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Forord 

 
I 1993 forelå en ny og fullstendig utgave av «NORMARC : format for utveksling av bibliografiske 
data  i maskinleselig form» utgitt av Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn. Intensjonen den 
gang var at ringpermutgivelsen skulle oppdateres løpende ved at de utgivende organer sørget for at 
nødvendige revideringer og rettelser ble utgitt i løsblad. I 1996 ble NORMARC gjort tilgjengelig 
elektronisk via Riksbibliotektjenestens nettsider og en løsbladpublisering ble vurdert som 
unødvendig. 
 
Den norske katalogkomité påtok seg etter hvert ansvaret for å følge opp nødvendige rettelser i 
formatet og har i forbindelse med denne utgivelsen gjennomgått hele formatet med hensyn på 
endringer i USMARC. De viktigste endringene fra forrige utgave er gjort i kodefeltene 007 og 008. 
Det er innført en del nye felt (024, 270, 508, 510, 512, 516, 530, 531, 532, 538, 539, 546 og 856). 
Feltene 023 og 265 er tatt ut fra siste utgave. Komitéen har også kritisk gjennomgått medfølgende 
tekster språklig og innholdsmessig i håp om å gjennomføre en mer konsekvent terminologi. Vi har 
også forbedret og utvidet eksemplene der det har vært påkrevd. 
 
Komitéen har i sitt arbeid lagt vekt på å ikke tilføre formatet endringer som påfører de eksisterende 
biblioteksystem på det norske marked større programmeringsarbeid. 
 
Den norske katalogkomité ble fra 1. februar 1999 organisert under Nasjonalbiblioteket. 
Nasjonalbiblioteket har fra denne dato overtatt ansvaret for utgivelse av felles hjelpemidler for 
katalogisering i Norge, deriblant NORMARC. Layout og oppsett fra forrige utgave er beholdt. Det vil 
derfor være fullt mulig å bruke «Register til NORMARC» av Inger Cathrine Spangen utgitt av 
komitéen 1996. 
 
 
Oslo, juni 1999 
 
Den norske katalogkomité 
 
 
 
 
”NORMARC : format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form” har vært oppdatert 
kun i nettversjon etter utgivelsen av 2. utg. i trykt versjon i 1999. Siden den gang er USMARC, som 
NORMARC bygger på, erstattet av MARC 21. Nasjonalbiblioteket bestemte i 2009 at både 
NORMARC og MARC 21 skal være nasjonale utvekslingsformat i Norge, basert på behovene i de 
ulike biblioteksystemene. 
 
NORMARC vil derfor være basert på MARC 21 når det er mulig. NORMARC vil bli oppdatert ved 
behov i bibliotekene og etter vedtak i Den norske katalogkomité. Den trykte utgaven vil ikke bli utgitt 
på nytt, og nettversjonen vil bli oppdatert fortløpende. Parallelt vil det foreligge en nettversjon egnet 
for utskrift (pdf). 
 
I foreliggende versjon av NORMARC er trykkfeil rettet, og de fleste vedtak gjort av Den norske 
katalogkomité siden 1999 er tatt inn. Tillegg for språkkoder og landekoder er fjernet. Disse kan nå 
finnes i Nasjonalbibliotekets baser SPRAKKODER (utdrag av ISO 369-2 og noen norske tillegg) og 
LANDEKODER (koder fra ISO 3166-1). 
 
 
Oslo, oktober 2011 
 
Den norske katalogkomité        
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INNLEDNING 
 
 
1. Hva er NORMARC? 
 

NORMARC er et format for utveksling av bibliografiske data mellom datasystemer i Norge 

(NOR = Norge, MARC = Machine Readable Cataloguing). Formatet er basert på det 

amerikanske USMARC (senere MARC 21), men er ingen ekte delmengde av dette. Ved 

utveksling av data med utlandet må det derfor foregå en formatkonvertering, til f.eks. MARC 

21 eller UNIMARC. 

 

Det er viktig å være klar over at NORMARC er et utvekslingsformat og ikke et 

registreringsformat. Dette betyr at en bruker av et biblioteksystem ikke nødvendigvis behøver 

å kunne noe om NORMARC. Systemet bør imidlertid kunne eksportere og importere data i 

NORMARC. Fordelene med dette er klare: 

 

- Ved import av data til eget lokalt system kan det rasjonalisere eget 

katalogiseringsarbeid å utnytte andres data. 

