Mapningsoversigt dM2 -> DKABM 2011

Label
ac:identifier
ac:scope

Qualifier

Scheme
CatCode

Felt/delfelt
001 *a *b
032 *a *x

dc:contributor

512 *e

dc:contributor

700 *a *h *e *f *c

dc:contributor

770 *a *h *e *f *c

dc:contributor

780 *a *e

dc:coverage
dc:coverage
dc:coverage

dcterms:spatial
dcterms:spatial
dcterms:spatial

dkdcplus:DBCF
dkdcplus:DBCM
dkdcplus:DBCS

666 *e
666 *l
666 *q

dc:coverage
dc:coverage
dc:coverage
dc:coverage
dc:coverage

dcterms:spatial
dcterms:spatial
dcterms:temporal
dcterms:temporal
dcterms:temporal

kml:coordinates

632 *a *b *c
633 *a *u
666 *p
666 *i
634 *a *b *c *d *u

dkdcplus:<funktionskode>

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

100 *a *h *e *f *c *4

710 *a *s *e *c *i *k *j
720 *a *h *k *o

dkdcplus:DBCM
dkdcplus:DBCP

Note
Post-ID og postejer
Katalogkode

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)
Ukontrolleret navn som søgeelement
Personnavn som søgeelement for analyse (efternavn, fornavn(e),
romertal, tilføjelse, fødselsår)
Korporationsnavn som søgeelement for analyse
(korporationsnavn i ligefrem orden, tilføjelse)
Kontrolleret DBC-emneord (stednavn i faglitteratur som
emneord)
Kontrolleret DBC-emneord (musikkens oprindelsesland)
Kontrolleret DBC-emneord (stednavn i skønlitteratur som
emneord)
Geografiske koordinater for sted som emne
Stednavn som emneord
Kontrolleret DBC-emneord (musikalsk periodebetegnelse)
Kontrolleret DBC-emneord (tidsangivelse)
Periodebetegnelse som emneord
Personnavn som opstillingselement (efternavn, fornavn(e),
romertal, tilføjelse, fødselsår, funktion)

dc:contributor
dc:contributor

dc:creator
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Kommentarer
DBC bruger ikke denne
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)
Undtagelse: Hvis katalogiseret efter §9A mappes personer med
funktionskoder aut, art og pht til dc:creator

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)

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, funktion) kun for poster på multimedier med 009*at, og uden *4dkfig eller *4ant

dc:creator

dkdcplus:<funktionskode>

710 *a*s*e*c*i*k*j*4

dc:creator

oss:sort

100 *a *h *e *f *c

dc:date
dc:date
dc:date
dc:description
dc:description
dc:description
dc:description
dc:description

dcterms:abstract
dkdcplus:version

008 *a *z
260 *c
557 *j
504 *a
250 *a *x og 521 *b* c
256 *a
507 *a
509 *a

Personnavn som opstillingselement i inverteret form (efternavn,
fornavn(e)). Tilføjelser efterstilles i parenteser
Udgivelsesår og efterfølgende udgivelsesår som generelle
søgekoder
Udgivelsesår, distributionsår el. lign.
Udgivelsesår, distributionsår el. lign.
Indholdsbeskrivende note
Udgave- og oplagsbetegnelse
Målestoksforhold på kort
Note om anledning til udgivelse
Note om besætning (musikalier)

Hvis katalogiseret efter §9A mappes personer med funktionskoder aut,
art og pht til dc:creator i stedet for som ellers dc:contributor

Hvis 008*z optræder (og 008*u ikke er "r"), konverteres indholdet til
dc:date. Alternativt 008*a. (Upræcis)
Hvis intet indhold i 008*a eller 008*z, tages udgivelsesår fra 260*c
Hvis periodikum, hentes indhold herfra til dc:date
Hvis der er indhold i 521b så udelades 250x

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

512 *a *i *e *d *b *u *y

Note til beskrivelsen

dc:description

526 *a *i *d *t *x

Note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt,
Alt afhængig af ordlyd i 526*a eller *i, placeres indhold enten her eller i
indledende tekst, ophavsangivelse foran titel, titel, anonym titel) dc:description xsi:type="dkdcplus:series"

Dansk BiblioteksCenter 2014

1

Mapningsoversigt dM2 -> DKABM 2011

Label

dc:description
dc:description
dc:description
dc:description
dc:format

Qualifier

Scheme

dkdcplus:series

dcterms:extent

Felt/delfelt

526 *a *i *d *t *x
530 <alle delfelter>
534 <alle delfelter>
559 *a
300 *a *l

Note

Kommentarer

Note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt,
indledende tekst, ophavsangivelse foran titel, titel, anonym titel)
Indholdsnote
Note om partielt indhold
Generel note
Fysisk beskrivelse (sideantal, spilletid)
Fysisk beskrivelse (specifik materialebetegnelse, yderligere fysisk
beskrivelse, bilag, tekniske oplysninger)
Note om systemkrav eller adgangsmåde
ISBN (ISBN-10, ISBN-13)

