 21-lista.

$a

Ord for sjanger eller form

NB! Alle emneord som ikke er hentet fra ”Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger”
må angis med opplysning om kilde for emneord i $2.

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$z

Geografisk underavdeling

$2

Kilde for emneord

Delfeltet brukes til å registere en kode for emneordssystemet som er brukt. NB! Dette feltet
MÅ brukes for alle sjanger/form-emneord som ikke er hentet fra ”Emneord for
musikkdokument i EDB-kataloger”, men vi anbefaler også å bruke feltet for sistnevnte. Kode

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

153

658 (R) Besetning (musikk)
hentes fra MARC 21, http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html.
Eksempler:
655

$a Klaverpartiturer $2 emnmus

655

$a Stemmer $2 emnmus

655

$a Tale $z Oslo $2 hamsun

658 (R) Besetning (musikk)
Dette er et felles emnefelt som skal registreres av alle bibliotekene.
Vi bruker «Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av Statens bibliotektilsyn.
- Oslo, 1993», eventuelt nettversjonen av den samme.
Musikktrykk: Ved alternative besetninger skal 658 repeteres.

$a (R) Ord for besetning
$b

Totalt antall instrumenter

Antall instrumenter, utøvere eller stemmer registreres som ett tall (uten 0 foran). Unntak er
store ensembler, hvor bare type ensemble registreres, f.eks. strykeorkester, blandet kor.

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n.

$2

Kilde for term

Koden “emnmus” brukes for termer fra “Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger”.

$9

Display constant controller

Tilsvarer 382, indikator 1 i MARC 21.
0 – Besetning
1 – Delvis besetning

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

154

(659) (R) Utenlandsk stedsnavn som emneord
Eksempler:
658

$a Sang $a Fløyte $a Gitar $b 3 $2 emnmus $9 0

658

$a Gitar $b 1 $2 emnmus $9 0

658

$a Barnekor $2 emnmus $9 0

658

$a Orkester $2 emnmus $9 1

658

$a Fiolin(2) $a Bratsj $a Cello(2) $b 5 $2 emnmus $9 0

(659) (R) Utenlandsk stedsnavn som emneord
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

($a)

Stedsnavn eller område

($q)

Forklarende tilføyelser

($w) Sorteringsfelt for delfelt $a
($x)

Form

($z)

Geografisk underavdeling

660 (R) MeSH
Feltet brukes til registrering av emneord fra Medical Subject Headings (MeSH).
Feltet kommer fram ved KLass kommando og i utskriftsformater med emnedata.
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670 (R) AGROVOC-emneord

$a

Emneord

$b

Underemneord

$c

Kode for sekundært emne

Kan brukes med term for aldersgruppe og 'Pregnancy'.
Lovlig verdi: 2

670 (R) AGROVOC-emneord
Feltet må gjentas for hvert emneord, da delfelt $a ikke er repeterbart.
Feltet kommer fram ved KLass kommando og i utskriftsformater med emne-data.


AGROVOC er tesaurus til bruk ved indeksering i databasene AGRIS (International
Information System for the Agricultural Information Sciences and Technology) og
CARIS (Current Agricultural Research Information System). Tesaurus er utgitt av
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).



Norges landbrukshøgskoles bibliotek bruker den engelske versjonen av AGROVOC
(14.714 emneord):
Agrovoc : multilingual agricultural thesaurus. - 2nd ed., English
version. - Rome : Apimondia, 1992. - XVI, 798 s.
ISBN 88-7643-007-5

$a

Emneord

687 (R) Lokale kontrollerte emneord
Feltet brukes til registrering av bibliotekets eget kontrollerte emneordssystem.
Feltet må gjentas for hvert emneord.
Feltet kommer fram ved KLass kommando og i utskriftsformater med emne-data.
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691

Nøkkelord og stikkord

$a

Emneord

$b (R) Underemneord
$c

Kvalifikator

Forklarende tilføyelse.

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$x

Form

$y

Tid

$z

Sted

$2

Kilde for emneord

Delfeltet brukes til å registere en kode for emneordssystemet som er brukt. Foreløpig ikke
obligatorisk. Delfeltet vil i første omgang brukes for bibliografier.

691 Nøkkelord og stikkord
Feltet brukes til registrering av nøkkelord og stikkord. Data i feltet er felles for alle
bibliotekene.
Feltet er ikke repeterbart og alle termene registreres i ett delfelt $a.
Feltet kommer fram ved KLass kommando og i utskriftsformater med emne-data.


Termene legges inn som enkeltord i vilkårlig rekkefølge atskilt av en “blank”.



Det er ikke nødvendig å ta hensyn til bruk av store og små bokstaver.



Bindestrek må ikke brukes for å knytte sammen enkeltord til fraser.



Alle termer som registreres i dette feltet er søkbare kun som enkeltord.

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

157

698 (R) HUME-emneord

$a

Nøkkelord og stikkord

698 (R) HUME-emneord
HUME-emneord er kontrollerte emneord for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
Feltet brukes av UBO, UBB og UBTØ.
Feltet kommer fram ved KLass kommando og i utskriftsformater med emnedata.


Prosjektet HUMORD er samarbeidsprosjekt mellom UBO, UBB og UBTØ om
kontrollerte emneord innen humaniora og samfunnsvitenskap.



Termene registreres som frittstående termer. Tilvekst av nye termer er faglig
begrenset til litteratur som indekseres ved de tre samarbeidende bibliotek. Det er
innført autoritetskontroll fra katalogprogrammet.



Tesaurusen HUMORD er tilgjengelig via emnemodulen (basenavn HUME) og fra
BIBSYS nettsider under Tesaurus- og registersøk.

$a

Emneord

$b

Kvalifikator

Forklarende tilføyelse.

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

699 (R) TEK-ord
Feltet kommer fram ved KLass kommando og i utskriftsformater med emne-data.

$a

Emneord

$b

Underemneord

$c

Kvalifikator

Forklarende tilføyelse.
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699 (R) TEK-ord

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$x

Form

$y

Tid

$z

Sted
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700 (R) Bi-innførsel personnavn

Bi-innførsler
Feltene 700-740 brukes til forskjellige typer bi-innførsler.
Feltene har delfelt som delvis tilsvarer MARC-felt 100, 110, 111 og 130, 240. Samme
navneform skal brukes.
Feltene 700, 710, 711 $a, $t brukes analogt med feltene 100, 110, 111 og 245.
Feltene 700-740 brukes også til analytiske innførsler. En analytisk innførsel er en
selvstendig del av det dokumentet som registreres. Den analytiske innførslen beskriver denne
delen, mens hele objektposten for øvrig beskriver det dokumentet som registreres som en
fysisk enhet.
Feltoversikt for dette kapitlet:
700

(R)

Bi-innførsel personnavn

710

(R)

Bi-innførsel korporasjonsnavn

711

(R)

Bi-innførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

720

(R)

Bi-innførsel for ukontrollert navn

730

(R)

Bi-innførsel standardtittel

740

(R)

Bi-innførsel tittel

700 (R) Bi-innførsel personnavn
Feltet brukes for å registrere en person som er medansvarlig for dokumentet.
Feltet kan også brukes for å lage en analytisk biinnførsel på en persons verk når dette er en
del av dokumentet som katalogiseres. Slik biinnførsel lages bare i de tilfeller tittelen på
verket finnes i vertsdokumentets hovedkilde, se: BIBSYS-AVVIK 13.4.
Ved bi-innførsel med standartittel i MARC-felt 700 $t, må delfeltene $d, $g, $q fra MARCfelt 240 alle registreres i delfelt $t med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) imellom.
(21.29, 21.30A-21.30H, 21.30K, 21.30M)

$a

Personnavn

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma mellomrom fornavn).
(22.4-22.11, 22.22)
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700 (R) Bi-innførsel personnavn


Ved festskrifter lages bi-innførsel i 700 for feiret person. Det dubleres med en
innførsel i MARC-felt 600 slik at personen også kan søkes som omtalt person.



Ved oversettelser av filologiske tekster (oversettelse av anonyme tekster, religiøse
skrifter, etc.) lages bi-innførsel under ordningsordet for oversetter.



Når hovedinnførsel er for første forfatter, registreres annen og tredje medforfatter
her.



Når tittel brukes som ordningsord, og der er inntil tre ansvarshavende, lages biinnførsel for alle tre.



Ved flere enn tre ansvarshavende (- - - - - ... [et al.]), så skal det i henhold til
katalogiseringsreglene kun være bi-innførsel for den første ansvarshavende. Det
skal ikke lages 500-note for å få med de resterende ansvarshavende i beskrivelsen.
Av og til er det likevel nødvendig å angi flere ansvarshavende, bl.a. i forbindelse med
vitenskapelige publikasjoner som skal rapporteres. I slike tilfeller er det mulig å angi
de resterende ansvarshavende i 700 med angivelse av type funksjon i $x. Det skal da
genereres note automatisk.



Analytter med annen forfatter enn 1. verk, får bi-innførsel i MARC-felt 700 $a og $t
(vedr. verker trykt sammen). Det skal ikke lages bi-innførsel i MARC-felt 740.



Ved periodiske publikasjoner hvor årsberetning, kongressreferat o.l. er en del av hver
årgang (periodikum i periodikum), opplyses det om “delperiodikumet” i en 500note, med bi-innførsel i MARC-felt 740 $a, evt. i MARC-felt 7xx $a og $t.

