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Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen.
Version 20191106:
Formatvejledningen er rettet til med diverse småjusteringer.
Version 20180920:
Formatvejledningen er rettet til med enkelte ændrede funktionskoder efter revision af danMARC2-formatets
bilag J (Funktionskoder).
Diverse småjusteringer.
Version 20160125:
Formatvejledningen er rettet til efter kraftig revision af danMARC2-formatets bilag J (Funktionskoder).
Diverse småjusteringer
Version 20100601:
Formatvejledningen er udvidet med kodning for niveau i felt 008 *x. Oplysninger mht. oplag tilpasset.
Diverse småjusteringer
Version 20090615:
En række af ændringerne i danMARC2 varslet af Styrelsen for Bibliotek og Medier primo 2009 er
implementeret. Bemærk særligt indførelsen af funktionskoder ved ophav.
Diverse småjusteringer.
Version 20061002:
Kapitel 7 om formatering af netpublikationer tilføjet.
Diverse småjusteringer.
Version 20050912:
Felt 021 delfelt e (ISBN-13) er tilføjet i vejledningen.
Version 20030908:
Materialet er revideret, ajourført og suppleret i forbindelse med oplægningen på nettet. Mange eksempler er
udskiftet. I forhold til udgaven fra februar 1999 er der dog ikke sket grundlæggende ændringer.
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Kapitel 1: danMARC2-Formatet
En post i danMARC2-formatet er en maskinlæsbar katalogisering.
Formatet opdeler posterne i felter og delfelter.
Omsat til katalogiseringsreglernes sprogbrug svarer et felt nogenlunde til et afsnit (titel- og ophavsangivelse,
udgavebetegnelse, publicering, fysisk beskrivelse osv.), mens et delfelt svarer til et element (hovedtitel, paralleltitel,
undertitel, første ophavsangivelse osv.).
Felter
Et fuldt udskrevet felt i basen kan f.eks. se sådan ud:
100 00 *a Bodelsen *h Anders
De første 3 cifre er selve feltnummeret - her 100 (person som opstillingselement)
Feltnummeret består altid af 3 tegn – et 3-cifret tal mellem 001 og 999.
Feltnumrene mellem 001-999 må kun anvendes som defineret i danMARC2 og ikke som lokale felter. Lokale felter kan
dog defineres og anvendes, jf. danMARC2, indledningen, punkt 1.2.2.
Herudover kan et delfelt & anvendes til lokale oplysninger i alle felter.

Indikatorer
De næste 2 cifre er indikatorer (kaldes 1. indikator og 2. indikator)
100 00 *a Bodelsen *h Anders
Indikatorerne er altid 00 i de felter DBC anvender i Base Folk .

Delfelter
Felterne opdeles yderligere i et eller flere delfelter betegnet med små bogstaver:
100 00 *a Bodelsen *h Anders
Delfelternes betydning er forskellig fra felt til felt. I felt 100 er delfelt a efternavn(e), delfelt h fornavn(e).

Nummeratordelfelt å
Indholdet af delfelt å er et tal fra 1 og opefter.
Delfelt å anvendes til følgende:
1) Sammenkædning af felter
Det kan i nogle tilfælde (navnlig ved analyser) være ønskeligt at sammenkæde indholdet af to felter. Dette gøres ved at
tildele begge de sammenhørende felter et delfelt å indeholdende den samme værdi.
531 00 *a Indhold:
770 00 *å 1 *a Andersen *h Benny *c f. 1929
770 00 *å 2 *a Andersen *h H. C. *c f. 1805
…
770 00 *å 14 *a Bang *h Herman
…
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795 00 *å 1 *a Varmedunken
795 00 *å 2 *a Skyggen
…
795 00 *å 14 *a Franz Pander
(Benny Andersen sammenkædes med titlen Varmedunken, H.C. Andersen med titlen Skyggen osv.)

2) Præcis udpegning af henvisningsmål
Delfelt å anvendes ligeledes til en præcis udpegning af et henvisningsmål.
Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å
hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål
Alle henvisninger tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z er feltnummeret på henvisningsmålet. Hvis
henvisningsmålet indeholder et delfelt å, anføres indholdet af delfelt å på henvisningsmålet efter en skråstreg i delfelt z.
Dvs.
a)

710 00 *aDansk BiblioteksCenter
910 00 *aDBC *z710
(Der er kun et felt 710 i posten og delfelt å er derfor ikke nødvendigt)

b)

710 00 *s Roskilde Kommune
710 00 *s Lejre Kommune
(Der er flere 710-felter i posten, men ingen af disse er henvisningsmål, derfor er delfelt å ikke
nødvendigt)

c)

245 00 *a Roskilde *c bevaringsværdier i byer og bygninger 1990 …
710 00 *å 1 *c Planstyrelsen
710 00 *s Roskilde Kommune
710 00 *a Elgstrømgruppen ApS
910 00 *c Miljøministeriet *c Planstyrelsen *z 710/1
(Der er flere 710-felter i posten. Et af disse er et henvisningsmål og får derfor tilføjet et delfelt å)

Det er ikke nødvendigt at anføre delfelt å på de felter, der ikke er henvisningsmål (- i dette tilfælde er der ingen
henvisning til Roskilde Kommune eller Elgstrømgruppen ApS – delfelt å anføres derfor ikke i disse felter).
Flere henvisninger til samme felt formateres som i nedenstående eksempel:
710 00 *å 1 *a Branchesikkerhedsråd Nr. 6, Kontor og Administration
710 00 *a Arbejdsmiljøfondet
910 00 *a BSR 6, Kontor og Administration *z 710/1
910 00 *a Branchesikkerhedsrådet for Kontor og Administration*z710/1
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Henvisninger til henvisninger:
Delfelt å kan også optræde i henvisninger, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål:
710 00 *å 1*a Vandkvalitetsinstituttet
710 00 *å 2*a Dansk Akvakultur Institut
910 00 *a VKI *z 710/1
910 00 *å 1*a Akademiet for de Tekniske Videnskaber
*c Vandkvalitetsinstituttet *z 710/1
910 00 *a ATV *z 910/1(a)
910 00 *a Akademiet for de Tekniske Videnskaber *c Dansk Akvakultur Institut
*z 710/2
Bemærk , at hvis man ikke ønsker at henvise til hele feltindholdet, anføres de delfelter man henviser til i parentes og
med komma imellem. En evt. forekomst af delfeltet kan også beskrives, jf. nedenfor.
710 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi
910 00 *cAfdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z710
910 00 *cMiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1)
910 00 *cDMU*z710(c1)

Verifikationsdelfelter
For at adskille ikke-kontrollerede og kontrollerede former af navne mv. fra hinanden, er der i danMARC2 mulighed for
at anføre diverse verifikationsdelfelter.
Da navneformer mv. i Base Folk altid skal være kontrollerede samme sted, skal folkebibliotekerne ikke anføre
verifikationsdelfelter i de poster, der indberettes til DBC. DBC vil ved indlæggelsen af posten i DanBib automatisk
tilføje verifikationskoder i relevante felter.
Der er dog følgende undtagelse: felt 440, - se under dette felt i kapitel 3.

Sumdelfelter og specifikke delfelter
I en lang række notefelter er der mulighed for at specificere indholdets karakter i flere delfelter. Se f.eks. felt 512.
Hele noten kan dog også i stedet formateres i sin fulde ordlyd i delfelt a (= sumdelfelt).
Formatering i specifikke delfelter fremfor sumdelfelt har den fordel, at man kan lade notens oplysninger indgå i mere
specifikke søgemæssige sammenhænge. F.eks. vil titeloplysninger i noter umiddelbart kunne søges sammen med andre
titeloplysninger og ikke kun i brede notesøgninger. Hvis der formateres i et sumdelfelt vil en titel skulle gentages som
opslag i felt 745 for at dække behovet ved søgning.
Ophav nævnt i specifikke delfelter i noter vil kunne indgå i enkeltordssøgninger på ophav (som 245 *e og *f).
Ønskes der opslag i langordsregistret på navnet, må sådanne navne herudover formateres i felt 700/felt 710.
DBC formaterer i specifikke delfelter, når det er forholdsvist simpelt og når noten samtidig har karakter af en
note til værket som helhed (felt 512, 520 og 526). Bliver noten kompliceret at formulere, når der skal tages
hensyn til opsplitning i delfelter formateres i sumdelfeltet.
Noter med analytisk indhold formateres i sumdelfeltet (530).
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KAPITEL 2: ALFABETISERING
Den maskinelle sortering kræver i visse situationer en "hjælpende hånd" i form af særlige formaterings-foranstaltninger.
Generelt kan man sige, at særlige forholdsregler er nødvendige, når et opslag skal sorteres på anden måde, end det fremgår af de inddaterede tegns umiddelbare sorteringsværdi.
Som opslag må i denne forbindelse regnes alle delfelter, der indgår i DanBib-langordsregistre, samt delfelter, der
indeholder serie- eller bindnumre.
I de specielle tilfælde, hvor det blot drejer sig om overspringelse af en indledende artikel, bruges et særligt
alfabetiseringstegn.
I alle andre tilfælde anvendes store delfelter.

Alfabetiseringstegn
Den særlige alfabetiseringstegn "¤" bruges, når et delfelt begynder med en bestemt eller ubestemt artikel, som skal
springes over i alfabetiseringen.
Det drejer sig om titler og korporative ophav, som indgår i opslag.
Alfabetiseringstegnet inddateres umiddelbart foran det første ord efter artiklen:
245 00 *a Den ¤lange rejse ...
440 00 *a The ¤Pelican history of England ...
110 00 *a The ¤Rolling Stones
710 00 *a Det ¤Kongelige Bibliotek
245 00 *a L'¤affaire Tournesol ...

Bemærk:

Alfabetiseringstegnet skal stå efter ordmellemrummet (efter apostrofen ved sammentrukne artikler).

Store delfelter
Ved store delfelter forstås delfelter, der har et stort bogstav som delfeltbetegnelse.
Store delfelter skal, når de anvendes, altid inddateres umiddelbart foran et delfelt med det tilsvarende lille bogstav, og
meningen med dem er at angive en sortering, der afviger fra den umiddelbare sorteringsværdi af tegnene i det
efterfølgende (lille) delfelt.
Som et typisk eksempel kan nævnes opslag, der indeholder romertal:
X Fussballweltmeisterschaft Deutschland 1974
I flg. alfabetiseringsreglerne skal romertal sorteres ligesom arabertal. Ovenstående titel skal således sorteres under tallet
"10".
Den umiddelbare sorteringsværdi af det inddaterede er jo imidlertid bogstav "x", og derfor er et stort delfelt nødvendigt:
245 00 *A 10 fussballweltmeisterschaft deutschland 1974 *a X Fussballweltmeisterschaft Deutschland 1974
Denne formatering bevirker, at det der bliver udskrevet i brugervendte udskriftsformater og kataloger (stadig) er det lille
delfelt a, men det bliver sorteret efter det, der står i det store delfelt A.
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Andre eksempler med romertal:
245 00 *A christian 4 som bygmester *a Christian IV som bygmester
652 00 *m 99.4 *a Frederik *E 9 *e IX *f konge af Danmark
245 00 *A 2-5-1 progressions *a II-V-I progressions

Et andet anvendelsesområde for store delfelter er efternavne, der indeholder præpositioner eller artikler.
Sådanne navne skal sorteres som et ord, men udskrives som 2 (eller flere) ord:
100 00 *A lacour *a La Cour *h Paul
700 00 *A delamare *a De la Mare *h Walter
710 00 *A lacourvejens skole *a La Courvejens Skole

Andre eksempler:

245 00 *A 20 century art *a 20th century art
745 00 *A 2 book of flute solos *a 2nd book of flute solos

Serie- og bindnumre m.v.
Delfelter, der indeholder serie- eller bindnumre, kræver ofte særlig opmærksomhed, hvad sorteringen angår.
Det drejer sig om delfelt v i felt 440 og 840 samt delfelt g i felt 245 (bindposter).

Serier
Den indbyrdes sortering af de forskellige titler i en serie kan blive forstyrret af:
1. Forskellige betegnelser hæftet på serienummeret
(nr., nummer, volume, bind o.s.v.)
2. Forskellig rækkefølge af en evt. flerleddet nummerering
(1982/1, 1/1983, 83/2 o.s.v.)
3. Generelle problemer med maskinel tal-sortering.

ad 1.
Når betegnelserne varierer inden for den enkelte serie, inddateres et stort delfelt V med det "rene" tal:
440 00 ... *V 1 *v nummer 1
440 00 ... *V 2 *v nr. 2
440 00 ... *v 3
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ad 2.
Ved flerleddede nummereringer inddateres om nødvendigt en standardiseret form i delfelt V:
440 00

... *V 1982-1 *v 1982/1

440 00

... *V 1983-1 *v 1/1983

440 00

... *V 1983-2 *v 83/2

ad 3.
Problemet med maskinel tal-sortering består i, at tal ikke kan sorteres efter samme principper som ord, hvor man
sorterer ved at sammenligne bogstaverne et for et fra venstre. Dette princip ville give følgende fejlagtige tal-sortering:

1
10
100
.
.
.
2
20
osv.

