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Forklaring til «kartografisk materiale»
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.
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007
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008
Pos. 6: s = enkeltår (type dato)
Pos. 7-10: utgivelsesår
Pos. 15-17: utgivelsesland

008

LDR
Pos. 5: n = ny
Pos. 6: e = kartografisk materiale
Pos. 7: m = monografi

007 Fysisk beskrivelse. Her er flere valgmuligheter
for de fleste posisjonene. I dette eksempel er valgt:
Pos. 0: a = kart
Pos. 1: j = kart (todimensjonalt)
Pos. 2: # = udefinert
Pos. 3: c = i flere farger
Pos. 4: a = papir
Pos. 5: n = ikke en reproduksjon
Pos. 6: # = ikke valgt reproduksjonstype
Pos 7: n = ikke fotokopi

######s2015####no####bh#a#####0###mul#c
008
Pos. 22-23: projeksjon: bh = transversal Mercator
projeksjon
Pos. 25: kartografisk materialtype: a = single map
Pos. 29: trykte kart: #
Pos. 31: index

020

##

$$a [ISBN]

040

##

$$a NO-TrBIB $$b nob $$e katreg

041

0#

$$a [språk] $a [språk]

060

#4

$$a [NLM klassifikasjon]

041 $$a Her legges språkkoder hvis dokumentet
har mer enn ett språk. I slike tilfeller skal verdien i
008 pos. 35-27 være: mul (multiple languages)
1

080

##

$$a [UDK]

082

04

$$a [DDC] $$2 [utgave]

083

0#

$$a [sekundær DDC] $$2 [utgave]

084

##

$$a [klassifikasjonskode] $$2 [kode for klassifikasjonssystem]

100

1#

$$a [navn på kartograf (hovedansvarlig for kartet)] $$d [leveår] $$4 ctg

245

10

$$a [hovedtittel] $$b [annen tittelinformasjon] $$c [ansvarshavende] $$h [[kart]]

246

11

$$a [parallelltittel] $$b [annen tittelinformasjon]

250

##

$$a [utgave] $$b [annen utgaveinformasjon]

255

##

$$a [målestokk] $$b [projeksjon] $$c [koordinater] $$d [Soner (for stjernekart)]
$$e [ekvinoktium og evt. epoke (for stjernekart)]

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

260

##

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

300

##

$$a [omfang: ex. 1 kart] $$b kol. (hvis fargelagt) $c [format: høyde x bredde]

490

1#

$$a [serietittel] $$v [volum]

500

##

$$a [generell note]

651

#7

$$a [geografisk emneord] $$2 [kode for emneordssystem]

700

1#

$$a [navn på ansvarshavende] $$d [leveår] $$4 [relasjonskode]

710

2#

$$a [navn på korporasjon] $$b [underavdeling] $$4 [relasjonskode]

830

#0

$$a [biinnførsel på serie] $$v [volum]

2