 

- Det er til fellesskapets beste at data kan leveres til samkataloger og andre 

felleskataloger, evt. til andre bibliotekers kataloger. 

 

- Ved skifte fra ett datasystem til et annet kan NORMARC benyttes til å hente over de 

registrerte dataene. 

 

NORMARC benyttes av mange typer institusjoner med forskjellig registreringsnivå og 

forskjellig behov for differensiering. Formatet er derfor svært omfattende. For de fleste vil det 

være aktuelt å benytte bare en del av feltene. Det finnes f.eks. en lang rekke forskjellige 

notefelt. Mange vil imidlertid benytte bare to av disse, 500 (Generell note) og 505 

(Innholdsnote). Likeledes finnes det en rekke emnefelt, men de fleste vil benytte bare noen få 

av disse. Det anbefales å ta en grundig gjennomgang av formatet og plukke ut de feltene en 

ønsker å benytte i egen institusjon. 

 

 

 

2. Generelt om formatet 
 

Formatet beskriver reglene for oppbygning av en NORMARC-post samt hvilke felt og delfelt 

som kan benyttes til de forskjellige typer informasjonselementer. En "post" inneholder alle de 

data om et bestemt dokument som er lagret i et automatisert system. Disse data er bl.a. 

identifikasjonsnummer, deskriptive bibliografiske data, data det ønskes indekser for (mulighet 

for søking på), klassifikasjonsdata, lenkeinformasjon (relasjon til andre dokumenter) og lokale 

data for spesielle funksjoner (bestilling, utlån, oppstilling etc.). 
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For at et datasystem skal kunne gjenkjenne typen data i de forskjellige felt og delfelt, har hvert 

felt en entydig 3-sifret kode og hvert delfelt en entydig 2-tegns kode som kjennetegn. Disse 

betegnes som "feltkode" og "delfeltkode". I formatet brukes av og til betegnelsen 

"delfeltkode" for bare siste tegn i 2-tegnskoden. 

 

 

I formatet er det to typer felt: Kontrollfelt og variable datafelt. Kontrollfeltene består av data i 

kodet form. De har fast lengde, og feltinnholdet er definert i faste posisjoner i feltet. 

Kontrollfeltene er ikke inndelt i delfelt. Variable datafelt innledes av to ett-tegns indikatorer 

som kan være et siffer eller blank. Indikatorene brukes til å kode informasjon som er spesifikk 

for datafeltet, og kan brukes på følgende måter: 

 

1. Sorteringsinformasjon. En sorteringsindikator angir hvor mange tegn som skal 

ignoreres i begynnelsen av feltet ved sortering. Eksempler på dette er annen 

indikator i felt 100 og 245. 

2. Informasjon om det skal lages innførsel på dataene i feltet eller ikke i den 

automatiske katalogen. Eksempler på slik bruk er første indikator i felt 245 og 

246. 

3. Informasjon om dataene i feltet skal skrives ut som note eller ikke når 

kataloginnførselen skal skrives ut. Eksempler på slik bruk er første indikator i 

feltene 760 - 787. 

4. Fortekstkontroll, til å styre hvilken tekst som skal skrives ut foran feltet når 

kataloginnførselen skal skrives ut. Eksempler på slik bruk er annen indikator i 

felt 780 og 785. 

5. Informasjonskilde, for å angi kilden for informasjonen i feltet. Eksempel er 

annen indikator i felt 082. 

6. Forklarer feltet. Eksempler er X00 (type navn) og type emneord (6XX). 

 

Etter indikatorene følger ett eller flere delfelt. Hvert delfelt kan være av ubegrenset lengde. En 

del av feltene kan repeteres. Likeledes kan enkelte delfelt repeteres innen et felt. 

  

Ved utveksling av NORMARC-poster mellom datasystemer kan to forskjellige poststrukturer 

benyttes: Internasjonalt utvekslingsformat eller NORMARC linjeformat. 

 

Det internasjonale utvekslingsformatet følger den internasjonale standarden ISO 2709. Denne 

strukturen er relativt komplisert og krever mye kodet informasjon. "Manuell" lesing av 

dataposter med denne strukturen er vanskelig, postene forutsettes lest av et dataprogram. 