Systemet kan nu godt finde ud af at sortere enkle tal som ovenstående korrekt efter numerisk værdi. Det der giver problemer er de flerleddede talstørrelser at typen 1983-1, 1983-10 o.s.v. Tal efter bindestreg (og skråstreg) bliver nemlig
betragtet som decimaltal og sorteret i overensstemmelse hermed:
1983-1
1983-10
1983-2
Problemet løses ved indsættelse af en passende standardform i delfelt V. Princippet er, at man ved indsættelse af nuller
sørger for, at alle numre inden for den samme årgang/række har samme antal cifre:
440 00

... *V1983-01 *v 1983/1

440 00

... *V1983-02 *v 2/1983

440 00

... *V1983-10 *v 83/10

(Se også forklaringen til ad 2.)
Bindnummerering
Den indbyrdes sortering af de enkelte bind i et flerbindsværk kan frembyde de samme problemer som nævnt ovenfor i
forbindelse med serienummereringer. De løses på helt tilsvarende måde, ved anvendelse af delfelt stort G i felt 245.
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Kapitel 3: Feltgennemgang

001

Postens ID-nummer

Søgning
i DanBib

*a
*b
*c
*d
*f

id

Postens ID-nummer (hos dataproducenten)
Dataproducentens biblioteksnummer
Ajourføringstidspunkt <ååååmmddttmmss>
Første oprettelsesdato <ååååmmdd>
Format
a = danMARC2

Felt 001 er obligatorisk i alle posttyper.
001 delfelt a vil i de fleste folkebiblioteker indeholde et faustnummer.
Faustnummeret består af 8 cifre i alt. Afhængigt af system vil der være indsat blanke i faustnummeret, der blot har til
formål at gøre nummeret lettere at læse.
Normalt vil den der katalogiserer ikke skrive noget i felt 001, men feltets data vil blive dannet af inddateringssystemet.
Som katalogisator er det dog en god ide at holde øje med indholdet af felt 001delfelt a, når man skal holde styr i, om
man er i færd med at kopiere data til en ny post eller tilrette en eksisterende. Nyt id-nummer betyder oprettelse af ny
post og uændret nummer rettelse af eksisterende post.
Når den lokale post indberettes til DanBibs base folk tildeles posten et nyt centralt og entydigt faustnummer og
bibliotekskoden i felt 001 delfelt b ændres til 870970. De lokale data fra 001 flyttes til et felt 002.
Årsagen hertil er, at alle folkebiblioteker anvender samme sekvens af faustnumre, så et og samme faustnummer kan på
landsplan dække over mange forskellige materialer.
I base folk optræder DBC og folkebibliotekernes poster samlet forstået på den måde, at der kun er én fysisk post for
samme materiale, som alle folkebiblioteker så knytter deres lokaliseringer til.
001 00 *a 24758249 *b 870970 *c 20030811085829 *d 20030722 *f a
(Posten har id-nummeret 24758249. Den er oprettet af DBC (=bibliotek 870970). Ajourført d. 11. august 2003 kl.
08:58:29. Den blev oprettet d. 22. juli 2003. Formatet er danMARC2)
Post ved oprettelsen lokalt:
001 00 *a 91215225 *b 785100 *c … *d … *f a
Samme post efter indberetning til DBC:
001 00 *a 43035320 *b 870970 *c 20021212164815 *d 20021005 *f a
002 00 *b 785100 *c 91215225 *x 78510091215225
…
s10 00 *a 785100
Det centralt tildelte faustnr. fremgår af 001. Det lokale faust- og biblioteksnummer af 002. Det fremgår af felt s10 at
biblioteksnummer 785100 (Aalborg) er ansvarlig for postens indhold og andre kan ikke rette posten med mindre man
har aftaler herom.
Biblioteket vil efterfølgende erstatte den lokale post med base DBSKats version af samme.
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004

Kode for poststatus og posttype

Søgning
i DanBib

*r Kode for poststatus
n = ny post
c = rettet post
d = slettet post
*a Kode for bibliografisk posttype
e = enkeltstående post
h = hovedpost
s = sektionspost
b = bindpost

Felt 004 er obligatorisk i alle posttyper.
Indholdet af delfelt r inddateres ikke altid direkte i posten af katalogisator . I nogle tilfælde dannes indholdet af
inddateringssystemet afhængigt af, hvilken funktion man er i færd med at udføre.
Indholdet af delfelt r tages ikke for pålydende i alle systemer. Man får f.eks. ikke lov til at slette sin post i base folk,
blot fordi man indsender den med koden d i 004 delfelt r. Omvendt er koden i andre systemer af afgørende betydning
for systemets håndtering af posten.

004 00 *r n *a e
(En ny og enkeltstående post)
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008

Generelle søgekoder
*t kode for bibliografisk kategori
m = monografi
s = samlingsværk
p = periodicum

Søgning
i DanBib

KAT=peri

*u kode for udgivelsesstatus
f = første udgave (1. udgave, 1. oplag)
u = ny udgave (ny udgave, 1. oplag)
r = oplag (1. udgave, nyt oplag, og: ny udgave, nyt oplag)
o = uafsluttet værk
c = løbende periodicum
d = afsluttet periodicum
? = ukendt eller usikkert udgivesesår
def år=
*a udgivelsesår (4 cifre kan angives)
*z efterfølgende udgivelsesår (4 cifre kan angives)
G

*b udgivelsesland 2-bogstavkode
dk = Danmark
se = Sverige
no = Norge
gb = Storbritannien
us = USA
de = Tyskland (samt Vesttyskland 1945-1990)
fr = Frankrig
xx = ukendt
(fuldstændig tabel i danMARC2, bilag C)

G

*d Kode for indholdets form
x = skønlitteratur (herunder 39.12, 39.13, 39.14 og 39.25)
y = faglitteratur
*h periodicumtype
n = avis
p = tidsskrift
z = årspublikation
? = ukendt type

ul

ma=av
ma=ts
ma=åp

*j litterær form (kun én kode pr. post)
d = dramatik
e = essays
f = roman
j = noveller
p = digte
*l sprog 3-bogstavkode
dan = dansk
swe = svensk
nor = norsk
eng = engelsk/amerikansk
ger = tysk
fre = fransk
mul = flere sprog parallelt/ bidrag på flere sprog
(fuldstændig tabel i danMARC2, bilag D)
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ma=dr
ma=ea
ma=ro
ma=no
ma=di
sp, hs

008
fortsat

*m kode for stor skrift
1 = (tallet et) stor skrift

ma=ss

*o børne- og skolemateriale
b = for børn og unge
s = for skoleelever

ma=bø
ma=bs

*n kode for netdokumenters tilgængelighed
a = ubegrænset adgang
b = begrænset adgang
c = ingen adgang

*v kode for katalogiseringsniveau
0 = (tallet nul) selvsyn

G *x kode for faglitteraturs niveau
01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau (Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige
uddannelser, videregående uddannelser, efter- og
videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner)
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau (Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke
kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige
niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på
baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt
alders- eller samfundsgruppe)
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

Delfelt x er først indført i 2010, og der optræder derfor mange poster uden kodningen i basen.
Delfeltet anvendes på faglitteratur og kan gentages.
En bog der både henvender sig til pædagoguddannelsen, den færdiguddannede pædagog og til alment brug
kodes således:
008 00 …. *x 04 *x 06 ….
Ved genbrug af udenlandske poster kan delfelt x indeholde en bogstavkode:
(a – Preschool, b – Primary, c - Pre-adolescent d – Adolescent, e – Adult, f - Specialized
g – General, j - Juvenile ).
Koderne er amerikanske niveaukoder fra MARC21. Der opfordres til i stedet at tildele en dansk kode. Hvis
dette fravælges opfordres sekundært til at beholde den amerikanske kode.

008 00 *t m *u f *a 2009 *b dk *d x *j f *l dan *v 0
(læses: monografi i første udgave, første oplag, udgivet 2009 i Danmark. Skønlitteratur, roman på
dansk)
008 00 *t s *u u *a 1985 *b de *d y *l ger *x 04 *v 0
(læses: samlingsværk i ny udgave, udgivet 1985 i Vesttyskland. Faglitteratur på tysk på et fagligt
niveau)
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008 00 *t m *u r *a 1957 *z 1970 *b gb *d x *j f *l eng *o b *v 0
(læses: monografi i nyt oplag. 1. oplag af udgaven er kommet i 1957 og det senest udgivne oplag i
1970. Bogen er udgivet i England. Der er tale om skønlitteratur (roman) på engelsk og den er for
børn og unge)
008 00 *t m *u r *a 1957 *z 1970 *b gb *d y *l eng *o b *x 02 *v 0
(læses: monografi i nyt oplag. 1. oplag af udgaven er kommet i 1957 og det senest udgivne oplag i
1970. Bogen er udgivet i England. Der er tale om faglitteratur på engelsk for børn og unge. Niveauet
i bogen er folkeskoleniveau)

008 00 *t p *u c *a 1998 *b dk *d y *h z *l dan *x 06 *v 0
(læses: Periodicum, der stadig løber. Startåret for udgivelse er 1998 og udgivelseslandet er
Danmark. Faglitteratur. Årspublikation på dansk på et alment niveau )
008 00 *t p *u d *a 1990 *z 2003 *b dk *d y *h p *l dan *x 04 *x 06 *v 0
(læses: periodicum, der er afsluttet. Første nr. kom i 1990 og sidste nr. i 2003. Udgivelseslandet
er Danmark. Der er tale om et faglitterært tidsskrift og teksten er på dansk. Niveauet i materialet gør
det anvendeligt både fagligt og alment )
008 00 *t m *u o *a 2000 *b dk *d y *l dan *n b *x 05 *v 0
(læses: monografi, der er uafsluttet. Begyndelsesåret er 2000. Udgivelseslandet
er Danmark. Teksten er faglitteratur på dansk. Der er tale om et netdokument med begrænset adgang
på forskningsniveau)
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009

Kode for generel og specifik materialebetegnelse

G

*a kode for generel materialebetegnelse
a = tekst
c = noder
e = kort
t = elektronisk materiale
(fuldstændig oversigt fremgår af danMARC2)

G

*g kode for specifik materialebetegnelse
xx = papirform
xc = cd
xe = online
tb = cd-rom
tk = diskette
(fuldstændig oversigt fremgår af danMARC2)

G

*b kode for supplerende generel materialebetegnelse
Her kan anvendes samme koder som nævnt under delfelt a

G

*h kode for supplerende specifik materialebetegnelse
Her kan anvendes samme koder som nævnt under delfelt g

Søgning
i DanBib
ma
Der søges ikke
nødvendigvis
direkte på koden i
009.
Mulige søgekoder
fremgår af
Praksisregler for
søgeveje publiceret
på Slots- og
Kulturstyrelsens
hjemmeside.

Generel materialebetegnelse er i Katalogiseringsreglerne defineret som en overordnet betegnelse for udtryksformen i
eller formidlingsformen af et materiale. F.eks. tekst, musikalier, lydoptagelse, musikoptagelse
Specifik materialebetegnelse er samme sted defineret som betegnelse for det fysiske medie, materialet optræder i eller
på. F.eks. online, kassettebånd, cd - papirform kodes men udskrives aldrig.
Vedrørende regler for generel og specifik materialebetegnelse se Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1C
En bog vil altid have kodningen:
009 00 *a a *g xx
(en bog er lig tekst i papirform)
009 00 *a a *b c *gxx
(tekst i papirform, herudover er der noder i materialet (f.eks. ved en sangbog))
009 00 *a a *g xx *b t *h tk
(tekst i papirform. Til bogen hører der et bilag, nemlig et program (=elektronisk materiale) på en
diskette)
En tekst på nettet vil altid have kodningen:
009 00 *a a *g xe
(en tekst i onlineform)
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014

Faustnummer på hovedpost

Søgning
i DanBib

* a faustnummer på hovedpost
G 015

id

Faustnumre på bindposter
id

*a faustnummer på bindpost
Brugen af 015-felter er afhængig af det lokale system. Ved direkte
inddatering til DBC eller eksport af poster til DBC skal 015 ikke
medtages
Se kapitel 4
G 021

ISBN

Søgning
i DanBib
ib, is, nr
ib, is, nr

*e ISBN (13-cifret)
*a ISBN (10-cifret)
G *b tilføjelse
G *c bindtype
G *x fejlagtigt ISBN

ib, is, nr

ISBN-13 inddateres kompakt - ISBN-10 inddateres med bindestreger
Hvis et materiale ugivet før 2007 både indeholder et 13- og et 10-cifret ISBN, inddateres disse numre i hvert sit felt
021. Det 13-cifrede ISBN inddateres før det 10-cifrede ISBN.
Bøger med udgivelsesår 2007 ff. trykt i bogen må kun have 13-cifret ISBN. Et evt. 10-cifret ISBN sættes i 021*x. Nye
oplag af udgaver, hvis første oplag kom tidligere end 2007 må dog gerne have et 10-cifret ISBN.
021 00 *e 9788788621273 *x 87-88621-27-8
021 00
021 00

(materiale udgivet 2008)

*e 9788759525234 *c hf.
*a 87-595-2523-1

021 00 *a 91-1131-794-4 *b Liber
021 00 *a 91-7052-105-0 *b Fritzes hovbokhandel
021 00 *a 0-575-01877-1 *c hf.
021 00 *a 0-575-01877-X *c ib.
021 00 *a 87-12-44891-9 *x 87-12-4891-9
Folkebibliotekerne samarbejder om én post for samme materiale. Derfor er det uhensigtsmæssigt at anføre den pris,
man selv har givet for materialet, da man ikke kan regne med at andre har givet det samme (forhandler, valutakurser
mv. spiller ind her). Hvis man ønsker oplysningen medtaget, så anfør den i stedet i et lokalt felt eller delfelt.
Hvis en pris er trykt på bogen kan den dog citeres i 021 delfelt d med den originale valuta .
G 022

ISSN

Søgning
i DanBib
in, is, nr

*a ISSN
Feltet må kun bruges på periodicaposter (008 *tp) . Se kapitel 6
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038

B/S OPSTILLINGSSIGNATUR

Søgning
i DanBib
bs

*a opstillingssignatur
038 00 *a bi
038 00 *a te
038 00 *a dr

G 041

Sprogkoder ved oversat eller flersproget materiale

G
G
G
G
G
G

*a materialets sprog
*b mellemoriginalens sprog
*c originaludgavens sprog
*p sprog i parallel tekst
*d sprog i resumeer
*e sprog i mindre dele af materialet
3-bogstavkoder som i 008 *l

Paralleltekst på latin og dansk:
008 00 ... *l mul
041 00 *p lat *p dan

Publikation med bidrag på dansk, norsk og svensk:
008 00 ... *l mul
041 00 *a dan *a nor *a swe

Oversat fra italiensk til tysk:
008 00 ... *l ger
041 00 *a ger *c ita

Kinesisk originaludgave. Oversat til norsk via engelsk udgave:
008 00 ... *l nor
041 00 *a nor *b eng *c chi
Publikation på dansk med indledning, noter, bilag eller lign. på engelsk
008 00 … *l dan
041 00 *a dan *e eng
Publikation på dansk med engelsk resumé:
008 00 … *l dan
041 00 *a dan *d eng
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Søgning
i DanBib
sp, hs
ou
ou
sp, hs
sp
sp

100

Personligt ophav som opstillingselement
*a efternavn eller fornavn alene
*h fornavne
*e romertal
*f tilføjelse
*c fødselsår
G *4 kode for funktion
art = kunstner
aut = forfatter
com= kompilator
ctb = bidragyder
ctg = korttegner
drm = teknisk tegner
edt = redaktør
ill = illustrator (dækker også tegnere og fotografer på
almindeligt illustrerede bøger)
ive = interviewede
ivr = interviewer
led = hovedansvar (i forbindelse med anden kode)
pht = fotograf
trl = oversætter
dkbea = bearbejder
(Fuldstændig liste i danMARC2, bilag J)

Søgning
i DanBib

lfo, mfo, lpe, lpo
fo, pe, po
fb

100 00 *a Shakespeare *h William *4 aut
100 00 *a Spang Olsen *h Ib *4 aut *4 art
100 00 *a Homer *4 aut
100 00 *a Sebastian *4 aut
100 00 *a Snorri Sturlusson *4 aut
100 00 *a Margrethe *E 2 *e II *f dronning af Danmark *4 art
100 00 *a Pierre *f abbé *4 aut
100 00 *a Ingrid *f dronning, Frederik IX, konge af Danmark
100 00 *a Beaverbrook *h Maxwell Aitken *f Baron
100 00 *a Strauss *h Johann *c f. 1825
100 00 *a Nielsen *h Torben *c f. 1918-04-22 *4 aut
Muligheden for kode for funktion i *4 er indført juni 2009 i base DBCkat. Koden bruges ikke på alle materialeområder.
Der vil derfor både være poster med og uden koden efter denne dato, ligesom ældre poster selvfølgelig heller ikke vil
indeholde koden.
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Hovedreglerne for valg af opstillingselement er:
Hvis én person i kraft af forlagets præsentation af materialet kan betragtes som hovedansvarligt ophav, vælges denne
person som opstillingselement.
Hvis flere personer deler ansvaret ligeligt skelnes mellem faglitteratur og skønlitteratur:
* Ved faglitteratur af mere end ét hovedansvarligt ophav vælges titlen som opstillingselement.
* Ved skønlitteratur af op til tre ligeværdige ophav vælges det førstnævnte ophav som opstillingselement. Er der mere
end tre ligeværdige ophav vælges titlen som opstillingselement.
Se i øvrigt Katalogiseringsreglernes 1. del, kapitel 1 : Indledning (side 17-19) samt den skyggede tekst i kapitel 1.