$b

Nummer

Nummer knyttet til fornavn registreres her. (Katalogiseringsregler 22.17A2, 22.17B, 22.17C)

$c

Andre tilføyelser

Andre tilføyelser til navnet, f.eks. titler som skal registreres (adelstittel, slekt, helgen, konge
av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.).
(22.6, 22.12, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19B)
Tilføyelser som skal skrives ut i parentes, må registreres i parentes.
(22.14, 22.19A)


$d

Delfeltet brukes for uttrykk som angir stilling eller andre karakteristika, men ikke for
uttrykk som angir fødested eller bosted. Disse legges i $a sammen med navnet.
(Avvik fra Katalogiseringsregler 22.8A.)

Årstall for fødsel, død, etc.

Årstall brukes for å skille likelydende navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner
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700 (R) Bi-innførsel personnavn
på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. Årstall kan også tilføyes
til navn som ikke er identiske hvis det er behov for det. (Se 22.18, valgfri regel).
Nasjonalbiblioteket har innført praksis med å legge inn leveår på norske forfattere. Det
enkelte bibliotek står fritt til å fastsett egen praksis for å tilføye årstall. Årstall skal ikke
fjernes fra en autoritetspost. Ved import kan årstall beholdes. Fødsels- og dødsår er mest
aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes.
(22.18)

$e (R) Instrument (musikk)
Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.
Her registreres instrument (og evt. 'produsent') for visning i automatisk utøvernote.
Det anbefales å bruke betegnelsene i Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger
/ utgitt av Statens bibliotektilsyn. - Oslo, 1993.

($e)

Betegnelse for funksjon

Her registreres den funksjon vedkommende person har i forhold til dokumentet.
Delfeltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
(21.0D)

$i

Serienummer, opusnummer o.l.

Her registreres serienummer, opusnummer, nummerering i tematiske verkfortegnelser.
Delfeltet brukes for musikalske verk.
(25.31A1-A4)

$k

Form

Her registreres form, som kan være utvalg, protokoll e.l.
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B)

$l

Språk

Her registreres språk i det dokument som katalogiseres.
(25.5D)


BIBSYS bruker Norsk for nynorsk og bokmål, Samisk for de ulike samiske
språkene.
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$m

Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. strykere, klaver, orkester o.l.
(25.29)

$n

Nummer for del av verk

Delfeltet brukes når nummer skal med for å lage riktig bi-innførsel. Se delfelt $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

$o

Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. arr.
(25.31B2)

$p

Tittel for del av verk

Delfeltet brukes når tittel skal med for å lage riktig bi-innførsel.
Delfeltene $n og $p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

$q

Mer fullstendig navneform

Delfeltet brukes når det i delfelt $a bare er lagt initialer for fornavn. Dette brukes bare når
identiske navn ikke kan skilles ved hjelp av årstall.
Parentes blir satt av systemet.
(22.16)

$r

Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. B-dur, e-moll o.l.
(25.31A5)

$s

Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres versjonsbetegnelse av dokumentet som
katalogiseres, f.eks. Klaverpartitur, Libretto o.l.
(25.31B3, 25.31B5)

$t

Tittel i bi-innførselen

Her legges inn tittel som ikke er registrert i MARC-felt 245 $a.
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700 (R) Bi-innførsel personnavn


Hvis standardtittel registreres her, må hakeparenteser tilføyes.

$u (R) Institusjonstilhørighet
Delfeltet brukes i forbindelse med vitenskapelig bokpublisering. Informasjonen brukes som
grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.
Delfeltet brukes til å registrere institusjonskode (3-4 siffer) for institusjonen(e) hvor
forfatteren var ansatt ved utgivelsen av publikasjonen. Lista er publisert av Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
Institusjonstilknytning skal være oppgitt på bokens omslagsside, eller annet sted i
publikasjonen. Dersom det ikke er oppgitt institusjonstilknytning i publikasjonen, skal dette
ikke påføres, selv om forfatteren var tilknyttet institusjonen på utgivelsestidspunktet.

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. al- sorteres som +3.

$x (R) Type funksjon
Delfeltet brukes ved registrering av alle materialtyper, bl.a. musikk og videoinnspillinger
(uansett format) av forskjellige typer musikkforestillinger, f.eks. videoopptak av operaer.
Delfeltet brukes også når flere enn tre personer har samme funksjon eller samme grad av
ansvar og det er behov for å registrere flere ansvarshavende (forfattere, etc.) enn
katalogiseringsregel 1.1F5 tillater. Da skal det genereres note automatisk med fortekst som
vist i tabellen nedenfor.
Delfeltet brukes til indeksering av utøvere og automatisk generering av note.
NB. For at utøvernote skal genereres kreves det at 008 $b n finnes på posten.
Fortekst som genereres når noten vises
u

Utøver: (brukes for innspilt musikk og videoinnspillinger av
musikkforestillinger)

f

Øvrige ansvarshavende

(k)

Komponist (brukes bare av Norsk bokfortegnelse)
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(t)

$y

Tekstforfatter (brukes bare av Norsk bokfortegnelse)

Merke for note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.
Her markeres om automatisk utøvernote ikke skal genereres.
n

$z

Utøvernote skal ikke genereres (registreres manuelt i
MARC-felt 500)

Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.
Delfeltet kan brukes for å sikre rett rekkefølge i den automatiske utøvernoten. Vanligvis
lagres feltene i samme rekkefølge som de registreres, men riktig rekkefølge kan ikke
garanteres 100%. Hvis det legges inn felter i ettertid, er det en liten mulighet for at
rekkefølgen kan endres, og følgelig kan en utskrift som følger lagringen bli noe feil.

$ø

Sorteringsfelt for delfelt $t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $t.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

$4 (R) Kode for relasjon
Relasjon mellom innførsel på person og dokument angis med en kode. Bruk Liste over
relasjoner. Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Relasjonen
som kodes skal fremgå av den bibliografiske beskrivelsen. (Relasjoner som ikke fremgår av
beskrivelsen skal ikke tas med. Dersom en ønsker innførsel på en relasjon som ikke går fram
av beskrivelsen, er løsningen oftest å lage en I-analytt.)
Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere
relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i $4 som beskriver
relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til
Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra MARC 21-lista som er ønsket, så vil vi vurdere om
den bør tas inn. Delfeltet er ikke obligatorisk for alle dokumenter i BIBSYS, men det SKAL
brukes i forbindelse med vitenskapelig publisering (publikasjoner som er kodet 008 $b v).
Informasjonen brukes som grunnlag for tildeling av midler til institusjonene. Koden ”aut”
(for forfatter/author) gir uttelling for vitenskapelig bokpublisering.
Eksempler:
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245

$a Persona $c manus og regi: Ingmar Bergman ; musikk:
Lars Johan Werle $h videoopptak

700

$a Bergman, Ingmar $4 aus $4 pro

700

$a Werle, Lars Johan $4 cmp

700

$a Gjørv, Alexandra Bech $4 pdr

100

$a Sand, Gunnar

245

$a Trønder-rock $c Gunnar Sand og Nils Toldnes

700

$a Toldnes, Nils

100

$a Fröding, Gustaf

245

$a Gustaf Frödings brev $c utgivna och
kommenterade av Germund Michanek och Ingvald
Rosenblad

700

$a Michanek, Germund

700

$a Rosenblad, Ingvald

110

$a Oslo distrikts stasjonspersonales forening

245

$a Oslo distrikts stasjonspersonales forening 70 år
$b 1911 - 25. mai – 1981 $c redaksjonskomité Trygve
Thorvaldsen, Aage Amsjø, Nils Danielsen

700

$a Thorvaldsen, Trygve

700

$a Amsjø, Aage $w Amsjø, Åge

700

$a Danielsen, Nils

245

$a Arild Sandvold
$b festskrift til 80-årsdagen 2. juni 1975

600

$a Sandvold, Arild

700

$a Sandvold, Arild
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100

$a Schietzel, Kurt

245

$a Die archäologischen Befunde der Ausgrabung Haithabu
1963-1964 $c Kurt Schietzel. Zur Frage der
Dachkonstruktion bei den Holzbauten von Haithabu
/Adelhart Zippelius $w +4

700

$a Zippelius, Adelhart
$t Zur Frage der Dachkonstruktion bei den Holzbauten von
Haithabu

100

$a Hill, Ken

241

$a The phantom of the Opera $w +4

245

$a Operafantomet
$c av Ken Hill ; basert på ein roman av Gaston Leroux ;
omsett frå engelsk av Svein Selvig

700

$a Leroux, Gaston $t Le fantome de l’Opera

100

$a Foldes, Andor

245

$a Cadenza to Mozart’s piano-concerto in C minor
(K. no. 491) $b piano solo $c Andor Foldes

700

$a Mozart, Wolfgang Amadeus $t [Konserter
$m klaver, orkester $i K. 491 $r c-moll]

700

$a Mørk, Truls $e cello $x u $z 3

700

$a Harrison, Tony $e produsent $x u $z 4

Delfeltene $t, $m, $i og $r tilsvarer en standardtittel, som skal skrives ut i skarpe
klammer. Klammene er registrert slik at hele standardtittelen kommer innenfor
klammene i utskrift.

