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E-bøker
Forklaring til «E-bok»
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.
LDR
Pos. 5: n = ny
Pos. 6: a = språklig materiale
Pos. 7: m = monografi

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

LDR
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007 Pos.0: c =electronic resource
007 Pos.1: r = remote

008 Pos. 23: o = Online

008 pos. 24-27:
Innholdskoder. Hvis én
kode endres, må alle koder
endres. Eks. katalog: k###
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008 Pos. 6: s = enkeltår (type dato)
008 Pos. 7-10: utgivelsesår

008 Pos. 15-17:
Utgivelsesland/stat

008 Pos. 35-37: Språkkode
Hvis ett språk: språkkode
Hvis flere språk: mul =
multiple languages (se 041)

Utgivelsesår
020 ## $$a [ISBN] $$c [leveringsbetingelser]
I 020 $a registreres E-ISBN
I 020 $c skrives «Gratis» for gratisressurser
041 0# $$a [Språk] $$a [Språk]
060 #4 $$a [NLM klassifikasjon]
080 ## $$a [UDK]
082 04 $$a [DDC] $$2 [utgave]

041 $a Her legges språkkoder hvis dokumentet
har mer enn ett språk. I slike tilfeller skal verdien i
008 Pos.35-37 være: mul (multiple languages)

083 0# $$a [sekundær DDC] $$2 [utgave]
084 ## $$a [klassifikasjonskode] $$2 [kode for klassifikasjonssystem]

Autoritetskontroll

100 1# $$a [navn på forfatter] $$d [fødselsår] $$4 [relasjonskode]
240 10 $$a [standardtittel når det finnes hovedinnførsel 100, 110 eller 111]
1

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
245 10 $$a [hovedtittel] $$h [[elektronisk ressurs]] $$b [annen tittelinformasjon] $$c
[ansvarshavende]
246 Varianttittel
Førsteindikator angir om det skal lages note og/eller
biinnførsel
Andreindikator forteller hva slags type tittel det er, eks.
# = ingen type spesifisert
1 = parallelltittel
4 = omslagstittel
246 1# $$i [evt. Fortekst] $$a [varianttittel] $$b [annen tittelinformasjon]

Generell materialbetegnelse

250 ## $$a [utgave]
260 ## $$a [utgivelsessted] $$b [utgiver/forlag] $$c [utgivelsesår]
300 ## $$a [sidetall] $$b [illustrasjoner]

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

490 1# $$a [serietittel] $$v [volumangivelse]
500 ## $$a [generell note]
502 ## $$a [note for angivelse av dissertas]
504 ## $$a [note om bibliografi og register]
505 0# $$a [formattert innholdsnote]]

Obligatorisk note for e-ressurser i
henhold til AACR2, paragraf 9.7B3

588 ## $$a [Kilde for hovedtittel]
650 #7 $$a [emneord] $$2 [kode for emneordssystem]

Autoritetskontroll

650 #2 $$a [MeSH-term]
700 1# $$a [navn på ansvarshavende] $$d [Fødselsår] $$4 [Relasjonskode]
710 2# $$a [ navn på korporasjon] $$b [Underavdeling] $$4 [Relasjonskode]
711 2# $$a [navn på konferanse] $$n [Nummer] $$c [Sted] $$d [Dato]
830 #0 $$a [biinnførsel på serie] $$v [volumangivelse]
856 40 $$u [url] $$z [note]

For gratisressurser kan lenke til fulltekst legges i 856 $u.
Hvis det er behov for en forklaring kan notefeltet ($z) brukes.
Tilgang til betalingsressurser håndteres ikke her.
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