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

dc:format
dc:format
dc:identifier

dkdcplus:ISBN

300 *n *b *d *e
501 <alle delfelter>
021 *a *e

dc:identifier
dc:identifier
dc:identifier

dkdcplus:ISBN
dkdcplus:ISMN
dkdcplus:ISSN

248 *z *r
028 *a
022 *a

ISBN (ISBN-10, ISBN-13 i del af flerbindsværk eller i supplement)
ISMN
ISSN

dc:identifier
dc:identifier
dc:identifier
dc:identifier
dc:identifier

dkdcplus:ISSN
dcterms:URI

oss:PROVIDER-ID

440 *z og 840 *z
856 *u
248 *u
538 *b *f *g
002 *d

Seriens ISSN
URI, URL eller PURL
URL i del af flerbindsværk eller i supplement
Editionsnummer, plademærke og pladenummer
Dataleverandør-ID

dc:language

dcterms:ISO639-2

008 *l

Kode for hovedsprog omsættes til navn for sprog

dc:language
dc:language
dc:language
dc:publisher
dc:publisher
dc:publisher
dc:relation
dc:relation
dc:relation

dcterms:ISO639-2
dkdcplus:spoken
dkdcplus:subtitles

dcterms:hasPart
dcterms:isPartOf
dcterms:isPartOf

041 *a *p
041 *p *s
041 *u
260 *b
440 *e
512 *e
795 *a
558 *r *z
557 *z

dc:relation

dcterms:isPartOf

557 *a *v *k

dc:relation
dc:relation
dc:relation
dc:relation
dc:relation
dc:rights
dc:rights
dc:source

dcterms:isPartOf
dcterms:isReplacedBy
dcterms:isReplacedBy
dcterms:Replaces
dcterms:Replaces

558 *a *e *g
861 *i *t
526 *t
860 *i *t
526 *t
008*n
518 *a
241 *a

dc:subject

dkdcplus:DBCF

666 *f *t

dc:subject
dc:subject
dc:subject

dkdcplus:DBCM
dkdcplus:DBCN
dkdcplus:DBCO

666 *m *n
666 *u
666 *o

dc:subject
dc:subject
dc:subject

dkdcplus:DBCS
dkdcplus:DK5
dkdcplus:DK5

666 *s *r
652 *m *o
654 *m *o

dc:subject
dc:subject

dkdcplus:DK5-Text
dkdcplus:LCSH

Baseret på 652 og 654
650 *a *x *y

Kode for materialets sprog (hovedsprog, paralleltekst)
Sprog i paralleltekst
Sprog i undertekster til film og videoer
Publicering, distribution (navn på forlag)
Serieudgiver
Serieudgiver
Analytisk titel (titel)
Monografi som værtspublikation for l-analyse (ISBN nr.)
Periodicum som værtspublikation for l-analyse (ISSN nr.)
Periodicum som værtspublikation for l-analyse (titel,
nummerering og/eller datering, sidetal)
Monografi som værtspublikation for l-analyse (titel,
ophavsangivelse, sidetal)
Senere titel - periodica (indledende tekst, hovedtitel)
Senere titel
Tidligere titel - periodica (indledende tekst, hovedtitel)
Tidligere titel
Kode for netdokumenters tilgængelighed
Note om anvendelsesklausul
Originaltitel
Kontrolleret DBC-emneord (faglitterært emneord, titel i
faglitteratur som emneord)
Kontrolleret DBC-emneord (musikalsk genre som emneord,
musikalsk besætning som emneord)
Kontrolleret DBC-emneord (niveau/brugerkategori)
Kontrolleret DBC-emneord (formbetegnelse)
Kontrolleret DBC-emneord (skønlitterært emneord, titel i
skønlitteratur som emneord)
DK5-klassemærke som hovedplacering
Forældet DK5-klassemærke som hovedplacering
Udfoldet DK5 tekst ud fra DK5-klassemærke inkl. alfabetisk
underdeling
Library of Congress emneord

dc:subject

dkdcplus:LCSH

651 *a *x *y

Library of Congress emneord, der indledes med geografisk sted

dc:subject

033*a

dc:subject

600 *a *h *e *f *c

Region, amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi)
Personnavn som emneord (efternavn, fornavn(e), romertal,
tilføjelse, fødselsår)
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dkdcplus:track
dkdcplus:ISBN
dkdcplus:ISSN

ac:RightsList

Komma imellem delfelterne
Komma imellem delfelterne

DBC bruger ikke denne (pr. 27.6.2013) da det giver problemer i match
mellem artikler og værtspublikationer
DBC bruger ikke denne
Hvis 002*b = "150047" eller "150049"
Hvis der ikke er noget 041 *a, tages oplysning om sprog herfra. Får
desuden dc:language (klar tekst)
Gælder når 009*a ikke er lig "m": Hvert 041*a *p, med attribut
dcterms:ISO639-2. Hvert 041 *a*p konverteres ydermere til dc:language
(klar tekst)
Anvendes når 009*a er lig med "m"
Anvendes når 009*a er forskellig fra "a"