110

Korporation som opstillingselement
Korporationsnavn i ligefrem orden
*a Korporationsnavn
*e tilføjelse
Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
*s stednavnet
*e tilføjelse

G

Søgning
i DanBib

lfo, mfo, lko, lpo
fo, ko, po
fb

Herudover er følgende delfelter fælles for ovenstående
*c underkorporation
*i nummer på konference
*k år for konference
*j sted for konference

G *4 kode for funktion

Ifølge katalogiseringsreglerne er musikkorporationer den eneste type korporation, der kan formateres i felt 110. I
ældre poster vil felt 110 dog forekomme med alle korporationstyper (= korporation som hovedordningselement efter de
gamle regler). Korporationseksempler se felt 710.
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G 241

Originaltitel

Søgning
i DanBib

lti, mti, ti
*a originaltitel
*r sprog

Normalt inddateres originaltitlen kun i 241, hvorefter noten: "Originaltitel: ... " dannes automatisk (maskingenereres).
Hvis noten skal indeholde oplysning om originalsprog (dvs. når originalsproget ikke fremgår af originaltitlen)
inddateres sproget i delfelt r.
Hvis den maskingenererede note ikke er tilstrækkelig, dvs. hvis noten skal indeholde anden uddybende forklaring eller
der er flere originaltitler, anvendes 502 + 241 (se eks. under 502).

241 00 *a The ¤clan of the cave bear
245 00 *a Hulebjørnens klan ...
Ved fremvisning maskingenereres noten:
Originaltitel: The clan of the cave bear
100 00 *a Hatt *h Christine *4 aut
241 00 *a Paris *r engelsk
245 00 *a Paris
720 00 *o Ove Rasmussen *4 trl
720 00 *o Lorraine Harrison *4 ctg
720 00 *o Chris Fairclough *4 ill
Ved fremvisning maskingeneres noten:
Originaltitel: Paris (engelsk)

241 00 *a Syndere i sommersol *r norsk
245 00 *a Syndere i sommersol
Ved fremvisning maskingeneres noten:
Originaltitel: Syndere i sommersol (norsk)

G 242

Oversat titel

Søgning
i DanBib
lti, mti, ti

*a hovedtitel

Indført i formatet juni 2009. Kan f.eks. bruges ved titler for indvandrere, hvis der ikke findes en dansk paralleltitel i
materialet.
Feltet bør udskrives som en note og kan udskrives med den indledende tekst Konstrueret oversat titel:
Hvis materialet er udkommet i dansk oversættelse bruges:
512 00 *i Dansk titel: *t <titlen>
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245

Titel- og ophavsangivelse

G
G
G
G
G

*a
*c
*u
*p
*x

hovedtitel eller kort titel
undertitel
undertitel hvorpå der ønskes opslag
parallel hovedtitel
hovedtitel på tilføjet værk af andet ophav

G *e ophavsangivelse, der giver anledning til opslag
G *f ophavsangivelse, der ikke giver anledning til opslag
ELLER – praksis fra juni 2009
Ophavsangivelse udelades i felt 245 . I stedet anføres ophavets
funktion i kodeform i delfelt 4 i forbindelse med ophav, der skal have
kontrollerede opslag i felt 100/700/710 eller i forbindelse med
ukontrollerede opslag på ophav i felt 720 *o. et al. kan anføres med
koden 1 i delfelt g. Metoden anvendes af DBC på bog-, lyd- og
filmområdet. For koder se felt 100.
*g bindnr. (se kapitel 4)
*y afhængig titel (se kapitel 5)
*ø sondringselement (se kapitel 7)
*æ identificerende ophavsangivelse til periodica (se kapitel 6)

245 00 *a Kronprinsessen *c roman *e Hanne-Vibeke Holst
ELLER
100 00 *a Holst *h Hanne-Vibeke *4 aut
245 00 *a Kronprinsessen *c roman
Ved fremvisning kan en ophavsangivelse dannes udfra delfelt 4:
Eksempelvis i denne form:
Kronprinsessen : roman / forfatter: Hanne-Vibeke Holst

245 00 *a The ¤woman and the ape *e Peter Høeg *f translated by
Barbara Haveland
ELLER
100 00 *a Høeg *h Peter *4 aut
245 00 *a The ¤woman and the ape
720 00 *o Barbara Haveland *4 trl
Ved fremvisning kan en ophavsangivelse dannes udfra delfelt 4:
Eksempelvis i denne form:
The woman and the ape / forfatter: Peter Høeg ; oversætter: Barbara Haveland
eller
Peter Høeg
The woman and the ape
…
Oversætter: Barbara Haveland

100 00 *a Clinton *h Bill *4 aut
245 00 *a Between hope and history *c meeting America's challenges
for the 21st century
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Søgning
I DanBib
lti, mti
lht, ht, ti
ti
ti
lpa, ht, pa, ti
ht, ti
fb
fb

ti
ht, ti
ht
ht, fb

245 00 *a Et ¤første forsøg *u den ¤nye efterskoleordning

100 00 *a Greene *h Graham *4 aut
245 00 *a Den ¤tredje mand *a Taberen vinder

245 00 *a Walt Disney præsenterer Fartglade hr. Tudse

245 00 *a Huck Finn *e Mark Twain *e genfortalt og bearbejdet af
Mogens Cohrt
ELLER
100 00 *a Twain *h Mark
245 00 *a Huck Finn
700 00 *a Cohrt *h Mogens *4 dkbea

245 00 *a 100 kærlighedsdigte fra mange lande *e redigeret af Tove Ditlevsen
ELLER
245 00 *a 100 kærlighedsdigte fra mange lande
700 00 *a Ditlevsen *h Tove *4 edt

245 00

ELLER
100 00
245 00
700 00
720 00

*a Voksnes syn på børn og opdragelse *e Erik Sigsg@ård &
Ole Varming *f grafer: Troels Marstrand *f fotografier ...
Søren Hartvig ... [et al.]
*a Sigsg@ård *h Erik *4 aut
*a Voksnes syn på børn og opdragelse
*a Varming *h Ole *4 aut
*o Troels Marstrand *4 ill *g 1

245 00
ELLER
100 00
245 00
700 00
720 00

*a Western Circus *e skrevet af René Goscinny *e tegnet af Morris *f dansk tekst af Tony Lytzer

245 00

*a Danish accounting standards 1-11 *p Danske regnskabsvejledninger 1-11

MEN:
245 00

*a Humanismens krise *e af H.C. Branner *x Eneren og massen *e af Martin A. Hansen

245 00

*a Årsskrift *æ Carlsbergfondet

*a Goscinny *h René *4 aut
*a Western Circus
*a Morris *4 art
*o Tony Lytzer *4 trl
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G 250

Udgavebetegnelse

Søgning
i DanBib

*a udgavebetegnelse
*b kort udgaveidentifikation (sondringsdata se kap. 8)
(G *c ophavsangivelse til udgaven, hvor der efterfølgende gives
opslag på ophavet.
G *d ophavsangivelse til udgaven, hvor der ikke efterfølgende
gives opslag på ophavet
Koderne *c og *d anvendes ikke, når ophavangivelser
formateres v.h.a. funktionskoder)

fb
fb

*x oplagsbetegnelse
Eller alternativ praksis beskrevet nedenfor
250 00 *a 4. edition
250 00 *a Tysk udgave
250 00 *a Forkortet udgave
250 00 *a 2. revised edition *b 2. edition
250 00 *a 1. udgave *b
250 00 *a [New edition] *b New edition 1989
250 00 *a [Ny udgave] *b Ny udgave 2002

Oplag kan anføres i 250 *x
008 00 *ur *a 2008 *z 2010
250 00 *a 3. udgave *x 2. oplag
260 00 … *c 2010
eller
Oplag kan anføres i note. I så fald kodes for oplag i 008, 250x udfyldes ikke, indholdet i 260c skal afspejle 1. oplag af
udgaven (= indholdet af 008 *a) og oplaget anføres i en note.
008 00 *ur *a 2008 *z 2010
250 00 *a 3. udgave
260 00 … *c 2008
521 00 *b 2. oplag *c 2010

255

Nummerering og datering (periodica)

*a Nummerering og datering

Se kapitel 6
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Søgning
i DanBib

G 260

Publicering

G
G
G
G

Søgning
i DanBib

*a forlagets hjemsted
*b forlagets navn
*f distributørens hjemsted
*g distributørens navn
*c udgivelsesår, copyrightår

pu
fl
pu
fl
aå

260 00 *a London *b Haus *c 2007
260 00 *a Kbh. *b Jespersen og Pio *c 1954
260 00 *a New York *b Free Press *a London *b Collier-Macmillan *c 1985
260 00

*a London *b Omnibus Press *g exclusive distributors: Book
Sales *c 1994

260 00

*a Kbh. *b Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag *g [eksp.] Danmarks Pædagogiske Bibliotek
*c 2009

G 300

Fysisk beskrivelse

G
G
G

Søgning
i DanBib

*a sider/enheder
*b illustrering
*d bilag

300 00 *a 327 sider
300 00 *a 64 blade
300 00 *a xvii, 245 sider *b ill. i farver
300 00

*a Ca. 70 sider *b ill. (nogle i farver)

300 00 *a 246 sider, 32 sider med tavler (nogle i farver)
300 00 *a 333 sider *b kort
300 00 *a 271 sider *b ill. *d facitliste *a 31 sider
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G 440

Seriebetegnelse

Søgning
i DanBib
lse, mti, lti
se,ti

*a serietitel
*ø identificerende tilføjelse til seriens titel
*æ identificerende ophavsangivelse til seriens titel
G *n underserienummer eller –bogstav
G *o underseriens titel
*z seriens ISSN
G *v nummer i serien eller underserien

fb

*0 (nul) verifikationskode (Danbib)

Felt 440 markeres med *0, når den seriebetegnelse, der er trykt på materialet er identisk med det opslag, man
ønsker på serien (indholdet af delfelt a, æ, n og o skal være identisk ).
440 00 *0 *a A ¤Time Warner paperback
440 00 *0 *a Insight guides *v 175
440 00 *0 *a Information om psykiske lidelser *z 1397-6621 *V 7 *v nr. 7
440 00 *0 *a Lectures faciles *n C *o Classique
440 00 *0 *a Byggeteknik *o Temahæfte *V 2002 4*v april 2002

Felt 440 anføres uden *0, når den seriebetegnelse, der er trykt på materialet, ikke er identisk med det opslag, man
ønsker på serien . Se felt 840
Serieformen på materialet er forskellig fra den vedtagne serieform:
440 00 *a Modtryks spændingsbøger
(Den vedtagne serieform fremgår af felt 840: 840 00 *a En ¤spændingsbog fra Modtryk). Se også felt 840

2 forskellige serier med samme prægnante titel
260 00 *a Kbh. *b Nyt Nordisk Forlag *c 1988
…
440 00 *0 *a Erhverv og samfund *ø Kbh. : 1985 *v 15

260 00 *a [Kbh.] *b Handelshøjskolens Forlag *c 2002
…
440 00 *0 *a Erhverv og samfund *ø Kbh. : 2000
Serie hvor titlen er en artsbetegnelse
440 00 *0 *a Rapport *æ Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut *z 1395-5705 *V 128 *v nr. 128
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G 502

Note om originaltitel

Søgning
i DanBib
no

*a note om originaltitel

Normalt inddateres originaltitlen kun i 241, hvorefter noten: "Originaltitel: ... " dannes automatisk (maskingenereres).
I felt 241 kan oplysning om originalsprog ligeledes inddateres.
Kun hvis noten skal indeholde andet end normal standardformulering, f.eks. oplysning om flere originaltitler eller en
uddybende forklaring, anvendes 502 + 241.
241 00 *a Western Circus *r fransk
245 00 *a Western Circus ...
(intet felt 502)
MEN:
241 00 *a Das ¤Kapital
502 00 *a Oversættelse af kapitel 3 af: Das Kapital
241 00 *a Introduction a la philosophie de Kant
241 00 *a Mensch, Gemeinschaft und Welt in der Philosophie Im. Kants
502 00 *a Originaltitler: Introduction a la philosophie de Kant. Mensch, Gemeinschaft und Welt
in der Philosophie Im. Kants
502 00 *a Oversat fra engelsk
502 00 *a Kinesisk originaludgave

G 504

Indholdsbeskrivende note

Søgning
i DanBib
no

*a indholdsbeskrivende note

504 00 *a Krimi
504 00 *a Mette hedder den nye pige i klassen som Jakob bliver glad for. Da han redder Mettes
undulat, og dermed indbringer et kys, har Jakob fået en kæreste
504 00 *a Om det sønderjydske landskab med beskrivelser af plante- og dyreliv. Med forslag til traveture,
cykelture og besøg på både kendte og mindre kendte oplevelsessteder
Ved udenlandske bøger foretrækkes også en dansk note f.eks. genbrugt fra en dansk oversættelse. Hvis en dansk note
ikke findes i basen, kan en udenlandsk note dog genbruges på den udenlandske bog.
504 00 *a Former Mossad agent Gabriel Allon travels to Moscow to investigate the brutal murder of a
journalist. There he uncovers a plot by a successful Russian businessman to provide arms to al-Qaeda in an
effort to bring down the U.S. and restore the power and glory of the Soviet Union. Allon must act quickly if he
is to have any hope of preventing this disaster
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G 505

Note om art eller form

Søgning
i DanBib

*a note om art eller form
no

505 00 *a Bibliografi
505 00 *a Udstillingskatalog
505 00 *a Pegebog
505 00 *a Noveller
505 00 *a Tidsskrift

G 506

Note om disputats o.l.