 

NORMARC linjeformat følger ikke internasjonal standard, men kan behandles av de fleste  

biblioteksystemer i bruk i Norge og av Norsk samkatalog. NORMARC linjeformat har en 

enklere struktur og krever mindre kodet informasjon. Dataposter med denne strukturen kan 

lett leses "manuelt". 

 

Valg av poststruktur har ingen betydning for NORMARC-postens bibliografiske innhold. 

 

 

 

3. Internasjonalt utvekslingsformat 
 

En utvekslingspost har følgende generelle struktur:   
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Postens 

hode 

Indeks Datafeltene Post-slutt-tegn 

 

Datafeltene er enten kontrollfelt (feltkode 001-009) eller variable datafelt. 

Hver datapost avsluttes av et post-slutt-tegn, som er et ikke-grafisk tegn med ASCII-

desimalverdi 29. 

 

Postens hode (leader) 

 

MARC-postens hode består av 24 tegn. Noe av informasjonen gjelder postens struktur og 

oppbygning så som antall indikatorer for hvert felt, noe gjelder postens innhold. All 

informasjon er kodet og har fast posisjon i hodet. NORMARC linjeformat har ikke noe "hode" 

slik som det internasjonale utvekslingsformatet, men en del av informasjonen er likevel 

aktuell i linjeformatet. Derfor er det i formatet definert et felt 000, som bare brukes i 

NORMARC linjeformat, men som svarer til postens hode i det internasjonale 

utvekslingsformatet. 

 

Posisjonene i postens hode er definert slik: 

 

TEGNPOSISJON BETYDNING 

 

0 - 4   Postlengde. 

Postens totale lengde, inklusive hode og indeks. Lengden gis med 5 

siffer høyrejustert med innledende nuller (lengden 544 angis som 

00544). 

 

5   Poststatus. 

Se beskrivelse under felt 000 i formatet.  

 

6   Materialtype. 

Se beskrivelse under felt 000 i formatet. 

 

7   Bibliografisk kategori. 

Se beskrivelse under felt 000 i formatet. 

 

8 - 9   Udefinert 

 

10   Antall indikatorer pr. felt, dette vil være 2 i NORMARC-poster. 

 

11   Antall tegn i delfeltkoden, dette vil være 2 i NORMARC-poster. 

 

12 - 16   Startadresse for bibliografiske data, posisjon for data i første felt. Dette 

er første posisjon etter postens hode og indeks. 

 

17   Beskrivelsesnivå. 

Se beskrivelse under felt 000 i formatet. 

 

18 - 19   Udefinert 

 

20   Feltlengde. 
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Et siffer som angir antall siffer i "feltlengde" i en indeksinnførsel, dette 

vil være 4 i NORMARC. 

 

21   Startadresse for et felt. 

Et siffer som angir antall siffer i "startadresse" i en indeksinnførsel, 

dette vil være 5 i NORMARC. 

 

22-23   Udefinert 

 

 

Indeks (directory) 

 

Indeksen består av en innførsel for hvert felt som er med i posten. Det er innførsler for både 

kontrollfelt og variable datafelt. Indeksen avsluttes med et felt-slutt-tegn, som er et ikke-

grafisk tegn med ASCII-desimalverdi 30. En indeksinnførsel er definert slik: 

 

TEGNPOSISJON BETYDNING 

 

1 - 3   Feltkode. 

Dette er den tre-sifrede kode som identifiserer feltet (020 for ISBN, 245 

for tittel etc.) 

 

4 - 7   Feltlengde. 

Dette er den totale lengde av feltet (i datadelen av meldingen). Merk at 

alle tegn teller med i lengden, også felt-slutt-tegn. 

 

8 - 12   Feltstart. 

Dette er startposisjonen for feltets data i relasjon til start av datafeltet. 

Dette vil vanligvis være start av et kontrollfelt. Startposisjonen for det 

første feltet er således 00000. 

 

 
Eksempel: 

 

001001200000 Dette er indeksinnførselen til felt 001, det er 12 tegn langt og starter i posisjon 0. 

 

008004100012 Dette er indeksinnførselen til felt 008, det er 40 tegn langt pluss et felt-slutt-tegn, og det kommer 

etter et 12-tegn langt felt. 
 

