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Videoopptak (DVD-video)
Ulike typer videogrammer; DVD, Blu-ray etc, kodes forskjellig. Merk at kodene i 007/4 må stemme
overens med materialet som katalogiseres.

Forklaring til «videoopptak»
Nedenfor vises en oversikt over hvilke felt som er tatt med i malen. Forklarende tekst er lagt inn i
skarpe klammer. Disse forklaringene er ikke til stede i den virkelige malen i Alma.

Alle verdier i LDR- og 008-feltet
velges fra nedtrekksmenyer.
Ctrl + F åpner feltene

LDR

LDR
pos. 5: n = ny
pos. 6: g = projected medium
pos. 7: m = monografi
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007 Fysisk beskrivelse
pos. 0: v = videorecording
pos. 1: d = videodisc
pos. 3: c = multicolored
pos. 4: v = DVD
pos. 5 : a = sound on medium

008
pos. 6: s = enkeltår (type dato)
pos. 7-10: utgivelsesår
Hvis utgivelsesår er forskjellig fra produksjonsår:
pos. 6: p = distribusjonsår/produksjonsår
(type dato)
pos. 7-10: distribusjonsår
pos. 11-14: produksjonsår
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pos. 15-17: utgivelsesland/stat
pos. 18-20: spilletid
pos. 33: type visuelt materiale
pos. 34: teknikk
pos. 35-37: Språkkode for det som er
filmens dominerende språk (vanligvis
talespråk)
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Hvis ett språk: språkkode, hvis flere språk: ‘mul’ =
multiple languages. «Dubbespråk» registeres, i
likhet med undertekster, i 041, og medfører ikke
koden ‘mul’ i 008/35-37)

041 0# $$a [språk] $$a [språk] $$j [språk i undertekst]

041 $a Her legges språkkoder når dokumentet
har mer enn ett språk
$a brukes for talespråk
$g brukes for medfølgende materiale
$j brukes for undertekster
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082 04 $$a [DDC] $$2 [utgave]

082 $2 Utgave angis enten
førsteindikator er 0 eller 7

Spillefilmer har som oftest innførsel
på tittel, men en del opplysningsog dokumentrarfilmer har innførsel
på personnavn (100)

082 Deweynummer
Førsteindikator: 0 = fullstendig utgave (DDC)
7 = annen utgave spesifisert i $2
Andreindikator: 4 = tildelt av andre enn LC

100 1# $$a [navn på forfatter] $$d [fødselsår] $$4 [relasjonskode]

Generell materialbetegnelse

Personer og/eller korporasjoner som er nevnt i
hovedkilden (produsent, regissør, filmtegner …) føres
opp i 245 $c dersom de anses som vesentlige

245 10 $$a [hovedtittel] $$h[ [videoopptak]] $$b [annen tittelinformasjon] $$c [ansvarshavende]
245 Tittel
Førsteindikator angir om det skal lages biinnførsel eller ikke:
0 = når det ikke finnes 1XX i posten
1 = når det finnes 1XX i posten
Andreindikator angir antall tegn som fjernes ved
alfabetisering

Har filmen en originaltittel, kan
denne registreres i 246

246 1# $$i Originaltittel: $$a [varianttittel] $$b [annen tittelinformasjon]

260 ## $$a [utgivelsessted] $$b [utgiver/forlag] $$c 2015

I malen er det lagt inn
utgivelsesår i 008 pos. 7-10 og i
260 $c. Ved endring må dette
gjøres begge steder

300 ## $$a [1 plate (DVD-video) (spilletid i minutter)] $$b [andre fysiske detaljer] $$e [bilag]

300 $a Her registreres antallet
enheter og format, f.eks. DVD,
kassetter, Blu-ray eller lignende,
samt spilletid i minutter

300 $b F.eks.: lyd, kol.
300 $e
Bilag kan f.eks .være
medfølgende teksthefte eller
medfølgende DVD med
tilleggsmateriale
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490 1# $$a [serietittel] $$v [volumangivelse]

500 ## $$a [generell note]

Eks. på bruk av 500-noter:
- produksjonsår – må også legges inn i 008 pos. 11-14
- hvilken sone filmen er kodet for
- produksjonsnummer o.l.
- norsk kinotittel dersom denne finnes , men ikke står
på hovedkilden (Lag også biinnførsel i 740)
- om filmen er basert på en bok (Lag også en
biinnførsel i 700 $a + $t).

508 ## $$a [ansvarsnote]

511 1# $$a[rolleliste]

521 ## $$a [aldersgrense/målgruppe]

For andre ansvarshavende enn dem nevnt i 245 eller 511.
Vurder samtidig biinnførsler i 7XX.

Førsteindikator: 1 = Forteksten «Rolleinnehavere:» skal genereres
ved visning. Lag også biinnførsler i 700.

546 ## $$a [språknote]
650 #7 $$a [emneord] $$2 [kode for emneordssystem]
700 1# $$a [navn på ansvarshavende] $$d [fødselsår] $$4 [relasjonskode]
830 #0 $$a [biinnførsel på serie] $$v [volumangivelse]
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