Søgning
i DanBib
no

*a note om disputats o.l.

506 00 *a Disputats, Københavns Universitet
506 00 *a Afgangsopgave, Kunstakademiets Arkiteksskole

G 507

Note om anledning til udgivelse

Søgning
i DanBib

*a note om anledning til udgivelse

no

507 00 *a Udgivet i forbindelse med Sparekassens 25 års jubilæum
507 00

*a Udgivet i forbindelse med Hans Højheds barnedåb i Møgeltønder Kirke den 4. oktober 2002
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G 508

Note til publikationens sprog eller alfabet

Søgning
i DanBib

*a note til publikationens sprog eller alfabet

no

508 00 *a Dansk, engelsk, tysk og fransk tekst
508 00 *a Parallel latinsk tekst og engelsk oversættelse
508 00 *a Kyrillisk skrift
508 00 *a Med resumé på engelsk

G 512

Note til enkelt afsnit i beskrivelsen
Sumdelfeltet
*a samlet note til enkelt afsnit i beskrivelsen
Specifikke delfelter
*i indledende tekst
G *t titel
G *e ophavsangivelse
G *d ophavsangivelse foran titel
G *x anonym titel
G *b supplerende tekst

Søgning
i DanBib
no

lti, mti, ti
fb
fb
lti, mti, ti

Generelt om brug af sumdelfelter og brug af specifikke delfelter se Kapitel 1.
DBC formaterer normalt i specifikke delfelter, når det er forholdsvist simpelt. Bliver noten kompliceret
at formulere, når der skal tages hensyn til opsplitning i delfelter, formateres i sumdelfeltet.
512 00 *a Katalogiseret efter omslaget
512 00 *i GO *t Geografisk orientering
512 00 *i Rygtitel *t Botaniske lokaliteter
512 00 *i På omslaget *t Hvordan man afslører en miljøforbryder
512 00 *a J.E. Flindt Stephensen pseudonym for Jørgen Flindt Pedersen og Erik Stephensen
512 00

*i Bidrag af *e Hans Scherfig, Otto Gelsted, Hans Kirk og Kate Fleron

512 00 *a Forkortet udgave
512 00 *a Løsblade (ajourføres)
512 00

*i Serien udgivet af *e Århus Amtskommune
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G 517

Note om målgruppe og anvendelighed

*a note om målgruppe og anvendelighed

Søgning
i DanBib
no

517 00 *a Beregnet for kommunomuddannelsen
517 00 *a Til undervisning i historie i ungdomsuddannelserne og tværfaglige forløb med bl.a. dansk, engelsk
og tysk
Målgrupper kan ofte i stedet inddateres som emneord for målgruppe i felt 666.
Tendensen er at felt 666 bruges oftere end felt 517

G 520

Note om værkets bibliografiske historie
Sumdelfeltet
*a samlet note til værkets bibliografiske historie
Specifikke delfelter
*i indledende tekst
G *t titel
G *e ophavsangivelse
G *d ophavsangivelse foran titel
G *x anonym titel
G *b supplerende tekst

520 00

*i Tidligere offentliggjort i *t Land og folk *b, 1963-1965

520 00

*i Tidligere udgave med titel *t The ¤psychology of everyday things

Søgning
i DanBib
no

lti, mti,ti
fb
fb
lti, mti,ti

520 00 *i Forøget udgave af hans *t Taskenspil *b. 1962
520 00 *a Originaludgave: 1985
245 00 *a Ved vejen *a Sommerglæder ...
520 00 *a Originaludgaver: 1886, og: 1902
DBC formaterer normalt i specifikke delfelter, når det er forholdsvist simpelt. Bliver noten kompliceret
at formulere, når der skal tages hensyn til opsplitning i delfelter, formateres i sumdelfeltet.

G 521

Note om udgavens oplag
*a oplagsbetegnelse
*b seneste oplag
*g forlag hørende til oplaget
*c udgivelsesår
*i note

Søgning
i DanBib
no

Felt 521 anvendes hvis man ønsker at posten generelt skal afspejle 1. oplag men samtidig gerne vil gøre opmærksom på
efterfølgende oplag . Denne metode er taget i brug medio 2010 i Dansk bogfortegnelse. Se nærmere under felt 250.
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G 526

Note om værkets forhold til andre værker
Sumdelfeltet
*a note om værkets forhold til andre værker
Specifikke delfelter
*i indledende tekst
G *t titel
G *e ophavsangivelse
G *d ophavsangivelse foran titel
G *x anonym titel
G *b supplerende tekst

Søgning
i DanBib
no

lti, mti, ti
fb
fb
lti, mti, ti

526 00 *i Bearbejdet efter *d Charles Dickens *t Oliver Twist
526 00

*i Tegneserie efter *d H.G. Wells *t The ¤war of the worlds

526 00 *i Særnummer af *t Foreningen Danmark-Letland's medlemsblad
526 00 *i Samhørende *t Harry Potter and the philosopher's stone *t Harry Potter and the Chamber of
Secrets *t Harry Potter and the prisoner of Azkaban *t Harry Potter and the goblet of fire *t Harry
Potter and the Order of the Phoenix
526 00 *i 2. del af *t Harry Potter and the philosopher's stone *b. Seriens indhold se denne
526 00 *a Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside
526 00 *i Krimiserien med *t Erica Falck og Patrik Hedström ; 6
DBC formaterer normalt i specifikke delfelter, når det er forholdsvist simpelt. Bliver noten kompliceret
at formulere, når der skal tages hensyn til opsplitning i delfelter, formateres i sumdelfeltet.
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G 530

Indholdsciterende note
Sumdelfeltet
*a indholdsciterende note
Specifikke delfelter
*i indledende tekst
G *t titel
G *e ophavsangivelse
G *d ophavsangivelse foran titel
G *x anonym titel
G *b supplerende tekst

Søgning
i DanBib
no

lti, mti, ti
fb
fb
lti, mti, ti

245 00 *a Kamerakunst
530 00 *a Indhold: Henrik Bramsen: Kamera og kunst. Bjørn Ochsner: Et par ord om fotografisk
teknik
700 00 *a Fischer *h Erik *4 edt
700 00 *a Bramsen *hHenrik
700 00 *a Ochsner *hBjørn
745 00 *a Kamera og kunst
745 00 *a Et ¤par ord om fotografisk teknik
eller
245 00 *a Kamerakunst
530 00 *i Indhold *d Henrik Bramsen *t Kamera og kunst *d Bjørn Ochsner *t Et ¤par ord om
fotografisk teknik
700 00 *a Fischer *h Erik *4 edt
700 00 *a Bramsen *hHenrik
700 00 *a Ochsner *hBjørn
100 00 *a Rifbjerg *h Klaus *4 aut
245 00 *a Den ¤syende jomfru og andre noveller …
530 00 *a Indhold: Undervandsbåden ; Befrielse ; Den syende jomfru ; Renovation ; Kammermusik ;
Akrobaterne ; I eksil ; La Senorita ; Citationstegn ; Rast ; Sku' vi ikke nøjes med kop te?
eller
100 00 *a Rifbjerg *h Klaus *4 aut
245 00 *a Den ¤syende jomfru og andre noveller …
530 00 *i Indhold *t Undervandsbåden *t Befrielse *t Den ¤syende jomfru *t Renovation *t
Kammermusik *t Akrobaterne *t I eksil *t La ¤Senorita *t Citationstegn *t Rast *t Sku'
vi ikke nøjes med kop te?
245 00 *a 35 danske noveller ...
530 00 *a Indhold: Benny Andersen: Varmedunken. H.C. Andersen: Skyggen. Herman Bang: Franz
Pander. Steen Steensen Blicher: Hosekræmmeren. Anders Bodelsen: Drivhuset. H.C.
Branner: Skibet. Cecil Bødker: Tyren. Martha Christensen: Lille skat. Tove Ditlevsen: En
flink dreng. Finn Gerdes: De andre og Espen. Martin A. Hansen: Høstgildet ...
eller
245 00 *a 35 danske noveller ...
530 00 *i Indhold *d Benny Andersen *t Varmedunken *d H.C. Andersen *t Skyggen *d Herman
Bang *t Franz Pander *d Steen Steensen Blicher *t Hosekræmmeren *d Anders Bodelsen *t
Drivhuset *d H.C. Branner *t Skibet *d Cecil Bødker *t Tyren *d Martha Christensen *t
Lille skat *d Tove Ditlevsen*t En ¤flink dreng *d Finn Gerdes *t De ¤andre og Espen *d
Martin A. Hansen *t Høstgildet ...
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530 00 *a Indhold: Aksel Sandemose: Ross Dane (romanuddrag). Richard Wright: Seks år og dranker
(uddrag fra: Sort ungdom). Louis Armstrong: Mit liv i New Orleans (uddrag).
eller
530 00 *i Indhold *d Aksel Sandemose *t Ross Dane *b (romanuddrag) *d Richard Wright *t Seks år
og dranker *b (uddrag fra: Sort ungdom) *d Louis Armstrong *t Mit liv i New Orleans *b
(uddrag).

DBC anvender som hovedregel ikke specifikke delfelter i felt 530, idet der ikke er tale om værkdata men om analytiske
data. Fra 2008 er DBC dog begyndt at anvende formatering i specifikke delfelter ved novellesamlinger, digte og
eventyr, der ikke er til undervisningsbrug.

G 532

Note om litteraturhenvisninger og registre
*a note om litteraturhenvisninger og registre

532 00 *a Med litteraturhenvisninger
532 00 *a Med diskografi
532 00 *a Med litteraturhenvisninger og links
532 00

*a Bibliography: side 16-17

532 00 *a Register til årgang 1984-1988 i årgang 1988
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Søgning
i DanBib

G 534

Note om partielt indhold
Sumdelfeltet
*a note om partielt indhold
Specifikke delfelter
*i indledende tekst
G *t titel
G *e ophavsangivelse
G *d ophavsangivelse foran titel
G *x anonym titel
G *b supplerende tekst

Søgning
i DanBib
no

lti, mti, ti
fb
fb
lti, mti, ti

534 00 *a Side 24-28: Lov om hunde
eller
534 00 *i Side 24-28 *t Lov om hunde
245 00
…
534 00
eller
245 00
…
534 00

*a Den ¤danske salmebog …
*a Af indholdet: Salmerne. Ritualbog. Bønnebog. Alterbog
*a Den ¤danske salmebog …
*i Af indholdet *t Salmerne *t Ritualbog *t Bønnebog *t Alterbog

245 00*aØen Langli *c livsskildringer og slægtshistorie
…
534 00*aMed slægtstavle for familien Sørensen fra Langli

DBC anvender som hovedregel ikke specifikke delfelter i felt 534, idet der ikke er tale om værkdata
men om analytiske data.

G 539

Note om grundlaget for katalogiseringen
*a note om grundlaget for katalogiseringen

Bruges kun ved periodica. Se kapitel 6
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Søgning
i DanBib
no

G 600

PERSONNAVN SOM EMNEORD
Delfelter som felt 100

G 610

KORPORATIONSNAVN SOM EMNEORD
Delfelter som felt 110

G 631

UKONTROLLERET EMNEORD
G *a ukontrolleret emneord (sumdelfelt)
eller

Søgning
i DanBib
lem, mem, em
ldb,lep, lke
db, ep, ke
Søgning
i DanBib
lem, mem, em
ldb, lek, lke
db, ek, ke
Søgning
i DanBib
em,luf,mem
luk, mem, uk, em

G *f ukontrolleret faglitterært emneord
G *s ukontrolleret skønlitterært emneord
G 666

KONTROLLERET EMNEORD

G *f kontrolleret faglitteært emneord
G *t titel som emneord (faglitteratur)
G *e stednavn som emneord (faglitteratur)

G *s kontrolleret skønlitterært emneord
G *r titel som emeneord (skønlitteratur)
G *q stednavn som emneord (skønlitteratur)
G

*i tidsangivelse

G

*o formbetegnelse

G

*u niveau/brugerkategori

Søgning
i DanBib
lem, mem, ldb, ldf,
lke
em, db, df, ke

lem, mem, ldb, lds,
lke
em, db, ds, ke

lem, mem, ldb, lke
em, db, ke
lem, mem, lfm
em, fm, db, ke
lem, mem, lnb,
em, nb, db, ke

Emneord tildelt efter DBC’s indekseringsvejledninger formateres alle i felt 666. Undtaget herfra er
person- og korporationsnavne som emneord, der formateres i felt 600 og 610 uanset
emneordssystem.
Uanset hvilket emneordssystem der følges, formateres alle ukontrollerede emneord ifølge danMARC2
i felt 631.
Ved delfeltkoderne i felt 631 og felt 666 er der anført ,at disse kan gentages ligesom feltkoden kan
gentages. DBC formaterer boglige materialer ved gentagelse af feltkode for hvert emneord (666
*f, 666 *f, 666 *f…). Musikområdet har særlige emneordsdelfelter, der ikke er medtaget i oversigten. Ligeledes
har musikområdet tradition for formatering af emneord, der vedrører en enkelt titel indenfor ét felt med
gentagelse af delfeltkoder.
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Eks. 1

600 00
600 00
600 00
600 00
666 00
666 00
666 00

*a Laugesen *h Peter *c f. 1942
*a Madsen *h Svend Åge *c f. 1939
*a Skou-Hansen *h Tage
*a Mortensen *h Henning *c f. 1939
*f dansk litteratur
*f litteratur
*f forfattere