710 (R) Bi-innførsel korporasjonsnavn
Feltet brukes for å registrere en korporasjon som er ansvarlig/medansvarlig for dokumentet.
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710 (R) Bi-innførsel korporasjonsnavn
Feltet kan også brukes for å lage en analytisk innførsel på et verk utgått fra en korporasjon,
når dette er en del av dokumentet som katalogiseres.
(21.29, 21.30A-21.30H, 21.30K, 21.30M)


$a

En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg
av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
'Navn eller emneord? …'.

Navn

Her registreres korporasjonens navn.
(24.1-24.3, 24.8-24.11, 24.15)


Analytter med annen forfatter enn 1. verk, får bi-innførsel i MARC-felt 710 $a og $t
(vedr. verker trykt sammen). Det skal ikke lages bi-innførsel i MARC-felt 740.



Ved korporasjoner med upregnant navn på tittelsiden og pregnant navn inne i boken
(f.eks. utvalgs-utredninger), registreres pregnant utvalgsnavn i MARC-felt 710 $a.



For prestegjeld, menigheter og menighetsråd innen Den norske kirke, følger
BIBSYS ikke hovedregelen (24.27), men innfører disse direkte på eget navn. For
andre kirkesamfunn følges regelen.

$b

Underavdeling

Her registreres alle underavdelinger med skilletegn (ISBD-tegn) imellom.
(24.13-24.14, 24.18-24.27)


Embetstittelen, årstall for embetsperioden, og personens navn for geistlige
embetsmenn som handler i embets medfør, får innførsel som underordnet ledd i $b
for å få riktig utskrift.
F.eks.:

$c

710 $a Den Romersk-katolske kirke
$b Paven (1978- : Johannes Paul 2)
$w Romersk-katolske kirke

Sted

Her registreres sted når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B4, 24.8B)

$d

Dato

Her registreres dato når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B3, 24.8B)
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$g

Diverse opplysninger

Her registreres forskjellige opplysninger som ikke passer inn i andre delfelt, f.eks. kammer i
nasjonalforsamling o.l.
(24.21D)

$n

Nummer

Her registreres konferansens, utstillingens o.l. nummer, når denne er underordnet en
korporasjon.
(24.7B2, 24.8B)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres forklarende tilføyelse til $a, f.eks. sted, for å skille mellom to korporasjoner
med likelydende navn eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon.
Parentes blir satt av systemet.
(24.4, 24.9-24.11, 24.20, 24.22-24.23, 24.25, 24.27)

$t

Tittel i bi-innførselen

Her registreres tittel i bi-innførselen.
Her registreres også årstall for utstedelse av lov.
(21.30M)

$w



Ved hovedinnførsel i MARC-felt 110 med MARC-felt 245 er tilsvarende bi-innførsel
i MARC-felt 710 med 710 $t.



Hvis standardtittel registreres her, må hakeparenteser tilføyes.

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Det sorteres som +4.

$x (R) Type funksjon (musikk)
Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk. Det kan også brukes på
videoinnspillinger (uansett format) av forskjellige typer musikkforestillinger, f.eks.
videoopptak av operaer. (NB. For at utøvernote skal genereres kreves det at 008 $b n finnes
på posten.)
Her registreres type funksjon for indeksering og automatisk utøvernote.
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u

$y

Utøver

Merke for note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.
Her markeres om automatisk utøvernote ikke skal genereres.
n

$z

Utøvernote skal ikke genereres (registreres manuelt i
MARC-felt 500)

Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.
Delfeltet kan brukes for å sikre rett rekkefølge i den automatiske utøvernoten. Vanligvis
lagres feltene i samme rekkefølge som de registreres, men riktig rekkefølge kan ikke
garanteres 100%. Hvis det legges inn felter i ettertid, er det en liten mulighet for at
rekkefølgen kan endres, og følgelig kan en utskrift som følger lagringen bli noe feil.

$ø

Sorteringsfelt for delfelt $t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $t.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

$4 (R) Kode for relasjon
Relasjon mellom innførsel på korporasjon og dokument angis med en kode. Bruk Liste over
relasjoner. Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Relasjonen
som kodes skal fremgå av den bibliografiske beskrivelsen. (Relasjoner som ikke fremgår av
beskrivelsen skal ikke tas med. Dersom en ønsker innførsel på en relasjon som ikke går fram
av beskrivelsen, er løsningen oftest å lage en I-analytt.)
Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere
relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i $4 som beskriver
relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til
Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra MARC 21-lista som er ønsket, så vil vi vurdere om
den bør tas inn.
Merk at eksamenssted (masteroppgaver, doktoravhandlinger og studentarbeider) kan
registreres i 710 og kodes med ”dgg” (eksamenssted) i $4
710 $a Universitetet i Oslo $4 dgg
Begrunnelsen for bi-innførselen er dekket av den bibliografiske beskrivelsen, f.eks.

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

170

710 (R) Bi-innførsel korporasjonsnavn
500 $a Masteroppgave i informatikk, Universitetet i Oslo, 2009.
Eksempler:
110

$a VIAK, A/S

245

$a Kart over Porsgrunn med omegn $c VIAK ; utgitt av
Porsgrunn oppmålingsvesen $h kart

710

$a Porsgrunn $b Oppmålingsvesenet

110

$a Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen $q saksøker

245

$a Altaskjønnet $b rettsbok for Alta herredsrett, 5.
desember 1980

710

$a Alta herredsrett $q saksøkt

245

$a Stadnamn $c frå eit utval oppnemnt ved kongelig resolusjon
12. oktober 1979 ; lagt fram for Kultur- og
vitskapsdepartementet i mars 1983

500

$a “Utvalet - som tok namnet Stadnamnutvalet – legg med
dette fram innstillinga si” - S. [3]

710

$a Stadnamnutvalet

110

$a European Free Trade Association

240

$a Traktater, etc. $g Spania $d 1979-06-26

245

$a Agreement between the EFTA countries and Spain signed
on 26th June, 1979

710

$a Spania $t [Traktater, etc. European Free Trade Association,
1979-06-26]

110

$a Workgroup of European Nurse Researchers $b Workgroup
Meeting $c Budapest $d 1990 $n 13

245

$a Proceedings $b 13th Workgroup meeting and 5th Biennial
(open) conference of the Workgroup
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710

$a Workgroup of European Nurse Researchers $b Conference
$c Budapest $d 1990 $n 5

245

$a Hyrdingrøysta $b kyrkjeblad for Jølster

710

$a Ålhus sokneråd

710

$a Helgheim sokneråd

710

$a Jølster prestegjeld

710

$a Trondheim symfoniorkester $x u $z 5

710

$a Bergen filharmoniske orkester $x u $y n

500

$a Masteroppgave i kommunikasjonsteknologi – Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for telematikk,
Trondheim 2010

710

$aNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet $b Institutt
for telematikk $4 dgg

711 (R) Bi-innførsel konferanse-, møte-,
utstillingsnavn o.l.
Feltet brukes til å registrere en konferanse, et møte, en utstilling o.l., som skal ha bi-innførsel.
Feltet kan også brukes til å lage en analytisk innførsel på et verk utgått fra en konferanse o.l.,
når dette er en del av dokumentet som katalogiseres.
(21.29, 21.30A-21.30H, 21.30K, 21.30M)


Hvis en konferanse, møte, utstilling o.l. er innført som underordnet ledd under en
politisk myndighet eller en korporasjon, legges konferanse-, møte-, utstillingsnavn i
MARC-felt 710.



Analytter med annen forfatter enn 1. verk, får bi-innførsel i MARC-felt 711 $a og $t
(vedr. verker trykt sammen). Det skal ikke lages bi-innførsel i MARC-felt 740.



En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg
av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet
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711 (R) Bi-innførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
'Navn eller emneord? …'.

$a

Navn

Her registreres konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
(24.7, 24.8)

$c

Sted

Her registreres sted hvor konferanse, møte, utstilling o.l. ble holdt.
(24.7B4, 24.8B)

$d

Dato

Her registreres dato for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B3, 24.8B)

$g

Diverse opplysninger

Her registreres underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om
delegasjoner o.l.

$n

Nummer

Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B2, 24.8B)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. "symposium", "konferanse", "utstilling" o.l. når
det mangler i navnet.
Parentes blir satt av systemet.
(24.4B)

$t

Tittel i bi-innførselen

Her registreres tittel i bi-innførselen.
(21.30M)


Ved hovedinnførsel i MARC-felt 111 med MARC-felt 245 er tilsvarende bi-innførsel
i MARC-felt 711 med 711 $t.



Hvis standardtittel registreres her, må hakeparenteser tilføyes.
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720 (R) Biinnførsel for ukontrollert navn

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. The sorteres som +4.