 

Datafeltene 

 

Alle datafelt skal avsluttes med et spesielt felt-slutt-tegn, som er et ikke-grafisk tegn med 

ASCII-desimalverdi 30. 

Et kontrollfelt har følgende generelle struktur: 

 

Data Felt-slutt-tegn 

 

Et kontrollfelt består av data i kodet form og et felt-slutt-tegn. Hvert kontrollfelt har en fast, 

definert lengde, og feltinnholdet er definert i faste posisjoner i feltet. 

 

Et variabelt datafelt har følgende generelle struktur: 
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Indi

-

kato

rer 

Delfelt-

kode 

Data Delfelt-

kode 

Data .............. Felt-slutt-

tegn 

 

Hvert variabelt datafelt innledes av to ett-tegns indikatorer som kan være et siffer eller blank. 

Dernest kommer ett eller flere delfelt. Hvert delfelt innledes med en to-tegns delfeltkode, som 

består av et ikke-grafisk spesialtegn med ASCII-desimalverdi 31 etterfulgt av en liten bokstav 

eller et siffer. Det ikke-grafiske spesialtegnet i delfeltkoden er angitt som dollartegn i 

beskrivelsen av datafeltene i formatet. 

 

 

4. NORMARC linjeformat 
 

Ved utveksling i NORMARC linjeformat gjelder følgende regler: 

 

1. NORMARC linjeformat består av datafelt lagt ut som linjebilder med fast eller 

variabel lengde. Maksimalt antall tegn pr. linje er 4096 inkludert linjeterminering (CR 

LF eller bare LF). Ved fast lengde fylles linjene opp med blanke (ASCII desimalverdi 

32). 

 

2. Det er definert to typer datafelt: kontrollfelt (feltkode 000-009) og variable datafelt. 

 

3. Hvert datafelt innledes med "*" (ASCII desimalverdi 42) og starter i posisjon 1 på ny 

linje. 

 

4. Kontrollfelt har fast definert lengde, og feltinnholdet er definert i faste posisjoner. 

Hvert kontrollfelt innledes med tegnet "*", etterfulgt av feltkode (MARC-kode) og 

data (feltinnhold). 

 

5. Hvert variabelt datafelt består av en innledende kodesekvens med tegnet "*" etterfulgt 

av feltkode og to ett-tegns indikatorer (et siffer eller blank), samt ett eller flere delfelt. 

Hvert delfelt innledes av en to-tegns delfeltkode, som består av tegnet "$" (ASCII 

desimalverdi 36) etterfulgt av en liten bokstav eller et siffer. Deretter følger dataene 

(delfeltinnhold). 

 

6. Et datafelt kan strekke seg over flere linjer. Dersom et datafelt strekker seg over mer 

enn én linje, fortsetter datafeltet på neste linje. Datafeltet deles mellom ord eller 

mellom delfelt. På fortsettelseslinjer benyttes fri marg (blanke i begynnelsen og slutten 

av en linje er insignifikante). 

 

7. Datafeltene sorteres etter feltkode i stigende rekkefølge. 

 

8. Hver post avsluttes med en linje bestående av tegnet "^" (ASCII desimalverdi 94) i 

posisjon 1. Denne linjen kan eventuelt fylles opp med blanke (dersom fast 

linjelengde). 

 

9. Det kan benyttes 8-bits ASCII tegnsett eller utvidet 7-bits ASCII tegnsett. Ved bruk av 

7-bits tegnsett anvendes skiftkoder for spesialtegn og diakritiske tegn.   
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Eksempel:   

 

 

 

*000^^^^^nam^^^^^^^^^1 

*00186000097 

*008860708^^^^^^^^^no^^^^^a^^^^^a10^^0^mul 

*020^^ $a82-00-09516-9 

*0410^ $anordanswe 

*111^0 $aNordisk fagkonferanse for historisk metodelære 

$cLövånger 

$d1979 

$n15 

*2451^ $aTeknologi och samhällsförändring 

$bföredrag från Nordiska fackkonferansen för historisk metodlära i Lövångers kyrkby 20-23 maj 1979 

$wTeknologi och samhællsførændring 

*260 $aOslo 

$bUniversitetsforl. 

$ccop. 1980 

*300^^ $a103 s. 