Eks. 2 666 00 *s gys
666 00 *u for 10 år
666 00 *u for 11 år
666 00 *u for 12 år
666 00 *u let at læse
Eks. 3

666 00 *f dødsfald
666 00 *f sorg
666 00 *f børn
666 00 *f forældre
666 00 *u for 6. klasse
666 00 *u for 7. klasse
666 00 *u for 8. klasse
666 00 *o undervisningsmaterialer
631 00 *f sorgarbejde
631 00 *f forældredødsfald
631 00 *f forældres død

Eks. 4

666 00 *f folkebiblioteker
666 00 *e Roskilde
666 00 *e Skive
666 00 *o undersøgelser

Eks. 5

600 00 *a Heidegger *h Martin
666 00 *f tysk filosofi
666 00 *f filosofi
666 00 *f eksistensanalyse
666 00 *i 1900-1999
666 00 *t Sein und Zeit

Eks. 6

666 00 *f mikrodatamater
666 00 *f Apple
666 00 *f Macintosh
666 00 *o vejledninger

Eks. 7

666 00
666 00
666 00
666 00
666 00
666 00

*q Danmark
*q Fanø
*i 1940-1949
*s familien
*s ferie
*s drenge
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G 652

Klassemærke inkl. alfabetisk underdeling
*m opstillings- og hovedplacering
*n hovedplacering
*o opstilling
*v tilføjede cifre efter kolon
*p biplacering

Søgning
i DanBib
ldk, dk, cl
ok (=hovedplac.)

lem, mem, lau, em,
au

Navne som underdeling til klassemærket:
*a efternavn, navn eller korporationsnavn
*h fornavne
*e romertal
*f tilføjelse
*c fødselsår

lem, mem, lau, em,
au

Andet:
*t tilføjet titel
*b andet som alfabetisk underdeling
652 00 *m 83.8
652 00 *m 78.9063 *v 2
652 00 *m 64.9
652 00 *p 66.83
652 00 *m 99.4 *a Holberg *h Ludvig
652 00 *m 99.4 *a Rifbjerg *h Klaus
652 00 *m 96.2
652 00 *p 99.4 *a Christian *E4 *eIV *f konge af Danmark
652 00 *m 34.66 *b Sygehuse
652 00 *p 61.72
652 00 *m 46.4 *b Fanø
652 00 *p 46.4 *b Rømø
652 00 *m 32.269 *a Socialistisk Arbejderparti
Skønlitteratur på dansk (original eller oversat):
652 00 *m sk
I nationalbibliografien formateres skønlitterære klassemærker sådan (*z (Tillægstal) bruges kun
nationalbibliografisk) :
652 00 *n 86 *z 06
652 00 *o sk
Forældet klassemærke inkl. alfabetisk underdeling
G 654
Samme delfelter som i felt 652
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Søgning
i DanBib
lgd, gd, cl

G 700

Opslag på personligt ophav

Søgning
i DanBib

*a efternavn eller fornavn alene
*h fornavne
*e romertal
*f tilføjelse
*c fødselsår
G *4 kode for funktion
art = kunstner (bruges også på billedbøger/tegneserier)
aut = forfatter
ctb = bidragyder
cwt = forfatter til tekstkommentar
edt = redaktør
ill = illustrator (dækker også tegnere og fotografer på
almindeligt illustrerede bøger)
ive = interviewede
ivr = interviewer
led = hovedansvar (i forbindelse med anden kode)
pht = fotograf (kun ved billedværker)
trl = oversætter
dkbea = bearbejder (når hovedophav ikke er ændret)
(Fuldstændig liste i danMARC2, bilag J)

lfo,mfo,lpe
fo, pe
fb
fb

*g Kode for et al. Indhold = 1

Praksis pr. juni 2009
Ophavsangivelse udelades i felt 245. I stedet anføres funktioner for ophav i kodeform i *4 i forbindelse med ophav, der
skal have kontrollerede opslag i felt 100/700/710 (tidligere nævnt i 245* e) eller i forbindelse med ukontrollerede
opslag på ophav i felt 720 *o (tidligere nævnt i 245 *f).
et al. kan anføres med koden 1 i delfelt g.
Metoden anvendes af DBC på bog-, lyd- og filmområdet.
Når en person er valgt som opstillingselement (felt 100) udformes der ikke opslag på samme person i felt 700. Udover
at være opstillingselement indgår felt 100 som opslag.
Faglitterær bog af 2-3 ligestillede ophav:
245 00
700 00
700 00
700 00

*a Det ¤ny systemskifte
*a Antorini *h Christine *4 aut
*a Dahl *h Henrik *4 aut
*a Goldschmidt *h Lars *4aut

Skønlitterær bog af 2-3 ligestillede ophav:
100 00 *a Lindtner *h Norman *4 aut
245 00 *a Så I røgen?
700 00 *a Westenholz *h Anders *c f. 1936 *4 aut
Faglitteratur af flere ophav, der har udført forskellige funktioner, men hvor funktionerne må betragtes som ligestillede:
245 00 *a Tom på Thurø
700 00 *a Kristensen *h Tom *c f. 1893 *4 ive
700 00 *a Bjørnvig *h Thorkild *4 ivr
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720 00 *o Sven Havsteen-Mikkelsen *4 ill
(på materialet: en samtale mellem Tom Kristensen og Thorkild Bjørnvig , og: tegninger: Sven HavsteenMikkelsen)

Skønlitteratur af flere ophav, der har udført forskellige funktioner, men hvor funktionerne må betragtes som ligestillede
(typisk ved tegneserier og billedbøger):
100 00 *a Goscinny *h René *4 aut
245 00 *a Asterix og Kleopatra
700 00 *a Uderzo *h Albert *4 art
(på materialet: tekst: Goscinny , og: tegninger: Uderzo)

Redaktører og udgivere:
245 00 *a Håndbog i dansk litteratur
700 00 *a Falkenstjerne *h Vagn *4 edt
700 00 *a Borup Jensen *h E. *4 edt
(på materialet: udgivet af Vagn Falkenstjerne og E. Borup Jensen)
Det førstnævnte ophav ved såvel fag- som skønlitteratur af flere end 3 personlige ophav:
245 00 *a Betydningen af mælk som calciumkilde og for udvikling af osteoporose *c en rapport fra Ernæringsrådet
700 00 *a Mortensen *h Lene *c f. 1955-07-28 *4 aut *g 1
(hvor *g1 er koden for et al.)
Materiale, hvor hovedansvarligt/hovedansvarlige ophav kan udpeges, men hvor der også ønskes opslag på ikkehovedansvarlige ophav:
100 00
245 00
700 00

*a Koplev *h Kjeld *4 aut *4 led
*a Stedsøstre
*a Koester *h Marianne *4 aut

(på materialet: Kjeld Koplev i samarbejde med Marianne Koester)
(Katalogiseringsreglernes 1. del, § 3A)

100 00
245 00
700 00
700 00

*a Eliot *h T. S. *4 aut
*a Gamle Possum's bog om praktiske katte
*a Bentley *h Nicolas *4 ill
*a Friis Møller *h Kai *4 trl

(på materialer: tekst af T.S. Eliot, tegninger af Nicolas Bentley, ved Kai Friis Møller)
(Skønlitteratur af 2 hovedansvarlige ophav. Da oversættelsen er på vers gives opslag på oversætteren.
Katalogiseringsreglernes 1. del, § 23C)
100 00
245 00
700 00

*a Suzuki *h David *4aut
*a Insekter
*a Langer *h Torben W. *4 dkbea *4 trl

(på materialet: oversat og bearbejdet for Danmark af Torben W. Langer)
(Katalogiseringsreglernes 1. del, § 8A)
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G

710

Opslag på korporationer

Søgning
i DanBib

Korporationsnavn i ligefrem orden
*a Korporationsnavn
*e tilføjelse
Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
*s stednavnet
*e tilføjelse
Herudover er følgende delfelter fælles for ovenstående
G *c underkorporation
*i nummer på konference
*k år for konference
*j sted for konference
G *4 kode for funktion
aut = forfatter
ctb = bidrag
edt = redaktør
isb= ansvarlig institution
led = hovedansvar (i forbindelse med anden kode)
(Fuldstændig liste i danMARC2, bilag J)
*g Kode for et al. Indhold = 1

EKSEMPLER PÅ UDFORMNING AF NAVNE:

Korporationsnavn i ligefrem orden

710 00

*a Skovshoved Idrætsforening

710 00

*a Frederikshavn Bibliotek

710 00

*a Lænken *e forening

710 00

*a Socialdemokratisk Forening *e Svendborg

710 00

*a Københavns Universitet *c Økonomisk Institut

710 00

*a Danmarks Biblioteksskole *c Biblioteket

710 00 *a H.C. Andersen Samfundet
710 00 *a M. Folmer Andersen *e firma
710 00 *a C.G. Petersens Boghandel
710 00

*a Chr. Ishøy & Søn *c Salgsafdelingen

Stats- eller kommunenavn
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lfo, mfo, lko,
fo, ko
fb

fb

710 00 *s Herning Kommune
710 00

*s Region Midtjylland *c Center for Folkesundhed

710 00

*s Palma *e Mallorca

710 00

*s Sverige *c Generaltullstyrelsen

Danske statslige korporationer af denne type behandles lidt specielt, idet selve ordet "Danmark" skal udelades
i flg. katalogiseringsreglerne. Det betyder, at første delfelt bliver *c ("underkorporation")

men:

men:

710 00

*s Norge *c Utenriksdepartementet

710 00

*c Udenrigsministeriet

710 00

*s Canada *c Army

710 00

*c Hæren

EKSEMPLER PÅ OPSLAG:
BEMÆRK
KUN NÅR OPSLAGET GIVES PÅ BAGGRUND AF EN EGENTLIG OPHAVSFUNKTION
ANVENDES FUNKTIONSKODE.
VED OPSLAG PÅ KORPORATIONER NÆVNT I FELT 260 *b, I
NOTER MV. BRUGES IKKE FUNKTIONSKODE
Korporationen som aktiv forfatter:
245 00 *a Uddybning af Drogden *c feasibilitystudie for en uddybning af Drogden sejlrende
*c sammenfattende rapport marts 2002
710 00 *a Københavns Havn *4 aut *4 led
710 00 *a HLD Joint Venture *4 aut
(på materialet: udarbejdet af Københavns Havn i samarbejde med HLD Joint Venture)

Korporationen som medansvarlig og udgiver:
100 00 *a Hartje *h Steffen *4 aut
245 00 *a Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker .
260 00 *b Fritid og Samfund *c 2015
710 00 *a Fritid & Samfund *e forening *4 isb
910 00 *a Fritid og Samfund *e forening *z710
Korporationen udgiver af den serie materialet indgår i:
440 00 *a Skrifter *æ Dansk Folkemindesamling *v 8
710 00 *a Dansk Folkemindesamling
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G

720

Ukontrolleret navn som søgelement

Søgning
i DanBib

*o Uspecificeret navn

fb

G *4 kode for funktion
aft = forfatter til efterord, efterskrift etc.
aui = forfatter til forord, introduktion etc.
ccp = idemager
ctg = korttegner
cwt = forfatter til tekstkommentar
edt = redaktør
ill = illustrator (dækker også tegnere og fotografer på
almindeligt illustrerede bøger)
led = hovedansvar (i forbindelse med anden kode)
oth =diverse
trl = oversætter
dkbea = bearbejder (når hovedophav ikke er ændret)
dktek = forfatter til mindre tekstdele
(Fuldstændig liste i danMARC2, bilag J)
*g Kode for et al. Indhold = 1

Praksis pr. juni 2009
Ophavsangivelse udelades i felt 245. I stedet anføres funktioner for ophav i kodeform i *4 i forbindelse med ophav, der
skal have kontrollerede opslag i felt 100/700/710 (tidligere nævnt i 245* e) eller i forbindelse med ukontrollerede
opslag på ophav i felt 720 *o (tidligere nævnt i 245 *f).
et al. kan anføres med koden 1 i delfelt g.
Metoden anvendes af DBC på bog- og lydområdet.
100 00 *a Stoneman *h Richard *4 aut
245 00 *a A ¤traveller's history of Turkey
720 00 *o John Hoste *4 ill
(på materialet: Richard Stoneman, line drawings John Hoste)
100 00 *a Jardorf *h Lina Murel *4 art
245 00 *a Kærlighed - selve livet
720 00 *o Bjørn Christensen *4 ill *g 1
(af materialet fremgår, at det er værker af kunstneren Lina Murel Jardorf fotograferet af flere end tre
fotografer)
100 00 *a Hald *h Nina *4 aut
245 00 *a Tiara *c smykkets dronning, dronningers smykke
720 00 *o Birgit Jenvold *4 edt *4 oth
720 00 *o Joan F. Davidson *4 oth
(på materialet: Nina Hald, redaktion: Birgit Jenvold , oversættelse af English summary: Joan F. Davidson ,
billedtekster ... : Birgit Jenvold )

43

Når en person udfører flere funktioner, hvoraf en giver anledning til kontrolleret opslag på ophav i felt 100 eller 700,
gentages navnet ikke i felt 720, men koden for funktionen knyttes i stedet til det kontrollerede opslag:

100 00 *a Tøjner *h Vibeke *4 art *4 edt
245 00 *a Stedløs
...
700 00 *a Wivel *h Henrik *4 aut
700 00 *a Rifbjerg *h Synne *4 aut
720 00 *o Ove Mogensen *4 edt
720 00 *o Norbert Weber *4 trl
720 00 *o Hans Ole Madsen *4 ill
(af materialet fremgår der er tale om værker af Vibeke Tøjner, derudover fremgår følgende på
materialet: redaktion: Ove Mogensen og Vibeke Tøjner … tekst: Henrik Wivel og Synne Rifbjerg
oversættelse: Norbert Weber … fotos: Hans Ole Madsen)
MEN – hvis koden for et al. benyttes, kan det være nødvendigt at gentage ophav så det entydigt fremgår til hvilken
funktion et al. knytter sig:
245 00 *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i
institutioner for de 0-6-årige (førskolen)
…
700 00 *a Nordenbo *h Sven Erik *4 aut *g1
720 00 *o Sven Erik Nordenbo *4 edt
(af materialet fremgår at Sven Erik Nordenbo sammen med med flere end tre har skrevet materialet og
at Sven Erik Nordenbo alene har redigeret materialet)