$ø

Sorteringsfelt for delfelt $t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $t.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

$4 (R) Kode for relasjon
Bruk Liste over relasjoner. NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver
koden. Ikke obligatorisk.
Eksempel:
111

$a Internationaler musikwissenschaftlicher Kongress $c
Bonn $d 1970

245

$a Bericht über den Internationalen musikwissenschaftlichen Kongress, Bonn 1970 $c Gesellschaft für
Musikforschung ; herausgegeben von Carl Dahlhaus ... [et
al.]. Bericht über das Symposium “Reflexionen über
Musikwissenschaft heute” / herausgegeben von Hans
Heinrich Eggebrecht

711

$a Reflexionen über Musikwissenschaft heute
$c Bonn $d 1970 $q konferanse

720 (R) Biinnførsel for ukontrollert navn
Innført av hensyn til Nasjonalbiblioteket som trenger den i forbindelse med eksport til ISSN
Portal. Feltet skal kun brukes av Nasjonalbiblioteket.
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730 (R) Bi-innførsel standardtittel

$a Navn
$e (R) Betegnelse for relasjon
$4 (R) Relasjonskode

730 (R) Bi-innførsel standardtittel
Feltet brukes til å registrere en standardtittel som bi-innførsel for dokumentet.
Feltet kan også brukes til å lage en analytisk innførsel på en standardtittel, dersom denne
gjelder en del av dokumentet som katalogiseres.
(21.29, 21.30B-21.30H, 21.30K1-21.30K2, 21.30M)

$a

Standardtittel

(25.2-25.4, 25.13-25.17, 25.19-25.27)


$b

MARC-felt 730 $a skal bare brukes for standardtitler uten forfatter.
Har standardtittel forfatter, må MARC-felt 740 $a evt. 700 $a og $t brukes, fordi
MARC-felt 730 er analog med MARC-felt 130 og lager autoritetsposter.

Underordnet enhet

Her registreres underordnet enhet for oppbevaringssted for manuskripter.
(25.13C)

$d

Årstall

Her registreres årstall for undertegnelse av konvensjon, avtale, traktat o.l.
Parentes blir satt av systemet.
(25.16)

$f

Utgivelsesår

Her registreres utgivelsesår for dokumentet som katalogiseres.
(25.18A13)

$k

Form

Her registreres form, som kan være utvalg, protokoll e.l.
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730 (R) Bi-innførsel standardtittel
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

$l

Språk

Her registreres språk i dokumentet, f.eks. i et hellig skrift.
(25.5D, 25.18A10)


$m

BIBSYS bruker Norsk for nynorsk og bokmål, Samisk for de ulike samiske
språkene.

Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. strykere, klaver, orkester o.l.
(25.29)

$n

Nummer for del av verk

Se delfelt $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

$o

Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. arr.
(25.31B2)

$p

Tittel for del av verk

Delfeltene $n og $p kan ikke gjentas.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. ord, årstall, uttrykk eller betegnelse som er
nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel.
Parentes blir satt av systemet.
(25.5B, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)

$r

Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. B-dur, e-moll o.l.
(25.31A5)
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730 (R) Bi-innførsel standardtittel

$s

Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres versjonsbetegnelse av dokumentet,
f.eks. Klaverpartitur, Libretto o.l.
(25.31B3, 25.31B5)
Delfeltet er ikke tatt i bruk til versjonsbetegnelse for Bibelen.
(25.18A11).

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den form innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Den sorteres som +4.
Eksempler:
245

$a Die Vínlandsagas $b ausgewählte Texte zur Entdeckung
Amerikas durch die Wikinger $c mit Anmerkungen und
Glossar herausgegeben von Else Ebel $w Vinlandsagas

500

$a Inneholder Eiríks saga rauða og Grænlendinga saga

730

$a Eiríks saga rauða

730

$a Grænlendinga saga

130

$a Bibelen $p NT. Pet. $l Tysk

245

$a Versuch einer neuen Uebersetzung einiger Bücher des
Neuen Testamentes $c mit critisch- und philologischen
Anmerkungen

500

$a Inneholder de to Peters brev og de tre Johannes’ brev

730

$a Bibelen $p NT. Joh. brev $l Tysk

245

$a Det drønner i gata $b ukas dikt fra Klassekampen 19721976

730

$a Klassekampen $q Oslo : 1969
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740 (R) Bi-innførsel tittel

740 (R) Bi-innførsel tittel
Feltet brukes til å registrere en tittel (unntatt standardtittel) som bi-innførsel.
Feltet kan også brukes til å lage en analytisk innførsel med tittel som hovedordningsord for
en del av dokumentet som katalogiseres.
For analytiske innførsler på kombinasjonen forfatter (personlig eller korporativ) og tittel,
brukes MARC-feltene 700, 710 eller 711.

$a

Tittel

(21.30J)


Analytter som har samme forfatter som 1. verk, får analytt-tittelen i MARC-felt 740
$a.



Her kan, om nødvendig, registreres ryggtittel, tittel i forkortet form, omslagstittel
o.l.
I tillegg lages en note i MARC-felt 500.

$b



Her kan registreres forkortede titler fra andre kilder enn 'List of serial title word
abbreviatons'.



Ved periodiske publikasjoner hvor årsberetning, kongressreferat o.l. er en del av
hver årgang (periodikum i periodikum), opplyses det om “delperiodikumet” i en
500-note, med bi-innførsel i MARC-felt 740 $a, evt. i MARC-felt 7xx $a og $t.



Hvis tegnet '&' forekommer i tittelen (245 $a), og det er behov for å få det bokstavert
som søkeinngang, brukes ikke sorteringsfeltet (245 $w). Isteden lages en bi-innførsel
i 740 der '&' erstattes med 'og' i henhold til dokumentets språk.

Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel, en forklaring til tittelen o.l.

$n

Nummer for del av verk

Se delfelt $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

$p

Tittel for del av verk

Delfeltene $n og $p kan ikke gjentas.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
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740 (R) Bi-innførsel tittel
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. The sorteres som +4.

$y

Merke for note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av musikalier.
Her markeres om innholdsnote skal genereres. Forteksten 'Innhold:… ' skrives automatisk ut.
i

$z

Innholdsnote skal genereres

Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av musikalier.
Delfeltet kan brukes for å sikre rett rekkefølge i den automatiske utøvernoten. Vanligvis
lagres feltene i samme rekkefølge som de registreres, men riktig rekkefølge kan ikke
garanteres 100%. Hvis det legges inn felter i ettertid, er det en liten mulighet for at
rekkefølgen kan endres, og følgelig kan en utskrift som følger lagringen bli noe feil.
Eksempler:
130

$a Bjarnar saga Hitdælakappa $l Norsk

245

$a Soga um Bjørn Hitdølakappe $c frå gamalnorsk ved
Stefan Frich

500

$a Smusstittel: Bjørn Hitdølakappe

740

$a Bjørn Hitdølakappe

245

$a Nasjonalbibliografiske data $h maskinlesbar fil

500

$a Parallelltittel på emballasjen: The Norwegian national
bibliographic file

740

$a The Norwegian national bibliographic file $w +4

BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 2014-12-15

179

740 (R) Bi-innførsel tittel

100

$a Gibbs, Mary Ann

241

$a The apothecary’s daughter $a Horatia
$w apothecary’s daughter

245

$a Skjulte bånd ; Alene i verden $c Mary Ann Gibbs ;
[oversatt av I. Kvaal]

740

$a Alene i verden

740

$a Skjulte bånd

740

$a Den velsignede $w velsignede $y i $z 1

740

$a Støvet som glir over jorden $y i $z 2

740

$a Øynene $y i $z 3
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740 (R) Bi-innførsel tittel

Lenkefelter
Lenkefelteltene brukes til å registrere informasjon om ulike typer relasjoner mellom
dokumenter som er registrert hver for seg som separate objektposter.
For de fleste feltene er det tilstrekkelig bare å registrere OBJEKTID i $w. Ut fra
OBJEKTID'et genereres ved visning en note om den tilknyttede posten. I BIBSYS Ask kan
tittelen klikkes på og leder til posten for den tilknyttede publikasjonen.
Lenkefeltene erstatter tidligere 500-noter, forutsatt at det finnes en objektpost i
Bibliotekbasen for den relaterte tittelen.
Feltene er obligatoriske for periodika. De skal ikke brukes på monografier, med unntak av
776 som lager forbindelse mellom ulike materialvarianter.
For nærmere beskrivelse av hvordan feltene fungererer, se håndboken
'Registrering av lenkefelter for periodika'.
Feltene (790), (791),(795), (796), (797), (798), (799) brukes bare av Norsk bokfortegnelse til
forskjellige typer “lokale” bi-innførsler og henvisninger. Disse fjernes fra postene etter
overføring til NORBOK.
Feltoversikt for dette kapitlet:
760

(R)

Overordnet serie

762

(R)

Underserie

765

(R)

Originalspråkutgave

767

(R)

Oversatt utgave

770

(R)

Supplement

772

(R)

Hoveddokument

773

Vertsdokument (I-analytt)

775

(R)

Andre utgaver

776

(R)

Andre materialvarianter

777

(R)

Utgitt sammen med

780

(R)

Fortsettelse av

785

(R)

Fortsetter som

787

(R)

Ikke-spesifisert relasjon
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760 (R) Overordnet serie

(790) (R)

Lokal bi-innførsel – norsk illustratør

(791) (R)

Lokal bi-innførsel – norsk oversetter

(795) (R)

Henvisning fra personnavn

(796) (R)

Henvisning fra korporasjonsnavn

(797) (R)

Henvisning fra konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

(798) (R)

Henvisning fra standardtittel

(799) (R)

Henvisning fra serie

760 (R) Overordnet serie
Ikke obligatorisk. Feltet er innført primært av hensyn til Nasjonalbiblioteket for norperregistrering.

$t Tittel
$x ISSN
$w Objektid for posten det skal lenkes til

762 (R) Underserie
Ikke obligatorisk. Feltet er innført primært av hensyn til Nasjonalbiblioteket for norperregistrering.