$c21 cm 

*440^0 $aStudier i historisk metode 

$v15 

*508^^ $aRedigert av Jon Elster, med bistand fra Ingrid Åberg 

*546^^ $aArtikler på norsk, dansk og svensk 

*70010 $aElster, Jon 

$ered. 

*911^0 $aNordiska fackkonferansen för historisk metodlära 

$wNordiska fackkonferansen før historisk metodlæra 

$zNordisk fagkonferanse for historisk metodelære 

^ 
 
Alternativt: 
 

*000^^^^^nam^^^^^^^^^1 

*00186000097 

*008860708^^^^^^^^^no^^^^^a^^^^^a10^^0^mul 

*020^^$a82-00-09516-9 

*0410^$anordanswe 

*111^0$aNordisk fagkonferanse for historisk metodelære$cLövånger$d1979$n15 

*2451^$aTeknologi och samhällsförändring$bföredrag från Nordiska fackkonferansen för historisk metodlära i 

Lövångers kyrkby 20-23 maj 1979$wTeknologi och samhællsførændring 

*260^^$aOslo$bUniversitetsforl.$ccop. 1980 

*300^^$a103 s.$c21 cm 

*440^0$aStudier i historisk metode$v15 

*508^^$aRedigert av Jon Elster, med bistand fra Ingrid Åberg 

*546^^$aArtikler på norsk, dansk og svensk 

*70010$aElster, Jon$ered. 

*911^0$aNordiska fackkonferansen för historisk metodlära$wNordiska fackkonferansen før historisk metodlæra 

$zNordisk fagkonferanse for historisk metodelære 

^ 
 

 

 

5. Bruk av NORMARC som registreringsformat 
 

MARC-formatet er først og fremst et utvekslingsformat, ikke et registreringsformat. I hvor 

stor grad en bruker av et datasystem behøver å kunne formatet, er avhengig av det enkelte 

system. Kodene i kontrollfeltene er vanskelig å huske. De forskjellige systemene bør derfor 

sørge for at brukerne slipper å huske disse. 
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En del informasjon er dublert i formatet. Den samme informasjonen kan finnes i kodet form i 

et kontrollfelt og i full tekst i et variabelt datafelt. I et datasystem kan en ved ganske enkel 

programmering oppnå at opplysninger som registreres f.eks. i et kontrollfelt, automatisk 

skrives ut i full tekst i sin aktuelle sammenheng. Dette vil gi store arbeidsbesparelser. 

 

Registrering av ISBD-tegn 

 

Et datasystem som håndterer NORMARC-formatet, må kunne redigere ut riktige ISBD-tegn 

mellom delfeltene. Disse skal derfor ikke registreres. ISBD-tegn som skal redigeres ut innen 

delfeltene, må derimot registreres. 

 
Eksempel: 245 10 $aGull og glipp 

$cOddvar Brå ; fortalt til Rolf Hovden 

245 er feltet for tittel og ansvarsopplysninger. Indikatorene 1 og 0 sier 

henholdsvis at det skal lages biinnførsel på tittel, og at ingen tegn skal ignoreres 

ved sortering. Delfelt $a inneholder selve tittelen og $c ansvarsangivelse. ISBD-

tegn som skal redigeres ut mellom delfelt $a og $c, skal ikke registreres, mens 

ISBD-tegn innen delfelt $c må registreres. 

 

  

 

Rekkefølgen av delfeltene 

 

Delfeltene i NORMARC-formatet er listet opp i alfabetisk rekkefølge og ikke i den rekkefølge 

de kan registreres i. Dette er gjort da redigeringsrekkefølgen er uavhengig av 

registreringsrekkefølgen. 

 

 

 

Lokale felt 

 

Felt av typen XX9 og X9X (med unntak av 490) er ikke definert i NORMARC, men reservert 

til lokal bruk i de enkelte systemer. Hvis en har bruk for felt som ikke er definert i 

NORMARC, bør en derfor benytte disse feltene for å være sikret at det ikke blir kollisjon med 

framtidige utvidelser av formatet (f.eks. 009, 091, 092, 093, 109, 119). 
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TEGNFORKLARINGER 
 
 

De feltene som først og fremst er beregnet for spesifikke dokumenttyper, har angitt dette i 

skarpe klammer bak navnet på feltet. 