Indholdet i 720 kan også være en korporation
100 00 *a Harwood *h Jeremy *4 aut
241 00 *a The ¤secret story of freemansory
245 00 *a Frimurernes hemmelige historie *c illustreret håndbog over frimureriets århundreder gamle
historie, ritualer og symboler
720 00 *o Den Danske Frimurerorden *4 aft
[Kode for efterord ol.]
720 00 *o Allan Søndervang *4 trl
720 00 *o Sarah Doughty *4 edt
720 00 *o Barbara Zuñiga *4dsr
[Kode for designer]
720 00 *o Rosanna Fairhead *4 edt
720 00 *o Jay Thundercliffe *4 edt
(på materialet: Jeremy Harwood …med efterskrift ved Den Danske Frimurerorden … oversat fra
engelsk af Allan Søndervang … redaktør: Sarah Doughty … designer: Barbara Zuñiga …
tekstredaktører: Rosanna Fairhead, Jay Thundercliffe)
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G 740

Søgning
i DanBib
lti, mti, lut
ti, ut

Uniform titel
*a uniform titel
G *s titel på del af værket
*r sprog i oversættelse eller version

740 00 *a Bibelen *s GT *s Daniel
245 00 *a Saxos Danmarks historie
740 00 *a Danmarks krønike

G 745

Opslag på varianttitel eller anden titel

Søgning
i DanBib

*a titel
lti, mti, ti

I felt 745 gives opslag på varianter af titlen og andre titler. Hvis den opslagsrelevante titel er nævnt i en note og denne
note samtidig er formateret i specifikke delfelter (dvs. titlen er anført i delfelt t eller x), behøver man ikke at udforme
et opslag på titlen i felt 745, fordi notens delfelt t/x både fungerer som beskrivelse og som opslag.
245 00 *a Twenty-two bears
745 00 *a 22 bears
men:
245 00 *a 100 amazing tricks
(745 på den bogstaverede form af titlen kan men skal ikke nødvendigvis udformes ifølge reglerne.
Dansk bogfortegnelse anvender ikke længere bogstaverede former)

245 00 *a Kierlighed uden strømper
745 00 *a Kærlighed uden strømper

245 00 *a Walt Disney's Anders And flyver i luften
745 00 *a Anders And flyver i luften

245 00 *a Mad & gæster
745 00 *a Mad og gæster

245 00
512 00
745 00
eller
245 00
512 00

*a Mønten
*a Rygtitel: Byfornyelese i bebyggelsen Mønten
*a Byfornyelse i bebyggelsen Mønten
*a Mønten
*i Rygtitel *t Byfornyelese i bebyggelsen Mønten
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G 840

Opslag på serien i en normativ form

Søgning
i DanBib
lti, mti. lse
ti, se

*a serietitel
*ø identificerende tilføjelse til seriens titel
*æ identificerende ophavsangivelse til seriens titel
G *n underserienummer eller –bogstav
G *o underseriens titel
G *v nummer i serien eller underserien
Bruges når det opslag man ønsker på serien ikke er identisk med
den form af serien, der er trykt på materialet.

Opslag på serietitler gives efter katalogiseringsreglernes 1. del, § 30.
Tilføjelser til serietitler gives efter katalogiseringsreglernes 1. del, §101-103
440 00 *a A ¤Borzoi book
840 00 *a Borzoi books
440 00 *a Publ. *æ Ernæringsrådet *z 0909-9859 *v nr. 27
840 00 *a Publikation *æ Ernæringsrådet *V 27 *v nr. 27
710 00 *aErnæringsrådet

Se også felt 440.

G 856

Elektronisk lokalisering og adgangsmåde

G
G
G

*z Note til brugerne
*u URI (Uniform Ressource Identifier), fx en URL
*y Tekst til link

Se kapitel 7
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Søgning
i DanBib

G 900

Henvisninger til personavne

Søgning
i DanBib

*a efternavn eller fornavn alene
*h fornavne
*e romertal
*f tilføjelse
*c fødselsår

lfo,mfo, lem, mem,
lep, lke, lpe,
fo, em, ep, ke, ep
fb

*x forbindende tekst
*z henvisningsfelt

100 00 *a Blicher *h Steen Steensen *4 aut
900 00 *a Steensen Blicher *h Steen *z 100
100 00 *a Caesar *h C. Julius
900 00 *a Cæsar *z 100
700 00 *a Leonardo da Vinci *4 art
900 00 *a Vinci *h Leonardo da *z 700
900 00 *A davinci *a Da Vinci *h Leonardo *z 700
700 00 *a Barbosa-Lima *h Carlos
900 00 *a Lima *h Carlos Barbosa- *z700
100 00 *a Chrustjev *h Nikita S.
900 00 *a Krustjev *h Nikita S. *z 100
700 00 *a …..
700 00 *å 1 *a Madsen *h Jørgen Steen *c f. 1935 *4 edt
900 00 *a Steen Madsen *h Jørgen *z 700/1
100 00 *a Kumbel *4 aut
900 00 *a Hein *h Piet *x se også *z 100
100 00
900 00
900 00
900 00

*a Flindt Stephensen *h J. E. *4 aut
*a Flindt Pedersen *h Jørgen *x se også *z 100
*a Stephensen *h Erik *x se også *z 100
*a Stephensen *h J. E. Flindt *z 100

652 00 *m 99.4 *a Saxo
900 00 *a Sakse *z 652(a)
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G 910

Henvisninger til korporationsnavne
Korporationsnavn i ligefrem orden
*a Korporationsnavn
*e tilføjelse
Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
*s stednavnet
*e tilføjelse

Søgning
i DanBib
lfo, mfo, lem, mem,
lek, lke, lko
fo, em, ek, ke, ko
fb

Korporationsnavn indeholdende personnavn
*a efternavn
*h fornavn eller initialer
*g resten af navnet
*e tilføjelse
Herudover er følgende delfelter fælles for ovenstående
G *c underkorporation
*i nummer på konference
*k år for konference
*j sted for konference
*x og *z som felt 900

710 00 *a Paul Bergsøe & Søn
910 00 *a Bergsøe *h Paul *g & Søn *z 710

710 00 *a H.C. Andersens Hus
910 00 *a Andersen *h H. C. *g Hus *z 710
(bemærk at genitiv “s” fjernes i henvisningen)

710 00 *s Norge *c Kirke- og undervisningsdepartementet
910 00 *a Kirke- og undervisningsdepartementet *e Norge *z 710

710 00 *a Københavns Universitet *c Sociologisk Institut
910 00 *a Sociologisk Institut, Københavns Universitet *z 710
710 00 *a …….
710 00 *å 1*a World Health Organization *c Regional Office for Europe
910 00 *a WHO *z 710/1(a)

440 00 *0 *a Vandmiljørapporter *V 1 *v nr. 1
710 00 *s Frederiksborg Amt *c Miljøafdelingen
910 00 *s Frederiksborg Amt *c Teknisk Forvaltning *c Miljøafdelingen *z 710

440 00
710 00
910 00
910 00

*0 *a Miljøkontrollens skriftserie *V 1986-02 *v nr. 2/1986
*s Københavns Kommune *c Miljøkontrollen
*s Københavns Kommune *c Magistraten *c 5. Afdeling *c Miljøkontrollen *z 710
*s Miljøkontrollen, Københavns Kommune *z 710
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710 00 *c Statsskattedirektoratet
910 00 *å1 *c Statens Ligningsdirektorat *x se også under det senere navn *z 710
910 00 *cStatsskattedirektoratet *x se også under det tidligere navn *z910/1c
710 00 *a Københavns Kommunebiblioteker
910 00 *a Københavns Kommunes Biblioteker *x se også under det tidligere navn *z 710

G 945

Henvisning fra titel

Søgning
i DanBib

*a titel
G *s titel på del af værket
*z henvisningsfelt

lti, mti, ti

740 00 *a Tusind og én nat *r arabisk
945 00 *a 1001 nat *z 740(a)

740 00 *a Bibelen *s GT *s Højsangen
945 00 *a Det ¤gamle testamente *z 740(a,s1)
945 00 *a Højsangen *z 740

740 00 *a Bibelen *s GT *s Job
945 00 *a Det ¤gamle testamente *z 740(a,s1)
945 00 *a Jobs bog *z 740

740 00 *a Bibelen *s NT *s Apostlenes gerninger *r grønlandsk
945 00 *a Det ¤nye testamente *z 740(a,s1)
945 00 *a Apostlenes gerninger *z 740(a,s)

740 00 *a Apokryfiske bøger *r tysk
945 00 *a Bibelen *s NT *s Apokryfiske bøger *z 740(a)
945 00 *a Det ¤nye testamente *z 740(a,s1)

440 00 *0 *a Annen verdenskrig
945 00 *a 2. verdenskrig *z 440

440 00 *0 *a Automation & documentation pamphlets *v 1
710 00 *a Det ¤Kongelige Bibliotek
945 00 *a Automation and documentation pamphlets *z 440(a)
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G 952

Henvisning til alfabetisk underdeling (ikke personnavn)
*a alfabetisk underdeling
*z henvisningsfelt

(variantform)

652 00 *m 46.74 *b Ilulissat
952 00 *a Jacobshavn *z 652(b)
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Søgning
i DanBib
lau, lem, mem,
au, em

Kapitel 4: Flerbindsværker
Hvornår vælges katalogisering som flerbindværk?
Ved nogle materialer er en katalogisering som flerbindsværk mere oplagt end ved andre når der ses på forhold som
præsentationen af værket, værkets funktion mv. Katalogiseringsreglernes 2. del, kapitel 13 (13.6) giver bl.a.
anvisninger på, hvilke kriterier der bør indgå i overvejelsen af katalogiseringsmetode.

Flerbindsværk-strukturen i base folk
Flerbindsværker er registreret i Base Folk efter det hovedprincip, at den samme oplysning kun skal indlægges én gang,
dvs. alle de data, der er fælles for bindene i et flerbindværk, ligger i én hovedpost, medens de data, der er specielle for
de enkelte bind, ligger i bindposterne.
Hvert flerbindsværk er altså registreret som én hovedpost og et antal bindposter svarende til antallet af bind i værket.
Et flerbindsværk på 2 bind består af 3 poster, et værk på 3 bind af 4 poster og så fremdeles.

De enkelte poster i et flerbindsværk kobles sammen v.h.a. de såkaldte "link"-felter 014 og 015:

014

Faustnummer på hovedpost
*a faustnummer på hovedpost

G 015

Faustnumre på bindposter
*a faustnummer på bindpost
Brugen af 015-felter er afhængig af det lokale system. Ved direkte inddatering til DBC eller eksport af poster til DBC skal 015 ikke medtages
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Et afsluttet flerbindsværk på 2 bind kan f.eks. se sådan ud i base folk :

Hovedpost:

001 00
004 00
008 00
009 00
015 00
015 00
021 00
021 00
041 00
100 00
241 00
245 00
260 00
300 00
504 00

*a 50149889
*r n *a h
*u f *a 1988 *b dk *d x*j f *l dan *v 0
*a a *g xx
*a 06226191
*a 06226205
*a 87-89007-37-9 *c hf.
*a 87-89007-54-9 *c ib.
*a dan *c eng
*a Rutherfurd *h Edward *4 aut
*a Sarum *r engelsk
*a Sarum *c roman
*a Kbh. *b Per Kofod *c 1988
*a 2 bind
*a I slægtsromanens form fortælles om det engelske folks historie fra slutningen af istiden til
1985, centreret om fem familier i byen Sarum eller Salisbury
520 00 *a Originaludgave: 1987
652 00 *m sk

Bindpost 1:
001 00
004 00
008 00
014 00
245 00
300 00
720 00
720 00

*a 06226191
*r n *a b
*t m *v 0
*a 50149889
*g 1. bind
*a 465 sider *b ill.
*o Jan Bredsdorff *4 trl
*o Alison Borthwick *4 ill

Bindpost 2:
001 00
004 00
008 00
014 00
245 00
300 00
720 00
720 00

*a 06226205
*r n *a b
*t m *v 0
*a 50149889
*g 2. bind
*a 642 sider
*o Jan Bredsdorff *4 trl
*o Birgitte Brix *4 trl
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Et uafsluttet flerbindsværk kan f.eks. se sådan ud i base folk :

Hovedpost:
001 00 *a 43110594
004 00 *r c *a h
008 00 *b de *l ger *d y *v 0
009 00 *a a *g xx
015 00 *a 43110608
245 00 *a Richard Paul Lohse
260 00 *a Ostfildern-Ruit *b Hatje Cantz *c 2000300 00 *a bind
600 00 *a Lohse *h Richard Paul
652 00 *m 99.4 *a Lohse *h Richard Paul
652 00 *p 70.973
666 00 *f kunst
666 00 *f arkitektur
666 00 *e Schweiz
666 00 *i 1900-1999
710 00 *a Richard Paul Lohse-Stiftung *4 edt

Bindpost 1:
001 00 *a 43110608
004 00 *r c *a b
008 00 *t m *u f *a 2000 *v 0
014 00 *a 43110594
245 00 *g 1 *a Konstruktive Gebrauchsgrafik
260 00 *c 2000
300 00 *a 311 sider *b ill. (nogle i farver)
532 00 *a Med litteraturhenvisninger
666 00 *f brugskunst
666 00 *f grafisk design
700 00 *a Stürzebecher *h Jörg *4 dkbea
700 00 *a Bignens *h Christoph *4 dkbea
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Formatering af flerbindsværker

Fordelingen af data mellem hoved- og bindposter foretages som nævnt ud fra det princip, at alle data, der er fælles for
samtlige bind i værket, formateres i hovedposten, mens de data, der er specielle for et enkelt bind (eller evt. et antal
bind), formateres i bindposten (bindposterne).
I katalogiseringsreglerne er fordelingen af oplysningerne på de forskellige niveauer i et flerbindsværk beskrevet , se 2.
del, kapitel 13.
I kapitel 13 gives der endvidere vejledning i valg mellem forskellige katalogiseringsformer (f.eks. hvis man er i tvivl
om, materialet skal katalogiseres som en serie (440) eller som et flerbindsværk).

Visse data placeres altid i hovedposten, mens andre data altid placeres i bindposterne.:
Følgende felter/delfelter kan ikke forekomme i bindposter:

009 *a og * g (= generel og specifik materialebetegnelse)
015 *a (= faustnumre på bindposter)
038

opstillingssignatur for børnelitteratur

100

opstillingselement

652

*m eller *n og *o samt tilhørende underdeling

Følgende felter kan ikke forekomme i hovedposter:
008 *t (=kode for bibliografisk kategori)
014

*a (=faustnummer på hovedpost)

Herudover kan en række søgekoder forekomme enten i hovedposten eller i bindposterne. Om fordelingen af
søgekoder i hoved- og bindposter se nedenfor. Øvrige felter/delfelter kan forekomme i såvel hoved- som bindposter.