$t Tittel
$x ISSN
$w Objektid for posten det skal lenkes til

765 (R) Originalspråkutgave (PERIODIKA)
Feltet brukes når man katalogiserer en oversatt utgave og skal lage lenke til utgaven på
originalspråket.
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767 (R) Oversatt utgave (PERIODIKA)
Innledende tekst 'Oversettelse av: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

$w

OBJEKTID for posten det skal lenkes til

$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

767 (R) Oversatt utgave (PERIODIKA)
Feltet brukes når man katalogiserer en utgave på originalspråket og skal lage lenke til en
utgave i oversettelse.
Innledende tekst 'Oversatt som: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

$w

OBJEKTID for posten det skal lenkes til

$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

770 (R) Supplement (periodika)
Feltet brukes når man katalogiserer et dokument og skal lage lenke til et supplement som er
registrert som egen post.
Innledende tekst 'Supplement: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.
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772 (R) Hoveddokument (PERIODIKA)

$w

OBJEKTID for posten det skal lenkes til

$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

772 (R) Hoveddokument (PERIODIKA)
Feltet brukes når man katalogiserer et supplement og skal lage lenke til hoveddokumentet.
Innledende tekst 'Supplement til: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

$w

OBJEKTID for posten det skal lenkes til

$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

773

Vertsdokument (I-ANALYTT)

MARC-felt 773 brukes for å generere riktig beskrivelse av vertsdokumentet (I-note) for Ianalytter til bind i flerbindsverk og temahefter av tidsskrifter. For andre typer I-analytter
genereres riktig I-note av systemet, og 773 er da ikke nødvendig for visning. Les om hvordan
I-noten skal se ut i kapittel 13.5 i Katalogiseringsregler.
Riktige ISBD-tegn mellom delfeltene genereres av systemet. Du må selv registrere riktige
ISBD-tegn innenfor hvert delfelt i 773.
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775 (R) Andre utgaver (PERIODIKA)

$a

Hovedordningsord

$b

Utgave

$d

Utgivelsessted : forlag , år

$g

Relaterte deler

Her står for eksempel nummer på hefte som I-analytten finnes i. For importerte poster fra
MARC 21 kan også sidetall finnes her.

$k

Serie (flerbindsverkets tittel) ; evt. bind-nummer

$s

Standardtittel

$t

Tittel

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$z

ISBN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

775 (R) Andre utgaver (PERIODIKA)
Feltet brukes til å lage lenke til andre, sideordnede utgaver av dokumentet som katalogiseres.
Innledende tekst 'Andre utgaver
tilgjengelige: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

$w

OBJEKTID for posten det skal lenkes til

$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
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776 (R) Andre materialvarianter
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

776 (R) Andre materialvarianter
Feltet brukes til å lage lenke mellom ulike materialvarianter av dokumentet som
katalogiseres.
Innledende tekst 'Finnes også som: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.
Feltet brukes for periodika og monografier. Når man har en reproduksjon (elekronisk,
mikroform, osv.) kan det lages 776-lenke mellom de respektive reproduksjoner. For
monografier brukes 776 når den elektroniske versjonen er en reproduksjon av trykt utgave.
Det skal ikke lages 776-lenke til en hvilken som helst utgave av samme verk.
NB. Teksten i håndboka Lenkefelter for periodika er misvisende. Den gir inntrykk av at dette
er et felt som generelt kan brukes mellom alle utgaver av trykte titler til alle versjoner av
elektroniske. Lenken skal bare opprettes mellom reproduksjoner i ulike formater.
Det er snakk om forskjellige fysiske reproduksjoner. Det lages ikke 776-lenke mellom
reproduksjoner i samme fysiske format, f.eks. mellom en trykt versjon og
faksimile/papirutskrift, eller mellom to forskjellige nettversjoner. Men det kan lages 776lenke mellom forskjellige elektroniske versjoner hvor den ene er med direkte tilgang (f.eks.
CD-rom) og den andre er med fjerntilgang (f.eks. via Internett).
Vanligvis vil det finnes bare én post for trykt versjon, men det kan forekomme en
papirutskrift av den elektroniske versjonen. Det presiseres at det ikke skal lages 776-lenker
mellom papirversjonene, men det lages 776-lenker mellom de respektive papirversjoner og
den elektroniske versjonen.

$w

OBJEKTID for posten det skal lenkes til

$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.
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777 (R) Utgitt sammen med (PERIODIKA)

$x

ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer)

Gjelder ISSN for det relaterte dokumentet. Bare selve nummeret registreres. Delfeltet kan
registreres selv om ikke post på det relaterte dokumentet ($w) er registrert.

$z (R) ISBN (Internasjonalt standard boknummer)
Gjelder ISBN for det relaterte dokumentet. Bare selve nummeret registreres. Merk at det
relaterte dokumentet må være samme utgave som det egne dokumentet som registreres.
Delfeltet kan registreres selv om ikke post på det relaterte dokument ($w) er registrert. En bør
være restriktiv på antall ISBN som legges inn og hvor ISBN hentes fra. ISBN fra forlagenes
hjemmesider bør ikke legges inn.

777 (R) Utgitt sammen med (PERIODIKA)
Feltet brukes til å lage lenke til et dokument som er utgitt sammen med det dokumentet som
katalogiseres. Når hver av disse delene blir katalogisert separat, kan man lage lenker mellom
dem.
Innledende tekst 'Inneholder også: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

$w

OBJEKTID for posten det skal lenkes til

$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

780 (R) Fortsettelse av (PERIODIKA)
Feltet brukes til å beskrive forgjengere til dokumente som katalogiseres.
Delfeltene skal repeteres bare for relasjonstype 4. Flere forekomster av de andre
relasjonstypene må registreres ved å repetere hele feltet 780.
Innledende tekst genereres av systemet når feltet skrives ut som note. Delfelt $v brukes til å
velge hvilken fortekst som skal genereres i noten.
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785 (R) Fortsetter som (PERIODIKA)

$u (R) Standardisert volumbetegnelse for siste nummer av foregående
tittel
$v

Type relasjon:
0

Fortsettelse av:

1

Delvis fortsettelse av:

2

Avløser: … [Brukes ikke i BIBSYS]

3

Avløser delvis: … [Brukes ikke i BIBSYS]

4

Sammenslåing av: …; og …

5

Har tatt opp:

6

Har delvis tatt opp:

7

Utskilt fra:

$w (R) OBJEKTID for posten det skal lenkes til
$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

785 (R) Fortsetter som (PERIODIKA)
Feltet brukes til å beskrive etterfølgere av dokumentet som katalogiseres.
Delfeltene skal repeteres bare for relasjonstype 6 og 7. Flere forekomster av de andre
relasjonstypene må registreres ved å repetere hele feltet 785.
Innledende tekst genereres av systemet når feltet skrives ut som note. Delfelt $v brukes til å
velge hvilken fortekst som skal genereres i noten.
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787 (R) Ikke-spesifisert relasjon (PERIODIKA)

$u (R) Standardisert volumbetegnelse for første nummer av
etterfølgende tittel
$v

Type relasjon:
0

Fortsetter som:

1

Fortsetter delvis som:

2

Avløst av: … [Brukes ikke i BIBSYS]

3

Delvis avløst av: … [Brukes ikke i BIBSYS]

4

Gått inn i:

5

Delvis gått inn i:

6

Delt i: …; og …

7

Slått sammen med: …, til: …

$w (R) OBJEKTID for posten det skal lenkes til
$q
OBJEKTID for den nye tittelen ved sammenslåinger (for relasjon
7 i $v)
$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

787 (R) Ikke-spesifisert relasjon (PERIODIKA)
Feltet brukes til å beskrive dokumenter som har en forbindelse med det dokumentet som
katalogiseres, og som man ønsker å vise ved lenking.
Innledende tekst 'Forbindelse til: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.
Feltet må brukes med forsiktighet, og skal ikke brukes til å lage assosiative lenker mellom
periodika.
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(790) (R) Lokal bi-innførsel

$w

OBJEKTID for posten det skal lenkes til

$t

Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

$x

ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i
forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

(790) (R) Lokal bi-innførsel
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

($a)

Norsk illustratør

(791) (R) Lokal bi-innførsel
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

($a)

Norsk oversetter

792 Antall roller (teatermanus)
Feltet er ikke obligatorisk.
Begrepet 'teatermanus' brukes her i vid betydning. I tillegg til manuskripter omfatter det også
ordinære utgivelser av skuespill/drama, altså noe mer enn 'manuskripter' i bibliografisk
forstand.
Verdiene i delfeltene registreres som rene tall. Registrering av intervaller (f.eks. 7-10) eller
alternative antall i parantes (f.eks. 5(3)) eller andre former for avvikende registrering må ikke
forekomme, da dette vil ha innvirkning på søkbarheten. Skulle det være behov for å angi
alternative rolleoppsetninger eller andre opplysninger, benyttes notefeltet (500 $a) til dette.
Feltet er søkbart i BIBSYS Ask i feltene: ”Antall roller, kvinnelige”, ”Antall roller,
mannlige” og ”Antall roller totalt”
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(795) (R) Henvisning fra personnavn