 

[F/V]   Film og video 

[Mon]   Trykte monografier 

[Mus]   Musikktrykk og lydopptak 

[Per]   Periodika 

[Fil]   Maskinlesbare filer 

[Kar]   Kart 

 

Henvisninger til katalogiseringsreglene1 er gitt i parenteser. 

 

 

Ellers er følgende tegn benyttet i tekst og eksempler: 

<bl.> eller ^  blank (dvs. mellomrom) 

$   Første tegn i delfeltkoden 

R   feltet/delfeltet er repeterbart 

*   feltet er reservert for senere bruk 

 

Blank eller mellomrom 

 

Tegnet blank (mellomrom) er et tegn på lik linje med andre tegn i en datamaskin. I dette 

dokumentet har det vært nødvendig å benytte forskjellige tegn for å symbolisere tegnet 

"blank". Mellomrom benyttes derfor bare der det er hensiktsmessig for leseligheten og da 

betyr det ikke tegnet "blank". 

I eksemplene er "^" brukt for tegnet "blank". 

 

Leselighet i eksemplene 

 

I eksemplene er det benyttet mellomrom for å bedre leseligheten. Således er det benyttet ett 

mellomrom mellom feltkode og første indikator og ett mellomrom mellom annen indikator og 

delfeltkoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1Katalogiseringsregler : Anglo-American cataloguing rules, second edition / oversatt og 

bearbeidet for norske forhold ved Inger Cathrine Spangen. – 3. utg. - Oslo : 

Nasjonalbiblioteket, 2007. – 672 s. 
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OVERSIKT OVER FELTGRUPPENE 
 
 
Nedenfor følger en oversikt over de ulike feltgruppene som NORMARC-formatet er inndelt i. 

I beskrivelsen av datafeltene innledes hver feltgruppe med en oversikt over hvilke felt som 

hører til denne feltgruppen. 

 

 

 

00X  KONTROLLFELT 

 

010 - 04X KONTROLLNUMMER OG KODER 

 

050 - 099 KLASSIFIKASJONSKODER 

 

1XX  HOVEDORDNINGSORD 

 

2XX  TITTEL-, ANSVARS- OG UTGIVELSESOPPLYSNINGER 

 

3XX  FYSISK BESKRIVELSE 

 

4XX  SERIEANGIVELSER 

 

5XX  NOTER 

 

6XX  EMNEINNFØRSLER 

 

700 - 75X BIINNFØRSLER 

 

760 - 79X LENKER / RELASJONER 

 

800 - 830 SERIEINNFØRSLER - ANNEN FORM ENN SERIEFELTET 

 

85X  LOKALISERINGSDATA 

 

9XX  HENVISNINGER 
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BESKRIVELSE AV DATAFELTENE 



00X 
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00X KONTROLLFELT 

 

Kontrollfeltene består av identifikasjonsnummer og felt med kodet informasjon beregnet for 

maskinell behandling av postene. Ingen av kontrollfeltene har indikatorer eller delfeltkoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 000 Postens hode 

 001 Identifikasjonsnummer 

 006 Tilleggsinformasjon for materialtyper  

 007 Fysisk beskrivelse av dokumentet (R) 

 008 Informasjonskoder 

 009 Lokale koder 



000 
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000 POSTENS HODE 

 

Som datafelt (kontrollfelt) brukes dette feltet kun i linjeformatet. I magnetbåndformatet 

(ISO 2709 - se innledningen) innledes datafeltene med 001. Informasjonen i 000 

tilsvarer informasjonen i postens hode i magnetbåndformatet. Feltet inneholder kodet 

informasjon som definerer hvordan posten skal behandles maskinelt. Systemgenerert 

informasjon som beskriver postens struktur og oppbygging, og som bare brukes i 

magnetbåndformatet, er ikke beskrevet her. 

 

Feltet har en fast lengde på 24 tegn (posisjoner). Feltet har ikke indikatorer eller 

delfeltkoder. Dataelementenes betydning er posisjonsbestemt. Posisjoner som ikke 

benyttes, fylles ut med blanke. 

