Oppdatert: 2015-11-16

Kort bokmal for trykte bøker
Til hjelp ved bestilling av bøker er det utarbeidet en kort bokmal som inneholder en del felt som kan
være aktuelle for å kunne identifisere en bok.

Forklaring til «Kort bokmal»
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.
Bestiller fyller ut de feltene som er aktuelle. Ved lagring vil alle tomme felt forsvinne fra posten.
LDR, 007 og 008: Ikke nødvendig å
redigere i disse ved bestilling.
Det vil bli gjort ved katalogisering

LDR
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020 ## $$a [ISBN]
082 04 $$a [DDC] $$2 [utgave]
100 1# $$a [navn på forfatter]

Ved preklassifisering kan kode legges i aktuelt felt ved bestilling.
Det brukes ulike felt til de ulike systemene, og bibliotekene kan
tilpasse malen til egne behov

245 10 $$a [hovedtittel] $$b [annen tittelinformasjon] $$c [Ansvarshavende]
250 ## $$a [utgave]
260 ## $$a [utgivelsessted] $$b [utgiver/forlag] $$c 2015
300 ## $$a [antall sider eller bind]
490 1# $$a [serietittel] $$v [volumangivelse]
650 #7 $$a [emneord] $$2 [kode for emneordssystem]

Emneord kan, som klassifikasjon, legges
inn ved bestilling. Det finnes flere felt til
bruk for emneord, og bibliotekene kan
legge til flere MARC-felt etter behov.

700 1# $$a [navn på ansvarshavende]
Ved preklassifisering kan emneord legges i aktuelt felt ved bestilling

1

Eksempel 1 – enkel post
ISBN: Hvis publikasjonen har ISBN må det tas med
020

## $$a 9780199899616
Forfatterens navn registreres i 100-feltet i
invertert form (etternavn først). Eventuelle
medforfattere eller redaktører registreres på
samme måte i 700-feltet. Dette er viktig for å
gjøre forfatternavnet søkbart

100

1# $$a Clark, Lynn Schofield

245

10 $$a The parent app $$b understanding families in the digital age

250 ## $$a 3rd ed.

260

Informasjon om utgave er viktig

Tittel og evt. undertittel
registreres i 245-feltet

## $$a New York $$b Oxford University Press $$c 2013

Informasjon om utgiver og utgivelsesår
registreres i 260-feltet
Ved preklassifisering kan emneord legges i aktuelt felt ved bestilling

2

Eksempel 2 – utførlig utfylt og preklassifisert post
020

## $$a 9781433114441

082

04 $$a 613.85 $$2 23

Ved registrering av Dewey-nummer må utgave
spesifiseres i $$2

245
00 $$a Talking tobacco $$b interpersonal, organizational, and mediated messages
$$c edited by Stuart L. Esrock, Kandi L. Walker and Joy L. Hart
260

## $$a New York $$b Peter Lang $$c 2014

490

1# $$a Health communication $$v vol. 2

650

#7 $$a Kommunikasjonsstrategi $$2 humord

650

#7 $$a Informasjonskampanjer $$2 humord

650

#7 $$a Røyking $$2 humord

650

#7 $$a Tobakk $$2 humord

700

1# $$a Esrock, Stuart L.

700

1# $$a Walker, Kandi L.

700

1# $$a Hart, Joy L.

Her er redaktørene registrert i 245 $$cfeltet. Det er korrekt, men viktigere at de
registreres i 700-feltet

Serietittel kan tas med hvis denne er kjent.
Et eventuelt volumnummer legges i $$v

Her er det lagt inn emneord ved bestilling

Medforfattere, redaktører og andre typer ansvarshavende
registreres i 700-feltet. Det er ikke nødvendig å registrere
alle, men alltid lurt å få med første forfatter eller redaktør
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