$m

Antall mannsroller

$k

Antall kvinneroller

$t

Antall roller totalt

Eksempler:
Rolleoppsetning

Registrering

5 mannsroller og 3
kvinneroller

792 $m 5 $k 3 $t 8

2 kvinneroller

792 $k 2 $t 2

13 mannsroller, 10
kvinneroller

792 $k 10 $m 13 $t 23

7 mannsroller og 7
kvinneroller, samt 5-10
statister

500 $a Stykket er oppført med 5 – 10
statister
792 $m7 $k 7 $t 14

3 mannsroller og 4
kvinneroller, ev. 2 mannsroller
og 2 kvinneroller

500 $a Stykket har 3 mannsroller og 4
kvinneroller, men kan også oppføres me
2 mannsroller og 2 kvinneroller.
792 $k 4 $m 3 $t 7

(795) (R) Henvisning fra personnavn
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
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(796) (R) Henvisning fra korporasjonsnavn

($a)

Navn det henvises fra

($b)

Nummer

($c)

Andre tilføyelser

($d)

Årstall

($g)

Diverse (tekst)

($q)

Mer fullstendig navneform

($t)

Tittel

($u)

Sorteringsfelt for delfelt $t

($w) Sorteringsfelt for delfelt $a
($z)

Navn det henvises til

($2)

Type henvisning

(796) (R) Henvisning fra korporasjonsnavn
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
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(797) (R) Henvisning fra konferanse-, møte-, utstillingsnavn

($a)

Navn det henvises fra

($b)

Underavdeling

($c)

Sted

($d)

Dato

($g)

Diverse (tekst)

($n)

Nummer for konferanse

($q)

Forklarende tilføyelser

($t)

Tittel

($u)

Sorteringsfelt for delfelt $t

($w) Sorteringsfelt for delfelt $a
($z)

Navn det henvises til

($2)

Type henvisning

(797) (R) Henvisning fra konferanse-, møte-,
utstillingsnavn
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
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(798) (R) Henvisning fra standardtittel

($a)

Navn det henvises fra

($c)

Sted

($d)

Dato

($g)

Diverse (tekst)

($n)

Nummer for konferanse

($q)

Forklarende tilføyelser

($w) Sorteringsfelt for delfelt $a
($z)

Navn det henvises til

($2)

Type henvisning

(798) (R) Henvisning fra standardtittel
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
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(798) (R) Henvisning fra standardtittel

($a)

Standardtittel det henvises fra

($b)

Underordnet enhet

($d)

Årstall

($f)

Utgivelsesår

($g)

Diverse (tekst)

($i)

Serienummer, opusnummer etc. [Mus]

($k)

Form

($l)

Språk

($m) Besetning [Mus]
($n)

Nummer for del av verk

($o)

Arrangement [Mus]

($p)

Tittel for del av verk

($q)

Forklarende tilføyelser

($r)

Toneart [Mus]

($s)

Versjon

($w) Sorteringsfelt for delfelt $a
($z)

Standardtittel det henvises til

($2)

Type henvisning
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(799) (R) Henvisning fra serie

(799) (R) Henvisning fra serie
Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

($a)

Serietittel det henvises fra

($g)

Diverse (tekst)

($n)

Nummer for underserie

($p)

Tittel for underserie

($w) Sorteringsfelt for delfelt $a
($z)

Serietittel det henvises til

($2)

Type henvisning
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800 (R) Serieinnførsel personnavn

Serieinnførsler – annen form enn
seriefelt
Seriefelter finnes i 4xx-gruppa (MARC-felt 440, 490, 491) og i 8xx-gruppa (MARC-felt
800-830).
Feltene brukes til å registrere bi-innførsel på serie i en annen form (standardtittel) enn den
som står i dokumentet.
Den form serietittelen har i dokumentet, legges da i MARC-felt 490.
Feltoverskrift for dette kapitlet:
800

(R)

Serieinnførsel personnavn

830

(R)

Serieinnførsel standardtittel

800 (R) Serieinnførsel personnavn
Feltet brukes når bi-innførsel for serie er personnavn fulgt av tittel.
Delfeltene $a, $b, $c, $d, $q, $t, $u, $w tilsvarer MARC-felt 100 / 700 (unntatt $v og $z) og
brukes på samme måte.


$a

Her registreres serietitler hvor alle bind i serien har samme forfatter. SE: MARCfelt 490.

Navn

Navnet egistreres i invertert form (etternavn komma mellomrom fornavn).
(22.4-22.11, 22.22)

$b

Nummer

Nummer knyttet til fornavn registreres her. (Katalogiseringsregler 22.17A2, 22.17B, 22.17C)

$c

Andre tilføyelser

Andre tilføyelser til navnet, f.eks. titler som skal registreres (adelstittel, slekt, helgen, konge
av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.).
(22.12, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19B)
Tilføyelser som skal skrives ut i parentes, må registreres i parentes.
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800 (R) Serieinnførsel personnavn
(22.14, 22.19A)

$d

Årstall for fødsel, død, etc.

Årstall brukes for å skille likelydende navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner
på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. Årstall kan også tilføyes
til navn som ikke er identiske hvis det er behov for det. (Se 22.18, valgfri regel).
Nasjonalbiblioteket har innført praksis med å legge inn leveår på norske forfattere. Det
enkelte bibliotek står fritt til å fastsett egen praksis for å tilføye årstall. Årstall skal ikke
fjernes fra en autoritetspost. Ved import kan årstall beholdes. Fødsels- og dødsår er mest
aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes.
(22.18)

$q

Mer fullstendig navneform

Delfeltet brukes når det i delfelt $a bare er lagt initialer for fornavn. Dette brukes bare når
identiske navn ikke kan skilles ved hjelp av årstall.
Parentes blir satt av systemet.
(22.16)

$t

Tittel for serien

Her legges inn tittel for serien. Første ord etter innledende artikkel skrives med liten
forbokstav.

$u (R) Institusjonstilhørighet
Delfeltet brukes til å registrere institusjonskoden (3-4 siffer) for institusjonen hvor forfatteren
var ansatt ved utgivelsen av publikasjonen. Lista er publisert av Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste. Ikke obligatorisk.

$v

Volum

Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet.
Standardforkortelser iht. Bilag B i Katalogiseringsregler brukes ved volumbetegnelser.
Arabiske tall settes i stedet for andre talltegn eller bokstaverte tall.
(1.6G, 1.6H5)
Maksimal delfeltlengde: 20 tegn.
F.eks.:

800 $v no. 255 $z 255
800 $v 2/80 $z 1980:2
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$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. al- sorteres som +3.

$z

Sorteringsfelt for delfelt $v

Delfeltet brukes for standardisert volumbetegnelse for sortering dersom det er avvik i forhold
til $v.
F.eks.:

$ø

$v 80/2

$z 1980:2

2/80

1980:2

1980/2

1980:2

2/1980

1980:2

80:2

1980:2

2:80

1980:2

2:1980

1980:2

Bd. 15

15

nr. 5

5

Nr. 2

2

no. 255

255

vol. 44

44

Sorteringsfelt for delfelt $t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $t.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

$4 (R) Kode for relasjon
Bruk Liste over relasjoner. NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver
koden. Ikke obligatorisk.
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830 (R) Serieinnførsel standardtittel
Eksempler:
100

$a Steinbeck, John

241

$a Of mice and men $a The moon is down $w moon is
down

245

$a Om mus og menn ; Natt uten måne $c John Steinbeck ;
[Om mus og menn] oversatt av Haakon Bugge Mahrt ; [Natt
uten måne] oversatt av Nils Lie

490

$a Romaner og fortellinger / John Steinbeck

800

$a Steinbeck, John $t Romaner og fortellinger

100

$a Sandemo, Margit

241

$a Dödssynden

245

$a Dødssynden $c Margit Sandemo ; oversatt av Bente
Meidell

490

$a Sagaen om isfolket ; 5

800

$a Sandemo, Margit $t Sagaen om isfolket $v 5

830 (R) Serieinnførsel standardtittel
Feltet brukes sammen med MARC-felt 490, når bi-innførsel for serie skal være i standardisert
form.


$a

SE: MARC-felt 490 vedr. serietittel som har flere tittelvarianter.

Standardtittel

Her registreres standardisert serietittel. Første ord etter innledende artikkel skrives med liten
forbokstav.
(25.2-25.4, 25.13-25.17, 25.19-25.27)

$n

Nummer for del av verk

Se delfelt $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)
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$p

Tittel for del av verk

Delfeltene $n og $p kan ikke gjentas.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i $n, første tittel i $p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i $p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

$q

Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon.
Parentes blir satt av systemet.
(25.5B, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)

$v

Volum

Volumbetegnelse skrives i standardisert form . (Se: eksempler under MARC-felt 800 $z)

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt $a.
F.eks. aa sorteres som å.
Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Den sorteres som +4.
Eksempler:
490

$a Pax ; 788

830

$a Pax-bøkene $v 788

490

$a Nå-debatt ; 4/80

830

$a Nå debatt $v 1980:4

490

$a Facsimilia topographica ; vol. 12 [i.e. 14]

830

$a Facsimilia topographica $v 14

490

$a Papers in formal linguistics ; 4

830

$a Papers on formal linguistics $v 4
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830 (R) Serieinnførsel standardtittel

490

$a Pure and applied mathematics ; 85

830

$a Pure and applied mathematics $q New York : Academic
Press $v 85

490

$a Publikasjonsserie / Universitetet i Bergen. FAHS
Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

830

$a Publikasjonsserie $q Universitetet i Bergen. FAHS
Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
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856 (R) Elektronisk lokalisering og tilgang (utgått)

Lokaliseringsdata
Feltoversikt for dette kapitlet:
856

(R)

Elektronisk lokalisering og tilgang

856 (R) Elektronisk lokalisering og tilgang (utgått)
Feltet er utgått. Opplysningene registreres med kommando NETT (PF4).
Feltet brukes ved katalogisering av nettdokumenter.
For katalogisering av nettdokumenter anbefales:
Katalogiseringsregler, kapittel 9
Cataloging Internet Resources (ed. Nancy B. Olson, 1997)
BIBSYS-håndboka 'Elektroniske ressurser - retningslinjer og regelverk'.