Indhold kan hentes fra 512*e når der indledes 512*i Serien udgivet af

når feltet indledes med *i Fortsættes som (hverken mere eller mindre) OG posten selv eller en tilknyttet indeholder 008*t=p
når feltet indledes med *i Fortsættelse af (hverken mere eller mindre) OG posten selv eller en tilknyttet bindpost indeholder 008*t=p
DBC bruger ikke denne

Kommunenavn dannes ud fra en tabel, på baggrund af kommunenumre i
033*a.
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Label

Qualifier

Scheme

dc:subject
dc:subject
dc:subject
dc:subject
dc:subject

dkdcplus:FUI

Felt/delfelt

Note

610 *a *s *e *c *i *k *j
630 <alle delfelter minus *2>
631 <alle delfelter>
645 <alle delfelter>

Korporationsnavn som emneord (korporationsnavn i ligefrem
orden, korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn,
tilføjelse, underkorporation/institution, nummer på konference,
år for konference, sted for konference)
Kontrolleret emneord
Ukontrolleret emneord
Titel som emneord

044 *a

dc:title

dcterms:alternative

239 *u

dc:title

dcterms:alternative

245 *p *q *r *s

dc:title
dc:title
dc:title

dcterms:alternative
dcterms:alternative
dcterms:alternative

739 *t *ø *u
745 *i *a *æ *ø
512 *t *x

dc:title

dkdcplus:full

239 *t *b *ø og 245*g

dc:title

dkdcplus:full

245 *a *x *o *y *c *ø *æ

dc:title

dkdcplus:series

440 *a *c *ø *æ *n *o *v

dc:title
dc:type

dkdcplus:BibDK-Type

248 *g *a *c
baseret på 009 *a og *h, 008 *m mv.

dc:type

dkdcplus:DCMI-Type

baseret på 009 *a

dkdcplus:medieraad
dkdcplus:age
dkdcplus:PEGI
oss:musicshelf

517*a
517*a, 666*u
517*a
039*a *b

Angivelse af voksen- eller børnemateriale
Minimumsalder for lån af film som angivet af Medierådet for
Børn og Unge.
Angivelse af anbefalet alder
Aldersangivelse om egnethed for brugere.
Opstilling af musik

dc:title
dc:title
dc:title

840 *a *ø *æ *n *o *v
239*t
245 *a *x *o *y *ø *æ

dcterms:audience
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Kommentarer

Kode for teksters sværhedsgrad (tal for tekstens sværhedsgrad) Ikke implementeret
Uniform titel - musikværker (tilnavn, som værket er almindelig
kendt under)
Titel (parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement
eller sektion, paralleltitel på supplement eller sektion, parallel
undertitel)
Uniform titel - musikværker (standardtitel, identificerende
tilføjelse, titel, som værket er kendt under)
Forekomst af 739 *u placeres i et selvstændigt dcterms:alternative
Varianttitel eller anden titel (titel)
Note til beskrivelsen
239*t til dc:title
239*t : *b. 245*g (239*ø) til dc:title dkdcplus:full
Uniform titel (musik) eller standardtitel (film) (standardtitel,
Ved forekomst af 239 i en post, placeres titeloplysninger fra 245 *a*c i et
undertitel, identificerende tilføjelse)
dcterms:alternative.
Der oprettes altid et dc:title dkdcplus:full, også i situationer, hvor der kun
Titel (hovedtitel, undertitel)
forefindes et 245*a i posten
Seriebetegnelse i materialets form (serietitel, undertitel til
serietitel, identificerende tilføjelser til titlen, nummer i serien)
Seriebetegnelse i normativ (evt. lokal) form (serietitel,
identificerende tilføjelser til titlen, identificerende
ophavsangivelser til titlen, nummer i serien)
Uniform titel for musikværker
Titel (hovedtitel)
Nummer og titel på del af flerbindsværk eller
supplementsbetegnelse og titel
Læsbar materialebetegnelse
Kode for generel materialebetegnelse "oversat til" DCMI type,
hvor dette er muligt.

dcterms:audience
dcterms:audience
dcterms:audience
dkdcplus:shelf
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Bruges hvis 840 ikke findes.
Konverteres således: *a : *c / *æ (*ø) . *n, *o; *v

Konverteres således: *a / *æ (*ø) . *n, *o; *v

DBC bruger ikke denne
"Voksenmateriale" angives som default, med mindre en række
betingelser op opfyldt, så "Børnemateriale" kan benyttes.

før 2010 i 517, efter 2010 i 666.
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