Søgekoder
Felterne 005, 008, 009 og 041 betragtes som søgekodefelter. Undtaget herfra er felt 008 *v (kode for
katalogiseringsniveau), der betragtes som en formel kode indeholdende oplysninger om posten fremfor oplysninger om
materialet. 008 *v skal derfor optræde i alle poster (dvs. i både hoved-, sektions -, og bindpost).

Hovedprincipperne for fordelingen af søgekoderne i hoved- og bindposter er følgende:


Søgekoder placeres i hovedposter og bindposter, aldrig i sektionsposter



Hvis en søgekode eller et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, placeres koden på
dette niveau (f.eks. materialebetegnelse i hovedposten)



Hvor begge niveauer er logisk mulige, inddateres oplysningerne i hovedposten



Enkelte delfelter kan inddateres med forskelligt kodeindhold samtidigt på begge niveauer
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Følgende koder anføres udelukkende i hovedposter:
008 *d med indhold x eller y (skønlitteratur eller faglitteratur)
008 *u med indhold c eller d (periodica)
009 *a generel materialebetegnelse
009 *g specifik materialebetegnelse
Følgende koder anføres udelukkende i bindposter:
008 *t kode for bibliografisk kategori (m, s eller p)
(Logisk set kunne denne kode placeres i hovedposten, men da Biblioteksafgiften ville få
problemer hermed, placeres koden i bindposterne)
Følgende koder anføres enten i hovedposten eller i bindposterne (men kun ét af stederne):
008 *u kode for udgivelsesstatus (ikke koderne c og d)
sammen med
008 *a udgivelsesår
og evt.
008 *z efterfølgende udgivelsesår
De tre koder betragtes som en samlet oplysning og anføres samlet på ét niveau.
Delfelterne a og z må i hovedposten ikke anvendes til at beskrive, at et flerbindsværk er udkommet over en årrække.
Hvis de enkelte bind er udgivet i forskellige år anføres dette i stedet i delfelt a i bindposterne: Bind 1: 008 .. *u f *a
1997 …, bind 2: …*u f *a 1998. (Ikke: hovedpost: 008 *u f *a 1997 *z 1998)

008 *b kode for udgivelsesland
008 *j kode for litterær form
008 *l kode for hovedsprog
008 *m kode for stor skrift
008 *o kode for børne og skolematerialer
041 *a materialets sprog
041 *b mellemoriginalens sprog
041 *c originaludgavens sprog
041 *p sprog i parallel tekst
041 *d sprog i resumeer
041 *e sprog i mindre dele af materialet
Hovedprincippet ved 041’s enkelte delfelter er, at delfeltet placeres på det niveau, hvor man ville ønske en evt. note om
sproget.
Følgende koder kan anføres samtidigt med forskelligt indhold i hovedposten og i bindposterne:
009 *b supplerende generel materialebetegnelse
009 *h supplerende specifik materialebetegnelse
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Felt 100

Et flerbindsværk, der som helhed skal have et personligt ophav som opstillingselement, får inddateret ophavet i felt 100
i hovedposten, også selv om ét (eller flere) af bindene har en anden forfatter. Denne inddateres i givet fald i felt 700 i
bindposten:
i hovedpost:
100 00 *a Grimberg *h Carl *4 aut
245 00 *a Verdenshistorien ...
i bindpost:
245 00 *g Bind 15 *a Bismarcks epoke
700 00 *a Svanstrøm *h Ragnar *4 aut

Felt 245

Alle poster skal indeholde et felt 245 - og altså også enhver hovedpost og enhver bindpost uden undtagelse.
Et værks hovedtitel står i 245 *a i hovedposten.
Det enkelte binds bindnummer/bindtitel står i 245 *g/*a i bindposten.
De øvrige oplysninger i 245 (undertitler og anden titelinformation) fordeles mellem hoved- og bindposter, alt efter om
det er fællesoplysniger eller bindspecifikke oplysninger:
i hovedpost:
245 00

*a Tusind og en nat *c arabiske fortællinger

245 00

*g Bind 1

i bindpost 1:
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Felt 250

Flerleddede udgavebetegnelser deles normalt ikke op.
Et 2-bindsværk, hvor f.eks. bind 1 hedder "1. udgave, 2. oplag", og bind 2 "1. udgave, 3. oplag" formateres sådan:

i hovedpost:
(intet 250)
i bindpost 1:
250 00 *a 1. udgave *b  *x 2. oplag
eller:
250 00 *a 1. udgave *b 
521 00 *b 2. oplag ….

i bindpost 2:
250 00 *a 1. udgave *b  *x 3. oplag
eller:
250 00 *a 1. udgave *b 
521 00 *b 3. oplag ….

Felt 260

Flerbindsværker, hvis bind ikke er udkommet samme år, formateres sådan:

i hovedpost:
260 00 *a London *b Heinemann *c 1984-1985
i bindpost 1:
260 00 *c 1984
i bindpost 2:
260 00 *c 1985
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Felt 300

Hvis bindene i et flerbindsværk er fortløbende pagineret, formateres:

i hovedpost:
300 00 *a 2 bind (576 sider) *b ill.
i bindposter:
(intet 300-felt)

Hvis bindene er individuelt pagineret, formateres:

i hovedpost:
300 00 *a 2 bind *b ill.
i bindposter:
300 00 *a 284 sider
osv.

Felt 440

Hvis et flerbindsværk indgår i en serie, og alle bind har samme nummer i serien formateres:

i hovedpost:
245 00 *a Fønixfuglen og dragen ...
.
.
440 00 *0 *a Østens gamle poesi *v 1
i bindpost 1:
245 00 *g 1. halvbind ...
(intet 440-felt)
i bindpost 2:
245 00 *g 2. halvbind ...
(intet 440-felt)
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Hvis bindene har hvert sit serienummer, formateres:

i hovedpost:
100 00 *a Homer
245 00 *a The ¤Iliad ...
(Intet 440-felt)
i bindpost 1:
245 00 *g 1
.
.
440 00 *0 *a Loeb classical library *v 170
i bindpost 2:
245 00 *g 2
.
440 00 *0 *a Loeb classical library *v 171

Felt 700/710/720
Opslag på ophav i såvel kontolleret form (700/710) som ukontrolleret form (720) fordeles mellem hoved- og bindposter, alt efter om det er fællesoplysniger eller bindspecifikke oplysninger:

i hovedpost:
245 00 *a Tusind og en nat *c arabiske fortællinge
700 00 *a Falbe-Hansen *h C. E. *4 edt
i bindpost 1:
245 00 *g Bind 1
720 00 *o Henry Heerup *4 ill
i bindpost 2
245 00 *g Bind 2
720 00 *f Eiler Krag *4 ill
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Kapitel 5: Afhængige værker
Et afhængigt værk er karakteriseret ved at knytte sig til et andet værk, indeholde hovedtitlen på dette andet værk og ikke
i sig selv have nogen selvstændig brugsværdi. Typiske eksempler på afhængige værker er tillæg, gloselister,
lærervejledninger og registre. Afhængige værker er beskrevet i Katalogiseringsreglernes 1. del, §31 A.
Afhængige værker formateres som selvstændige poster i basen.
Det afhængige værk er kun knyttet sammen med hovedbogen i kraft af et vist, nærmere defineret sammenfald af
oplysninger.
Felt 245 i den afhængige post opbygges på følgende måde:
Først inddateres (kopieres) de bibliografiske oplysninger fra hovedbogens felt 245.
Dernæst inddateres selve den afhængige titel i *y . En evt. undertitel til den afhængige titel formateres herefter
Ud over det nævnte sammenfald af oplysninger i 245, skal følgende felter være identiske i hovedbog og afhængigt
værk:
Generel og specifik materialebetegnelse: 009 *a og *g
Opstillingselement: 100
Opstillings- og hovedklassemærke: 652 *m eller *n og *o, samt evt. tilhørende underdeling
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Hovedbog i ét bind, afhængigt værk i ét bind:

Hovedbog:
001 00 *a 02797119
004 00 *r n *a e
008 00 *t m * u f *a 1975 *b dk *dy *l dan *x 02 *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *a 87-01-22571-7
100 00 *a Wichman *h Erik *4 aut
245 00 *a Calcutta, storby i Indien
250 00 *a 1. udgave *b  *x 1. oplag
260 00 *a Kbh. *b Gyldendal *c 1975
300 00 *a 48 sider *b ill.
440 00 *0 *a Lokalstudier
532 00 *a Litteraturhenvisninger
652 00 *m 30.28231
720 00 *o Hanne Lilliebjerg *4 ill
720 00 *o Kirsten Hjørne *4 ill
720 00 *o Erik Hjørne *4 ill
720 00 *o Brian Mauritzen *4 edt
(på materialet: Erik Wichman … fotografiier ... : Hanne Lilliebjerg … tegninger:
Kirsten og Erik Hjørne … pædagogisk redaktør: Brian Mauritzen)

Afhængigt værk:
001 00 *a 02797127
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 1975 *b dk *dy *l dan *x 04 *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *a 87-01-23481-1
100 00 *a Wichman *h Erik *4 aut
245 00 *a Calcutta, storby i Indien *y Idé og baggrund
260 00 *a Kbh. *b Gyldendal *c 1975
300 00 *a 69 sider *b ill.
652 00 *m 30.28231
700 00 *a Mauritzen *h Brian *4 aut
(på materialet: af Brian Mauritzen, Erik Wichman)
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Hovedbog i flere bind, afhængigt værk i ét bind:

Hovedbog - hovedpost:
001 00
004 00
008 00
009 00
015 00
015 00
100 00
245 00
260 00
300 00
532 00
652 00

*a 55031347
*r n *a h
*b dk *d y *l dan *v 0
*a a *g xx
*a 5 503 135 5
*a 5 503 136 3
*a Nielsen *h Flemming Chr. *c f. 1943 *4 aut
*a Guder i Norden
*a Kbh *b Strube *c 1972-1973
*a 2 bind
*a Litteraturhenvisninger
*m 29.3

Hovedbog - bindpost 1:
001 00
004 00
008 00
014 00
021 00
245 00
260 00
300 00

*a 55031355
*r n *a b
*t m *u f *a 1972 *v 0
*a 55031347
*a 87-7508-119-9
*a Mytologisk rapport
*c 1972
*a 103 sider

Hovedbog - bindpost 2:
001 00
004 00
008 00
014 00
021 00
245 00
260 00
300 00

*a 55031363
*r n *a b
*t m *u f *a 1973 *v 0
*a 55031346
*a 87-7508-151-2
*a Troen der overlevede
*c 1973
*a 99 sider

Afhængigt værk:
001 00
004 00
008 00
009 00
100 00
245 00
260 00
300 00
652 00

*a 10104718
*r n *a e
*t m *u f *a 1976 *b dk *d y *l dan *v 0
*a a *g xx
*a Nielsen *h Flemming Chr. *c f. 1943 *4 aut
*a Guder i Norden *y Tillæg
*a Århus *b Jorinde & Jorindel *c 1976
*a 10 sider
*m 29.3
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Hovedbog i flere bind, afhængigt værk i flere bind:

Hovedbog - hovedpost:
001 00
004 00
008 00
009 00
015 00
015 00
021 00
100 00
245 00
260 00
300 00
652 00

*a 55031614
*r n *a h
*u f *a 1972 *b us *d y *l eng *v 0
*a a *g xx
*a 55031622
*a 55031630
*a 0-8108-0460-3
*a Sharp *h Harold S. *4 aut
*a Handbook of pseudonyms and personal nicknames
*a Metuchen, N.J. *b The Scarecrow Press *c 1972
*a 2 bind
*m 01.4

Hovedbog - bindpost 1:
001 00
004 00
008 00
014 00
245 00

*a 55031622
*r n *a b
*t m *v 0
*a 55031614
*g 1 *a A-J

Hovedbog - bindpost 2:
001 00
004 00
008 00
014 00
245 00

*a 55031630
*r n *a b
*t m *v 0
*a 55031614
*g 2 *a K-Z
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Afhængigt værk - hovedpost:
001 00
004 00
008 00
009 00
015 00
015 00
021 00
100 00
245 00
260 00
300 00
652 00

*a 55031649
*r n *a h
*u f *a 1975 *b dk *dy *l dan *v 0
*a a *g xx
*a 55031657
*a 55031665
*a 0-8108-0807-2
*a Sharp *h Harold S. *4 aut
*a Handbook of pseudonyms and personal nicknames *y Supplement
*a Metuchen, N.J. *b The Scarecrow Press *c 1975
*a 2 bind
*m 01.4

Afhængigt værk - bindpost 1:
001 00
004 00
008 00
014 00
245 00

*a 55031657
*r n *a b
*t m *v 0
*a 55031649
*g Volume 1 *a A-J

Afhængigt værk - bindpost 2:
001 00
004 00
008 00
014 00
245 00

*a 55031665
*r n *a b
*t m *v 0
*a 55031649
*g Volume 2 *a K-Z
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Kapitel 6: Periodica
Periodica er populært sagt materiale der udkommer løbende i fom af nummererede (el. lign.) dele og som - i
modsætning til et flerbindsværk – ikke stiler mod en afslutning. Aviser, tidsskrifter og årspublikationer er de mest
almindelige eksempler.
Det kan i nogle tilfælde være svært at afgøre, om et materiale er en ny udgave af en monografi eller en ny årgang af en
årspublikation (f.eks. udenlandske rejsebøger). I sådanne tilfælde kan man f.eks. se om materialets titel er tildelt et
ISSN, der enten fremgår af materialet eller af en registrering af samme. Hvis der er tildelt ISSN vil man normalt
betragte materialet som en årspublikation.
I katalogen registreres samtlige numre af et periodicum i én post, der således skal dække hele periodicummet.
Titler
Et periodicums titel udformes som anført i Katalogiseringsreglernes 1. del, § 101-103.
Heraf fremgår det at man skelner mellem prægnante titler (”sigende” titler) og titler der udelukkende er en
artsbetegnelse (f.eks. Rapport, Årbog, Notat eller Skrifter) .
Forenklet udlagt er reglerne som følger:
Prægnante titler anføres umiddelbart i felt 245 delfelt a.
245 00 *a Bil-årbogen *c biler er min hobby
Hvis 2 periodica har samme prægnante titel tilføjes et sondringselement i felt 245 delfelt ø.
Et sondringselement er en tilføjelse, der tydeliggører præcis hvilken titel der er tale om.
Sondringselementet vil typisk være det sted periodicummet er udgivet.
Hvis det er samme sted suppleres med udgivelsesåret for det første nummer.
245 00 *a Trafikrapport *ø Åbenrå
og
245 00 *a Trafikrapport *ø Århus