Det lages særskilt objektpost for nettdokumenter. Dette gjøres selv om dokumentets
trykte utgave ligger i BIBSYS fra før.



Hvis en trykt utgave har informasjon som ligger ute på nettet, f.eks.
innholdsfortegnelse, sammendrag, eller retningslinjer for publisering, kan disse
henvises til via MARC-felt 856 på posten til den trykte utgaven. Det må da
spesifiseres i 856 $z hva URL'en henviser til, f.eks. $z sammendrag.
Hvis det finnes en felles web-side med disse opplysningene lenkes denne,
hvis ikke lenker man til den siden som f.eks. inneholder sammendrag.



Alle nettdokumenter skal ha kode 'n' i 008 $a.



Et nettdokument kan ha ett eller flere 856-felter, f.eks. hvis dokumentet er
tilgjengelig via flere tilgangsmåter.



Generell materialbetegnelse (245 $h) for nettdokumenter i BIBSYS er ‘maskinlesbar
fil’.



Termene 'online' og 'trykt utg.' brukes som kvalifikatorer (i 130 $q) for å skille
likelydende periodikatitler.



Bare 'fullstendige' dokumenter skal registreres. Altså ikke kapitler i HTMLdokumenter, selv om de har egen URL.



Dokumenter som består av flere selvstendige deler kan behandles som serier eller
flerbindsverk på samme måte som vanlige dokumenter. De skal da lenkes sammen på
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856 (R) Elektronisk lokalisering og tilgang (utgått)
vanlig måte (nett-flerbindsverk). Men hefter i elektroniske tidsskrifter skal ikke
registreres (på samme måte som ved vanlige tidsskrifter).

$a



Det enkelte bibliotek må selv avgjøre om de vil opprette eget DOKID under
objektposten for et monografisk nettdokument. Konsekvensen av å ikke gjøre det, er
at posten ikke blir søkbar i lokal base. Ved søk i base BIBSYS er objektposten
søkbar for alle, uavhengig av om biblioteket har DOKID på posten.



Det er tillatt å registrere ethvert nettdokument som man tror brukerne kan ha nytte av.
Hovedregelen er at samlesider og ressurssider for spesielle fagområder registreres i
Emneportalen, mens vanlige nettdokumenter (f.eks. elektroniske tidsskrifter,
elektronisk versjon av studentoppgaver o.l.) registreres i Bibliotekbasen.



For elektroniske tidsskrifter er det laget et spesialtilpasset opplegg for registring
(EREG). Da registreres lenke til tidsskriftet i form av en såkalt URL-maske, og 856feltet brukes bare for de leverandørene som ikke har URL-maske.

Maskinnavn

Brukes ikke. (Beholdes inntil videre, med tanke på framtidig utvidelse.)

$q

Filtype

Her registreres filtypen som adressen i 856 $u viser til.
Delfeltet kan utelates hvis nettstedet består av flere filtyper. F.eks. hvis det dreier seg om et
elektronisk tidsskrift med startside i HTML og med artikler i PDF, angis ikke filtype.
Hvis det er behov for nærmere angivelse av systemkrav, kan dette angis i note.
F.eks.:

500 $a Systemkrav: Acrobat-leser for å lese på skjerm eller
skrive ut de enkelte artiklene.

Verdien i $q skal være en såkalt MIME-type som definert i Internet RFC 1521. De mest
aktuelle filtypene:
MIME-type
$q text/plain

Forklaring
Vanlig tekst

text/html

HTML-kodet tekst

image/gif

Bilde i gif-format

image/jpeg

Bilde i jpeg-format

video/mpeg

Video i mpeg-format

application/msword

Microsoft Word tekst
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$s

application/msexcel

Microsoft Excel regneark

appliction/postscript

Postscript-kodet tekst

application/pdf

PDF (Adobe)-kodet tekst

application/rtf

RTF (Rich Text Format)-kodet tekst

Filstørrelse

Bruk enhetene Bytes, kBytes, MBytes eller GBytes.
Hvis enhet ikke oppgis, tolkes dette som Bytes.

$u

URI (Uniform Resource Identifier)

Delfeltet er obligatorisk.
Delfeltet brukes i dag hovedsakelig til URL, men det er også mulig å registrere URN her.
Hvis URN er registrert på posten, skal URL ikke registreres.

$x

Intern note

Delfeltet kan brukes til detaljer om tilgjengeligheten. Ved behov kan feltet brukes til f.eks.
utvidet fysisk beskrivelse.
F.eks.:

$x Krever passord
$x Ustabil tilgjengelighet
$x Får ikke kontakt (2000-06-02)

Ikke skriv passord i dette feltet!

$z

Note

Teksten i dette feltet skal egne seg som forklarende tekst når URL'en i $u presenteres i et
HTML-dokument.


Norsk språform foretrekkes i 856 $z, f.eks. 'sammendrag' i stedet for 'abstracts'.

Eksempler:
130

$a Apollon $q online

245

$a Apollon $b tidsskrift fra Universitetet i Oslo
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899 (R)

Bibliografi
$h maskinlesbar fil

899 (R)

856

$u http://www.apollon.uio.no/ $z Fulltekst $q text/html

130

$a Historisk tidsskrift $q Oslo

245

$a Historisk tidsskrift $c utgitt av Den norske historiske
forening

856

$u http://www.rhd.uit.no/rhd/HT.htm
$z Register - med engelsk sammendrag av enkelte artikler

Bibliografi

Skal brukes kun av Nasjonalbiblioteket.

$a

Kode for bibliografi og virtuelle samlinger

Gyldige verdier:
Brukes av Nasjonalbiblioteket: hamsun, bjørnson, collett, solstad, samisk, nordisko, norbok,
norart, nornoter, bokbindsamling, ibsensamlingen, film, musikk, norsk-amerikansk, norske
tidsskrifter 1700-1820, Willy B, Suhm, proysen
Brukes av UBO: minuskel

$b (R) Eier
Gyldige verdier: NB, ubo
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100

Personnavn

Autoritetsformat
Autoritetsformatet brukes i autoritetsfilen for:
autoritetsposter (autoriserte navneformer)
henvisninger
Alle poster i autoritetsregisteret kan brukes, men adgang til vedlikehold og retting avhenger
av tilgang. Autoriteter med status kat3 hører til Nasjonalt autoritetsregister og vedlikeholdes
av Nasjonalbiblioteket.
SE-henvisning: Henvisning mellom ikke-brukt navneform («9XX-poster» i
autoritetsregisteret) og brukt navneform («1XX-poster» i autoritetsregisteret.)
Alle, uansett tilgang, kan lage SE-henvisninger.
SE-OGSÅ-henvisning: Henvisning mellom brukte navneformer («1XX-poster») i
autoritetsregisteret.
Bare Nasjonalbiblioteket (katalogisatorer med katalogiseringsnivå kat 3) kan opprette SEOGSÅ-henvisninger mellom poster som inngår i Nasjonalt autoritetsregister (status kat3).
Hvis andre biblioteker prøver å opprette en SE-OGSÅ-henvisning mellom poster i Nasjonalt
autoritetsregister, vil ikke henvisningen opprettes, men det blir automatisk sendt melding til
Nasjonalbiblioteket med anbefaling om at denne SE-OGSÅ henvisningen blir opprettet.
Autoritetsposter:
100

Personnavn

110

Korporasjonsnavn

111

Konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

130

Standardtittel som ordningsord

240

Standardtittel

440

Serietittel

100 Personnavn
Med unntak av delfelt $h, $y og $æ er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format.
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100

Personnavn

$a

Navn

$b

Nummer

$c

Andre tilføyelser

$d

Årstall for fødsel, død, etc.

Hovedregelen er at vi ikke tar med årstall på personnavn. Årstall brukes for å skille identiske
navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner på hverandre hvis dette bidrar
vesentlig til å identifisere en person. For å skille identiske navn er fødsels- og dødsår mest
aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes.
(22.18)

$h (R) Intern note i autoritetsfilen


Delfelt $h kan brukes for opplysninger som bare skal vises i autoritetsfilen. F.eks.
kilde ved valg av navneform, hvis den har vært vanskelig å verifisere.



Det anbefales å bruke delfelt $h der hvor dette kan være til hjelp for fremtidig
katalogisering. F.eks. bør noter i delfelt $h lages der hvor katalogisator har nedlagt
arbeid i å skille forfattere med likelydende navn, og hvor årstall ikke markerer
tilstrekkelig skille mellom forfatterne. (Eller når man ikke har funnet årstall i det hele
tatt.)



$h innledes med stor bokstav.

