Mal for katalogisering av e-periodika
Oppdatert 2017-01-16
Til hjelp ved katalogisering av elektroniske periodika er det utarbeidet en mal for BIBSYS-konsortiet.
I malen er aktuelle MARC-felt med de mest brukte indikatorene tatt med. Malen er tenkt brukt ved
katalogisering.

Forklaring til «E-periodika»
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

007

LDR
Pos. 06 = a (Language material)
Pos. 07 = s (serial)
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007 Fysisk beskrivelse: cr = electronic resource, remote
De øvrige posisjonene står tomme.

008 Pos. 6: c = løpende ressurs, løpende
008 Pos. 7-10: startår for utgivelsen
008 Pos. 11-14: sluttår for utgivelsen. Bruk 9999 for
løpende (ikke opphørte) titler (dvs når 008 pos. 6 = c)
008

008 Pos. 23: o = online
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008 Pos. 15-17: Utgivelsesland/stat
008 Pos. 18: Frekvens
008 Pos. 21: Type løpende ressurs. p = «periodical»

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

ISSN for onlineutgaven. Hentes fra Norper for løpende
ressurser utgitt i Norge og ISSN-portalen for alle andre land.

022

## $$a [ISSN]

041

## $$a [Språk] $$a [Språk]

060

#4 $$a [NLM klassifikasjon]

080

## $$a [UDK]

082

04 $$a [DDC] $$2 [DDC-utgave]

083

0# $$a [Sekundær DDC] $$2 [DDC-utgave]

041 $a Her legges språkkoder hvis
dokumentet har mer enn ett språk.

1

084

## $$a [Klassifikasjonskode] $$2 [kode for klassifikasjonssystem]

130

0# $$a [Standardtittel]

210

0# $$a [Forkortet tittel]

222

#0 $$a [Nøkkeltittel]

245

10 $$a [Hovedtittel] $$b [annen tittelinformasjon] $$n [nummer for del av et verk] $$p
[tittel for del av et verk] $$h [elektronisk ressurs] $$c [ansvarshavende]

Hentes fra ISSN-portalen
Hentes fra ISSN-portalen

Generell materialbetegnelse
246 Varianttittel
2. indikator forteller hva slags type tittel det er, for eksempel:
1 = Parallelltittel
3 = Tittelvariant
4 = Omslagstittel
1. indikator angir om det skal lages note og/eller bi-innførsel
246

11 $$a [Varianttittel] $$b [annen tittelinformasjon] $$n [nummer for del av et verk] $$p
[tittel for del av et verk]
«Earliest available publisher» får 1. ind = #

260

## $$a [Utgivelsessted] $$b [Utgiver/forlag] $$c [utgivelsesår]

260

3# $$3 [År]- $$a [Utgivelsessted] $$b [Utgiver/forlag]
Ved utgiverskifte brukes 1. ind. = 3
for nåværende utgiver/forlag.

310

## $$a [Periodisitet]

321

## $$a [Frekvenshistorikk] $$b [periode for frekvenshistorikken]
Her registreres numeriske og/eller alfabetiske
betegnelser og kronologiske betegnelser for
periodika. Her noteres opphør av periodika.

362

0# $$a [Nummerering]

500

## $$a [Generell note]

588

0# $$a [Kilde for hovedtittel]

650

#2 $$a [MeSH-term]

650

#7 $$a [Emneord] $$2 [kode for emneordssystem]

653

## $$a [Nøkkelord eller stikkord]

710

2# $$a [Navn på korporasjon] $$b [Underavdeling] $$c [Sted] $$4 [relasjonskode]

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

MMS ID er den bibliografiske postens
identifikator i Alma (jf. objectID i BIBSYS ILS).
2

780 Fortsettelse av
2. indikator forteller hvilken type relasjon det er, for eksempel:
0 = fortsettelse av
1 = delvis fortsettelse av
5 = har tatt opp
1. indikator angir om note skal vises eller ikke.
780

00 $$t [Tittel] $$x [ISSN] $$w [MMS ID]

785

00 $$t [Tittel] $$x [ISSN] $$w [MMS ID]
785 Fortsetter som
2. indikator forteller hvilken type relasjon det er, for eksempel:
0 = fortsetter som
1 = fortsetter delvis som
4 = gått inn i
1. indikator angir om note skal vises eller ikke.

