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Label Qualifier Scheme Felt/delfelt Note Kommentarer

ac:identifier 001 *a *b Post-ID og postejer

ac:scope CatCode 032 *a *x Katalogkode DBC bruger ikke denne

dc:contributor 512 *e

Hvis der står "Indlæser", "Læst af" eller "Indlæst af" i 512 *i mappes 

efterfølgende *e til dc:contributor i stedet for til dc:description. (Denne 

konvertering er upræcis i forhold til at medvirkende ophav kan være 

udtrykt på mange forskellige måder samt at udtrykket kan forekomme i 

såvel 512*i som 512*e)

dc:contributor 700 *a *h *e *f *c

Personnavn som søgeelement (efternavn, fornavn(e), romertal, 

tilføjelse, fødselsår)

Undtagelse: Hvis katalogiseret efter §9A mappes personer med 

funktionskoder aut, art og pht til dc:creator

dc:contributor 710 *a *s *e *c *i *k *j

Korporationsnavn som søgeelement (korporationsnavn i ligefrem 

orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn, 

tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference, 

år for konference, sted for konference)

dc:contributor 720 *a *h *k *o Ukontrolleret navn som søgeelement

dc:contributor 770 *a *h *e *f *c

Personnavn som søgeelement for analyse (efternavn, fornavn(e), 

romertal, tilføjelse, fødselsår)

dc:contributor 780 *a *e

Korporationsnavn som søgeelement for analyse 

(korporationsnavn i ligefrem orden, tilføjelse)

dc:coverage dcterms:spatial dkdcplus:DBCF 666 *e

Kontrolleret DBC-emneord (stednavn i faglitteratur som 

emneord)

dc:coverage dcterms:spatial dkdcplus:DBCM 666 *l Kontrolleret DBC-emneord (musikkens oprindelsesland)

dc:coverage dcterms:spatial dkdcplus:DBCS 666 *q Kontrolleret DBC-emneord (stednavn i skønlitteratur som 

emneord)

dc:coverage dcterms:spatial kml:coordinates 632 *a *b *c Geografiske koordinater for sted som emne

dc:coverage dcterms:spatial 633 *a *u Stednavn som emneord

dc:coverage dcterms:temporal dkdcplus:DBCM 666 *p Kontrolleret DBC-emneord (musikalsk periodebetegnelse)

dc:coverage dcterms:temporal dkdcplus:DBCP 666 *i Kontrolleret DBC-emneord (tidsangivelse)

dc:coverage dcterms:temporal 634 *a *b *c *d *u Periodebetegnelse som emneord

dc:creator dkdcplus:<funktionskode> 100 *a *h *e *f *c *4

Personnavn som opstillingselement (efternavn, fornavn(e), 

romertal, tilføjelse, fødselsår, funktion)

dc:creator dkdcplus:<funktionskode> 110 *a *s *e *c *i *k *j *4

Korporationsnavn som opstillingselement (korporationsnavn i 

ligefrem orden, korporationsnavn indledt med stats- eller 

kommunenavn, tilføjelse, underkorporation/institution, nummer 

på konference, år for konference, sted for konference, funktion)

dc:creator dkdcplus:<funktionskode> 700 *a *h *e *f *c *4

Personnavn som søgeelement (efternavn, fornavn(e), romertal, 

tilføjelse, fødselsår, funktion)

Hvis katalogiseret efter §9A mappes personer med funktionskoder aut, 

art og pht til dc:creator i stedet for som ellers dc:contributor

dc:creator oss:sort 100 *a *h *e *f *c 

Personnavn som opstillingselement i inverteret form (efternavn, 

fornavn(e)). Tilføjelser efterstilles i parenteser

dc:date 008 *a *z

Udgivelsesår og efterfølgende udgivelsesår som generelle 

søgekoder

Hvis 008*z optræder (og 008*u ikke er "r"), konverteres indholdet til 

dc:date. Alternativt 008*a. (Upræcis)

dc:date 260 *c Udgivelsesår, distributionsår el. lign. Hvis intet indhold i 008*a eller 008*z, tages udgivelsesår fra 260*c

dc:date 557 *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. Hvis periodikum, hentes indhold herfra til dc:date

dc:description dcterms:abstract 504 *a Indholdsbeskrivende note

dc:description dkdcplus:version 250 *a *x og 521 *b* c Udgave- og oplagsbetegnelse Hvis der er indhold i 521b så udelades 250x

dc:description 256 *a Målestoksforhold på kort

dc:description 507 *a Note om anledning til udgivelse

dc:description 509 *a Note om besætning (musikalier)

dc:description 512 *a *i *e *d *b *u *y Note til beskrivelsen

Når 512 *a = "Spilletid xxx", mappes til dcterms:extent.

Hvis der står "Indlæser", "Læst af" eller "Indlæst af" i 512 *i mappes 

efterfølgende *e til dc:contributor. (Denne konvertering er upræcis i 

forhold til at medvirkende ophav kan være udtrykt på mange forskellige 

måder samt at udtrykket kan forekomme i såvel 512*i som 512*e)

dc:description 526 *a *i *d *t *x

Note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt, 

indledende tekst, ophavsangivelse foran titel, titel, anonym titel)

Alt afhængig af ordlyd i 526*a eller *i, placeres indhold enten her eller i 

dc:description xsi:type="dkdcplus:series"

dc:description dkdcplus:series 526 *a *i *d *t *x

Note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt, 

indledende tekst, ophavsangivelse foran titel, titel, anonym titel)

Alt afhængig af ordlyd i 526*a eller *i, placeres indhold enten her eller i 

dc:description

dc:description 530 <alle delfelter> Indholdsnote

dc:description 534 <alle delfelter> Note om partielt indhold

dc:description 559 *a Generel note

dc:format dcterms:extent 300 *a *l Fysisk beskrivelse (sideantal, spilletid) Komma imellem delfelterne

dc:format 300 *n *b *d *e

Fysisk beskrivelse (specifik materialebetegnelse, yderligere fysisk 

beskrivelse, bilag, tekniske oplysninger) Komma imellem delfelterne

dc:format 501 <alle delfelter> Note om systemkrav eller adgangsmåde

dc:identifier dkdcplus:ISBN 021 *a *e ISBN (ISBN-10, ISBN-13)

dc:identifier dkdcplus:ISBN 248 *z *r ISBN (ISBN-10, ISBN-13 i del af flerbindsværk eller i supplement)

dc:identifier dkdcplus:ISMN 028 *a ISMN
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