245 00 *a BørneBladet *ø Ringkøbing
og
245 00 *a Børnebladet *ø Kbh. : 1904
og
245 00 *a Børnebladet *ø Kbh. : 1949

Artsbetegnelser. Ved sådanne titler tilføjes altid den udgivende korporation som sondring.
Denne sondring vil ofte være identisk med den ophavsangivelse, der skal citeres i felt 245 delfelt e.
Når dette er tilfældet kan delfelt æ anvendes frem for e og ø. Delfelt æ er således en sammensmeltning
af delfelt e og delfelt ø på periodica.
245 00 *a Årbog *æ Bangsbo Museum og Arkiv
Gengives i visformater som:

-

Årbog / Bangsbo Museum og Arkiv. - 1992-. - Frederikshavn :
Bangsbo Museum og Arkiv, 1993- …….

og kan oplægges i registre som:
Årbog Bangsbo Museum og Arkiv
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MEN i ganske få tilfælde vil det være nødvendigt at bruge både delfelt e og ø:
245 00 *a Årbog *e udgivet af Arkiv- og Museumsforeningen i Helsinge, Gilleleje
i og Omegns Museumsforening, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre *ø Arkivog Museumsforeningen i Helsinge

Delfelt e gengives herefter i visformater som:
Årbog / udgivet af Arkiv- og Museumsforeningen i Helsinge, Gilleleje i og Omegns
Museumsforening, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre
-

og delfelt ø oplægges i registre som:
Årbog Arkiv- og Museumsforeningen i Helsinge

Titelskift
Når et periodicum skifter titel betragtes det som et nyt periodicum. Den gamle katalogisering lukkes derfor og en ny
katalogisering udformes på den nye titel. De 2 titler forbindes ved noter.
Ændringer under en nøje defineret bagatelgrænse betragtes som varianttitler og ikke som titelskift. Reglerne herfor
fremgår af Katalogiseringsreglernes 1. del., § 25B

Specielle periodicafelter og -koder
Kode for bibliografisk kategori
008 00 ... *t p
Udgivelseskode
Ved periodicaformatering udfyldes 008 *u (udgivelsesstatus) med henholdsvis koden c for løbende periodicum og
koden d for afsluttet periodicum. Begyndelsesåret anføres i 008 *a og et eventuelt slutår i 008 *z:
008 00 *t p *u d *a 1903 *z 1950 ...
(læses: Periodicum, der er afsluttet. Startår: 1903. Slutår: 1950)
Ved uafsluttede periodica inddateres intet slutår:
008 00 *t p *u c *a 1983 …
(læses: Periodicum, der er stadig løber.. Startår: 1983)
Ved manglende oplysninger bruges '?':
008 00 *t p *u c *a 19??
Kode for periodicumtype
008 00 ... *h n
(avis)
008 00 ... *h p
(tidsskrift)
008 00 ... *h z
(årspublikation)

66

008 00 ... *h ?
(ukendt type)

ISSN
022 00 *a1600-7867

Følgende felter kan herudover med fordel anvendes:
Felt 255 delfelt *a. Nummerering og datering på første nr. af et periodicum. Nummereringen og dateringen gengives
som anvist Katalogiseringsreglernes 2. del, Kapitel 12, Afsnit 12.3
Felt 539 delfelt *a. Note om grundlag for katalogiseringen. Denne oplysning er primært rettet mod katalogisatorer.
Netop fordi oplysningerne i de enkelte numre af et peridicum kan variere kan denne oplysning være nyttig.
539 00*a1999, udgivet 2000
Kan bruges til at danne noten:
Beskrivelsen baseret på: 1999, udgivet 2000

EKSEMPLER PÅ PERIODICAFORMATERINGER
001 00
004 00
008 00
009 00
022 00
245 00
255 00
260 00
526 00
526 00
652 00

*a 06604080
*r n *a e
*t p *u d *a 1952 *z 1983 *b dk *d y *h z *l dan *x 06 *v 0
*a a *g xx
*a 0109-9841
*a Bil-årbogen *c biler er min hobby
*a 5. årgang-36.årgang (1983)
*a [Kbh. ]*b Carlsen *c [1952-1983]
*i Fortsættelse af *t Årets motor-revy
*i Fortsættes som *t Biler
*m 62.722

001 00 *a 02566370
004 00 *r n *a e
008 00 *t p *u c *a 1972 *b dk *dy *h p *l dan *x 06 *v 0
009 00 *a a *g xx
022 00 *a 0105- 6433
245 00 *a Byhornet *øBallerup
260 00 *a \Ballerup\ *b Ballerup Historiske Forening *c 1972505 00 *a Tidsskrift
512 00 *a Tidligere med undertitel: nyt fra Egnsmuseet i Pederstrup
512 00 *i Tidligere med udgiverbetegnelsen *e Ballerup og Omegns Historiske Forening
539 00 *a 22. årgang, nr. 4 (december 1993)
652 00 *m 05.6
652 00 *p 06.605
652 00 *p 46.4 *b Ballerup
710 00 *a Ballerup Historiske Forening
910 00 *a Ballerup og Omegns Historiske Forening *x se også under det senere navn *z 710
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001 00 *a 20514949
004 00 *r n *a e
008 00 *t p *u c *a 1993 *b dk *d y *h z *l dan *x 06 *v 0
009 00 *a a *g xx
022 00 *a 0908-8725
245 00 *a Årbog *æ Bangsbo Museum og Arkiv
255 00 *a 1992260 00 *a Frederikshavn *b Bangsbo Museum og Arkiv *c 1993300 00 *b Ill.
526 00 *i Fortsættelse af *t Årbog (Bangsbomuseet)
539 00 *a 1992, udgivet 1993
652 00 *m 06.6
652 00 *p 46.4 * b Frederikshavnegnen
710 00 *a Bangsbo Museum og Arkiv
910 00 *å 1 *a Bangsbomuseet *x se også under det senere navn *z 710
910 00 *a Bangsbo Museum og Arkiv *x se også under det tidligere navn *z 910/1(a)
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Kapitel 7: Netpublikationer
Typer af netpublikationer
Dynamiske (hjemmesider, databaser)
Statiske (”bøger”, artikler)
Periodica

Katalogiseringsregler
2. del. Kapitel 9 + de relevante kapitler for en given publikation
Den primære kilde til oplysninger: Titelskærmbilledet (dvs. startsiden)
Fremtrædende plads:‘formelle afsnit’ adskilt fra selve indholdet, fx en kolofon eller et kolofonlignende afsnit

Specielle netpublikationsfelter og –koder
Felt 008 - Generelle søgekoder

Kode for bibliografisk kategori
008 00 ... *t m
Hjemmesider kodes med m (i mangel af bedre)

Kode for udgivelsesstatus
008 00 ... *u o
Hjemmesider kodes med o (= uafsluttet værk)
Kode for netpublikationers tilgængelighed
008 00 *n a
(ubegrænset adgang)
008 00 *n b
(begrænset adgang)
008 00 *n c
(ingen adgang)
Felt 009 - Materialebetegnelse

”Bøger” + hjemmesider
009 00 *a a *g xe
(tekst i onlineform)
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Felt 021 - ISBN

Et ISBN tilhørende en evt. trykt version kan sættes i *x
Felt 260 - Publicering

Delfelt *a anvendes ikke.
Felt 300 - Fysisk beskrivelse
Feltet anvendes ikke.

DBC anbefaler 2 standard 512-noter
Alle poster bør have:
512 00 *a Registreret dd.mm.åååå
Dynamiske bør også have:
512 00 *a Ajourføres

Felt 856 - Elektronisk lokalisering
*z Note til brugerne
*u URI (Uniform Ressource Identifier), fx en URL
*y Tekst til link
Som regel kun ét felt 856 i hver post.
Ellers: Ét felt 856 for hver URI.
*u og *y kan også anvendes i notefelterne 512 og 526 (samt 523)
Standardindhold for delfelt *z er Adgangsmåde: Internet.
I delfelt *u sættes dokumentets præcise adresse.
–OBS! Pas på ved hjemmesider med rammer/frames !
Delfelt *y anvendes f.eks. når filformatet er et andet end html.

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u http://www.dbc.dk/files/doc/gruniv.pdf *y PDF-format
(I stedet for URL’en vil teksten PFD-format blive vist som et klikbart link)

Dynamiske netpublikationer
Som regel meget få bibliografiske oplysninger, sjældent mere end: titel, udgiver + evt. startår.
Opslag på personer gives efter ‘Periodicareglerne’, dvs. kun når personen er “uløseligt forbundet” med publikationen og aldrig i felt 100!
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EKSEMPLER PÅ NETDOKUMENTER
001 00 *a 26451027
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2006 *b dk *d y *l dan *n a *v 0
009 00 *a a *g xe
021 00 *a 87-7488-447-6
245 00 *a Utilsigtede hændelser i hjemmesygeplejen *c en pilotundersøgelse på to regionale
hjemmeplejekontorer
260 00 *b DSI Institut for Sundhedsvæsen *c 2006
440 00 *0 *a DSI-rapport *V 2006 5 *v 2006.05
532 00 *a Med litteraturhenvisninger
652 00 *m 61.7
700 00 *a Christensen *h Majbritt *c f. 1949-05-12 *4 aut
700 00 *å 1 *a Juul Nielsen *h Annegrete *4 aut
710 00 *a DSI - Institut for Sundhedsvæsen
856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u
http://www.dsi.dk/Publikationer/DSIrapporter/2006.05/DSI%20rapport@03322006@033205.pdf *y PDF-format
900 00 *a Nielsen *h Annegrete Juul *z 700/1
910 00 *a Institut for Sundhedsvæsen, DSI *z 710

001 00 *a 43328107
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u o *a 2000 *b dk *d y *l dan *n b *v 0
009 00 *a a *g xe
245 00 *a Altinget.dk
260 00 *b Altinget.dk *c 2000504 00 *a Uafhængig journalistisk portal der beskæftiger sig med udviklingen i det danske demokrati
og politiske system. Omfatter nicheportalerne: Christiansborg, integration, transport, miljø,
fødevarer og sundhed
512 00 *a Registreret 27.6.2006
512 00 *a Ajourføres
610 00 *a Folketinget
652 00 *m 32.26
666 00 *0 *f politik
666 00 *0 *f nyheder
666 00 *0 *f politiske partier
666 00 *0 *f politikere
666 00 *0 *e Danmark
856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u http://www.altinget.dk *z Adgang til køb ved udgivelsen
856 00 *z Adgang for biblioteksbrugere i visse kommuner *u http://altinget.dk/
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Kapitel 8: Sondringsdata
Baggrunden for anvendelsen af særlige sondringsdata er, at der som hovedprincip, ikke må være flere poster i Base Folk
med samme minidata.

Minidata defineres som:
652 m eller o etc.

Opstillingsklassemærke med evt. tilhørende alf. underdeling

100

Opstillingselement

245 *a

Hovedtitel

009 *a *g

Generel og specifik materialebetegnelse

245 *y

Afhængig titel

245 *g/*a
i bindposter

Bindnr./bindtitel

250 *a/*b

Udgavebetegnelse/kort udgavebetegnelse

Hvis ovennævnte data er identiske i 2 eller flere poster, bør man inddatere et sondringselement i 245 *ø eller 250 *b.
Sondringsdata og minidata er ikke defineret i katalogiseringsreglerne men bygger på en lang tradition i folkebibliotekerne og
har bl.a. vist sig praktisk ved udskrift af etiketter, overblik ved fremvisning af poster i korte formater mv.
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245 *ø bruges til sondringselementer, der har udlånsmæssig betydning.
Som sondringselement vælges den væsentligste brugsmæssige forskel i forhold til andre udgaver.
100 00 *a Andersen *h H. C. *c f. 1805 *4 aut
245 00 *a Kejserens nye klæder *c et eventyr *ø Ill. Monika Laimgruber
700 00 *a Laimgruber *h Monika *4 ill

100 00
245 00
700 00
710 00

*a Ibsen *h Henrik *4 aut
*a Gengangere *ø Dansklærerforeningen
*a Haugan *h Jørgen *4 dkbea
*a Dansklærerforeningen *4 edt

100 00 *a Gregor *h Manfred *4 aut
245 00 *a Die ¤Brücke *ø Ved Gert Engel
700 00 *a Engel *h Gert *4 edt

245 00 *a Litteraturudvalg *ø 6-binds-udgave
300 00 *a \6 bind\
245 00 *a Rosenborg *ø Tysk udgave
508 00 *a \Tysk udgave\
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250 *b bruges til sondringselementer, der (normalt) ikke har udlånsmæssing betydning.
Normalt bruges forlag eller serie (evt. forkortet).

100 00
245 00
250 00
260 00
720 00

*a Colette *h Sidonie-Gabrielle *4 aut
*a Chéri
*x 3. oplag *b Gr. F.
*a Kbh. *b Grafisk Forlag *c 1950
*o Henning Næstved *4 trl

100 00
245 00
250 00
260 00
720 00

*a Colette *h Sidonie-Gabrielle *4 aut
*a Chéri
*a 1. udgave på Lindhardt og Ringhof *b L. & R.
*a Kbh. *b Lindhardt og Ringhof *c 1976
*o Henning Næstved *4 trl

245 00 *a Folkeskolens regnskabsføring
250 00 *a 6. udgave *x 2. oplag *b 6. udgave, Forum
260 00 *a Kbh. *b Forum *c 1982
(Også kommet i 6. udgave på andet forlag)

100 00
245 00
250 00
440 00

*a Bang *h Herman *4 aut
*a Tine
*b (Tranebog)
*0 *a Gyldendals tranebøger

100 00
245 00
250 00
440 00

*a Bryld *h Tine *4 aut
*a Liv og Alexander
*x 1. oplag *b (Ung i dag)
*0 Ung i dag

(Poster, der indgår i Dansk bogfortegnelse, vil ikke altid være forsynet med et felt 250, delfelt b efter de samme
retningslinier som ovenfor beskrevet.)
Om brugen af 250 *b som kort udgavebetegnelse se felt 250
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