$q

Mer fullstendig navneform

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$y

Note

$æ



Delfelt $y kan brukes til forklarende henvisninger og andre tilleggsopplysninger når
autoriteten alene ikke gir tilstrekkelig veiledning for sluttbruker. Noten må brukes
med forsiktighet.



$y innledes med stor bokstav.

Kjønn

Lovlige verdier er f (kvinne/female) og m (mann/male).
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100

Personnavn

Eksempler:
100

$a Bjerke, André
$y Skrev også under navnet Bernhard Borge

100

$a Borge, Bernhard
$y Psevdonym for André Bjerke

100

$a Franz
$b 1
$c keiser av Østerrike
$y Tysk-romersk keiser Franz 2. 1792 (riket oppløst 1806),
østerrisk keiser Franz 1. 1804-1835

100

$a Medvedev, Zhores A.
$h Tidligere russisk, nå britisk, iflg. The International
Who’s Who 1993/94

100

$a Carstanjen-Schroth, Anja
$h Navneform iflg. Deutsche Bibl.

100

$a Berg, Øivind
$d 1954$h Skriver om musikk

100

$a Berg, Øivind
$d 1955$h Skriver om naturfag og kunstindustri

100

$a Berg, Øivind
$d 1951$h Bibliotekar

100

$a Løvborg, Ejlert
$h Psevdonym
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110

Korporasjonsnavn

110 Korporasjonsnavn
Med unntak av delfelt $h og $y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format. Se
forklaring om bruk av $h og $y under felt 100 i autoritetsformatet.

$a

Navn

$b

Underavdeling

$h (R) Intern note i autoritetsfilen
$q

Forklarende tilføyelser

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$y

Note


Når korporasjoner skifter navn, lages det SE-OGSÅ-henvisninger mellom navnene.
Ikke mellom alle, men til nærmeste tidligere og nærmeste senere navneform.

Eksempler:
110

$a Bygningsmuseet for Trondhjem og Trøndelagen
$y Gjelder fra grunnleggelsen 1913 til 1928
(SE-OGSÅ-henvisning til: Folkemuseet for Trondheim og
Trøndelag)

110

$a Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag
$y Gjelder perioden 1929-1976
(SE-OGSÅ-henvisning til: Bygningsmuseet for Trondhjem
og Trøndelagen
SE-OGSÅ-henvisning til: Trøndelag folkemuseum)

110

$a Trøndelag folkemuseum
$y Gjelder fra 1977
(SE-OGSÅ-henvisning til: Folkemuseet for Trondheim og
Trøndelag)
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111

Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.

110

$a Telemark teater
$y Gjelder til 1990

110

$a Teater Ibsen
$y Gjelder fra 1990

111 Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.
Med unntak av delfelt $h og $y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format. Se
forklaring om bruk av disse $h og $y under felt 100 i autoritetsformatet.

$a

Navn

$g

Diverse opplysninger

$h (R) Intern note i autoritetsfilen
$q

Forklarende tilføyelser

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$y

Note

130 Standardtittel som ordningsord
Med unntak av delfelt $h og $y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format. Se
forklaring om bruk av $h og $y under felt 100 i autoritetsformatet.
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240

Standardtittel

$a

Standardtittel

$b

Underordnet enhet

$d

Årstall

$h (R) Intern note i autoritetsfilen
$n

Nummer for del av verk

$p

Tittel for del av verk

$q

Forklarende tilføyelser

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$y

Note

Eksempel:
130

$a Tusen og en natt

130

$a Bibelen
$p NT. Paulus
$y Samlebetegnelse for følgende brev: Romerbrevet, 1.-2.
korinterbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet,
Kolosserbrevet, 1.-2. tessaloniker-brev, 1.-2. Timoteusbrev,
Titusbrevet og Filemon-brevet eller et utvalg av disse. For
omtalte enkeltbrev søk: Bibelen NT. <det enkelte brev>,
f.eks. Bibelen NT. Tim. for Timoteusbrevene
$h Utvalg brukes ved behov for analytiske innførsler. Ved
bruk for omtalte brev brukes kun Bibelen NT. Paulus

240 Standardtittel
$a (R) Standardtittel


Bruken er som for BIBSYS-MARC bibliografisk format.



Bare MARC-felt 240 brukt under MARC-felt 100 Personnavn blir registrert i
autoritetsfilen.
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440

Serietittel

Eksempel:
100

$a Plato

240

$a Apologia Socratis
$a Gorgias
$a Respublica
$a Symposium

440 Serietittel
$a

Serietittel

(Formatet mangler foreløpig delfelt for bl.a. underserie.)


Bruken er som for BIBSYS-MARC bibliografisk format.
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900

Personnavn

Se-henvisninger
Feltoversikt for dette kapitlet:



900

Personnavn

910

Korporasjonsnavn

911

Konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

930

Standardtittel som ordningsord

940

Serietittel

945

Tittel

Det lages SE-henvisninger fra navneformer som ikke er valgt i hovedordningsord og
bi-innførsler.
SE-henvisninger lages først og fremst fra de formene det er belegg for i dokumentet
som katalogiseres. Andre henvisninger lages etter behov.



SE-henvisning registreres av katalogisator som en post i autoritetsfilen, og knyttes til
autoritetsposten den viser til.

900 Personnavn
Med unntak av delfelt $h, $y og $æ er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format,
MARC-felt 100/600/700.
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900

Personnavn

$a

Navn

$b

Nummer

$c

Andre tilføyelser

$d

Årstall for fødsel, død, etc.

$h (R) Intern note i autoritetsfilen
$q

Mer fullstendig navneform

$t

Tittel

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$y

Note

Eksempler:
900

$a Olsen, Ib Spang
Henviser til: 100 $a Spang Olsen, Ib

900

$a Andersen, Hans Christian
Henviser til: 100 $a Andersen, H.C.

900

$a Dostojevskij, Fjodor M.
Henviser til: 100 $a Dostoevskij, F.M.

900

$a Rögnvaldur Hannesson
Henviser til:
100 $a Hannesson, Rögnvaldur $h Tidligere islandsk, nå
norsk statsborger
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910

Korporasjonsnavn

900

$a Fabricius, Sara
Henviser til:
100 $a Sandel, Cora $y Psevdonym for Sara Fabricius

910 Korporasjonsnavn
Med unntak av delfelt $h og $y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format,
MARC-felt 110/610/710.

$a

Navn

$b

Underavdeling

$h (R) Intern note i autoritetsfilen
$q

Forklarende tilføyelser

$t

Tittel

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$y

Note

Eksempler:
910

$a De Forente nasjoner
$w Forente nasjoner
Henviser til: 110 $a United nations

910

$a U.N.
Henviser til: 110 $a United nations
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911

Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.

911 Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.
Med unntak av delfelt $h og $y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format,
MARC-felt 111/611/711.

$a

Navn

$g

Diverse opplysninger

$h (R) Intern note i autoritetsfilen
$q

Forklarende tilføyelser

$t

Tittel

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$y

Note

Eksempler:
911

$a Symposium on Solid State Chemistry
Henviser til:
111 $a International Symposium on Solid State Chemistry

911

$a BPS
Henviser til:
111 $a Bayreuth Polymer and Materials Research
Symposium

930 Standardtittel som ordningsord
Med unntak av delfelt $h og $y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format,
MARC-felt 130/630/730.
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930

Standardtittel som ordningsord

$a

Standardtittel

$b

Underordnet enhet

$d

Årstall

$h (R) Intern note i autoritetsfilen
$n

Nummer for del av verk

$p

Tittel for del av verk

$q

Forklarende tilføyelser

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a

$y

Note


Tittelhenvisninger for standardtitler lages ikke hvis tittelen allerede er søkbar i
tittelfeltet (MARC-felt 245), eller hvis det er tittelvarianter som skal legges inn som
bi-innførsler (MARC-felt 740).

Eksempler:
930

$a Eddukvæðdi
Henviser til: 130 $a Eldre Edda

930

$a Bibelen
$p NT. Pastoralbrevene
Henviser til:
130 $a Bibelen $p NT. Paulus. Pastoralbrevene $y
Samlebetegnelse for følgende brev: 1.-2. Timoteusbrev og
Titusbrevet. For omtalte enkelt-brev søk: Bibelen NT. <det
enkelte brev>, f.eks. Bibelen NT. Tit. for Titusbrevet
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940

Serietittel

940 Serietittel
$a

Serietittel


Bruken er som for BIBSYS-MARC bibliografisk format, MARC-felt 440.

Eksempel:
940

$a TUSAS
Henviser til: 440 $a Twayne’s United States authors series

945 Tittel
$a

Tittel

$b

Annen tittelinformasjon

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a


Bruken er som for BIBSYS-MARC bibliografisk format, MARC-felt 245.



Dette feltet brukes for tittelhenvisninger som ikke er standard-titler. (Slike titler vil
ofte være tittelvarianter, som isteden skal registreres som bi-innførsler.)
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245

Tittel

Uautoriserte innførsler som det
henvises til
Dette feltet registreres direkte i autoritetsfilen, uten kopling til noe objekt.
Hensikten er å kunne ha henvisning til en tittel som ikke er standardtittel. Henvisningen
lages på vanlig måte.

245 Tittel
$a

Tittel

$b

Annen tittelinformasjon

$w

Sorteringsfelt for delfelt $a
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