3

Eksempel 1
LDR

00783nas##2200265#a#4500

001

999919800124402201

005

20150311100720.0

007
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008

150311c20029999no#qr#p#o#####0###b0mul#d

022

## $$a 1504-2936

041

## $$a nob $$a nno $$a swe $$a eng

001 og 005 genereres automatisk av systemet.
Pos. 15-17: Utgivelsesland: no (Norway)
Pos. 18: Frekvens: q (Quarterly)

Dokument med flere språk:
008 Pos. 35-37 Språk: mul
041 Registrer språkkodene

082 Dewey-nummer
1. indikator: 0 = DDC fullstendig utgave
2. indikator: 4 = tildelt av andre enn LC
082

04 $$a 320 $$2 23

130

0# $$a Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (online)

210

0# $$a Nor. statsvitensk. tidsskr. $$b (Online)

222

#0 $$a Norsk statsvitenskapelig tidsskrift $$b (Online)

130 Standardtittel
Forklarende tilføyelse
registreres i runde klammer

245 Tittel
1. indikator: 1 = skal ha bi-innførsel
2. indikator: antall tegn som fjernes ved alfabetisering
245

10 $$a Norsk statsvitenskapelig tidsskrift $$h [elektronisk ressurs]
246 Tittelvariant
1. indikator: 1 = Både note og biinnførsel blir generert fra feltet.
2. indikator: 3 = Other title

246

13 $$a NST

260

## $$a Oslo $$b Universitetsforl. $$c 2002

310

## $$a 4 nr. pr. år

538

## $$a Tilgang via Internett

588

## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 12. mars 2015)

653

## $$a tidsskrifter

653

## $$a statsvitenskap

Obligatoriske noter
for e-ressurser.

Nøkkelord eller stikkord. Feltet gjentas
for hvert emneord.
4

653

## $$a samfunnsvitenskap

653

## $$a politikk
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Eksempel 2
LDR

00985nas##2200265#a#4500

001

999919799724602201

005

20150309142234.0

007
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008

150309c18809999nyuwr#p#o#####0###a0eng#d

022

## $$a 1095-9203

082

04 $$a 505.12 $$2 23

130

0# $$a Science (online)

210

0# $$a Sci. (New York, N.Y.)

222

#0 $$a Science (New York, N.Y. : Online)

245

10 $$a Science $$h [elektronisk ressurs]

246

13 $$a Science magazine

260

## $$a New York $$b American Association for the Advancement of Science $$c 1880-

310

## $$a Ukentlig

362

0# $$a Vol. 1, no. 1 (July 3, 1880)-v. 3, no. 82 (Mar. 4, 1882); [New ser.] Vol. 1, no. 1 (Feb.
9, 1883)-v. 23, no. 581 (Mar. 23, 1894); [2nd ser.] v. 1, no. 1 (Jan. 4, 1895)-

653

## $$a tidsskrifter

653

## $$a naturvitenskap

710

2# $$a American Association for the Advancement of Science $$4 pbl

780

05 $$t The Scientific monthly $$g 1958 $$x 2327-7513 $$w 999907123446782201
780 Fortsettelse av
2. indikator: 5 = har tatt opp

Pos. 15-17: Utgivelsesstat: nyu (New York)
Pos. 18: Frekvens: w (Weekly)
Pos. 35-37: Språk: eng (English)

Numeriske, alfabetiske og kronologiske
betegnelser for tidsskriftet

Dato for innlemmelse
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Eksempel 3
LDR

00769nas##2200229#a#4500

001

999919799724502201

005

20150309144855.0

007
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008

150309c19969999enkqr#p#o#####0###a0eng#d

022

## $$a 1472-3417

082

74 $$a 712.05 $$2 23

130

0# $$a Environment and planning $$n B $$p Planning and design (online)

210

0# $$a Environ. plann., B Plann. des. $$b (Online)

222

#0 $$b Environment and planning. B, Planning and design $$b (Online)

245

10 $$a Environment and planning $$n B $$p Planning and design $$h elektronisk ressurs

246

10 $$a Planning and design

260

## $$a London $$b Pion

310

## $$a 4 nr. pr. år

650

#7 $$a Tidsskrifter $$b Form $$2 humord
650 Emneord
2. indikator: 7 = emnesystem spesifisert i $$2

653

## $$a samfunnsplanlegging

7