 

 

POS 

 

00-04  Systemgenerert informasjon til bruk for magnetbånd-formatet 

 

05  Postens status   
 

c Rettet post 
 Rettelser av feil  
d Slettet post 

n Ny post 

p Oppgradert post 
 Tilføyelser 

 

06  Materialtype 
 

Det er henvist til kapittelnummer i Katalogiseringsregler, hvor en beskrivelse av de 

enkelte materialtypene er gitt i innledningsavsnittene. Mikroformer er ikke definert 

som en egen materialtype, fordi en kode for dette vil komme i konflikt med andre 

koder. Forekommer en av materialtypene nedenfor i mikroform, angis dette i felt 

007/00, med kode 'h'. Kode 'm' skal kun brukes for de kategorier av maskinlesbare filer 

som er angitt eksplisitt nedenfor. For andre kategorier av maskinlesbare filer brukes 

koden for det det mest signifikante aspektet ved materialet (f.eks. tekstlig materiale, 

musikktrykk, kartografisk materiale, grafisk materiale osv.). Dette innebærer at 

samtlige kategorier (med unntak av 'o' og 'r') kan foreligge i maskinlesbar form og være 

enten monografiske eller periodiske av natur (jfr. felt 000/07). 

 

a Tekstlig materiale 
 Omfatter materiale i trykt form, mikroform og elektronisk form:  
  -Bøker, småtrykk og trykte blad (kap. 2) 
  -Periodika (kap. 12) 
  -Analytter (kap. 13) 

  -Maskinlesbare filer (kap.  9) 

 Omfatter ikke: 

  -Manuskripter (000/06 = b) 
b Manuskripter (kap. 4) 

c Musikktrykk (kap. 5) 

d Musikkmanuskripter (kap. 5) 

e Kartografisk materiale (kap. 3) 

f Kartmanuskripter (kap. 3) 
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g Filmer og videoopptak (kap. 7) 

i Lydopptak (ikke musikk) (kap. 6) 

j Lydopptak av musikkverk (kap. 6) 

k Grafisk materiale (kap. 8) 

m Maskinlesbare filer (kap. 9) 
 Omfatter følgende kategorier:  
  -Programvare 
  -Numeriske data 
  -Elektroniske multimedia 

   -Online tjenester 
o Kombidokumenter 

r Tre-dimensjonale gjenstander (kap. 10) 

 

07  Bibliografisk kategori 
 

a Analytt til ikke-periodisk dokument 
 Posten inneholder en enkelt I-analytt, f.eks. en artikkel i en monografi. 
b Serieanalytt 

Posten inneholder en I-analytt som beskriver en periodisk utgitt del av et verk, f.eks. en fast spalte i 

et periodikum. 
c Samling 

Posten beskriver en samling av f.eks. publikasjoner eller dokumenter som opprinnelig ikke var utgitt 

eller produsert sammen eller samtidig. 
m Monografi 
 Posten beskriver et ikke-periodisk, avsluttet dokument, f.eks. en bok, et kart, et manuskript, etc. 
p Analytt til periodikum 
 Posten inneholder en enkelt I-analytt. 
s Periodikum  

 

08-16  Systemgenerert informasjon til bruk for magnetbånd-formatet 

 

17  Beskrivelsesnivå 
 

0 Fullstendig beskrivelse 
 Tilsvarer nivå 3, iflg. Katalogiseringsregler. 
1 Nivå 2, iflg. Katalogiseringsregler 

2 Nivå 1, iflg. Katalogiseringsregler 

5 Foreløpig katalogisering 

 

18-23  Systemgenerert informasjon til bruk for magnetbånd-formatet 
 

 

 
Eksempel: 000  ^^^^^nam^^^^^^^^^1^^^^^^ 

Posten er ny (000/05), og beskriver en bok (tekstlig materiale /06, monografi 

/07), registrert etter nivå 2. iflg. Katalogiseringsregler (/17). 

 

 

 000  ^^^^^nas^^^^^^^^^0^^^^^^ 

Posten er ny (000/05), og beskriver et periodikum (tekstlig materiale /06, 

periodikum /07), med fullstendig beskrivelse, iflg. Katalogiseringsregler (/17). 

 

 

 000  ^^^^^ndm^^^^^^^^^2^^^^^^ 

Posten er ny (000/05), og beskriver et musikkmanuskript (musikkmanuskript /06, 

monografi /07), registrert etter nivå 1, iflg. Katalogiseringsregler (/17). 

 

 

 000  ^^^^^ces^^^^^^^^^0^^^^^^ 
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Posten er rettet (000/05), og beskriver en kartserie (kart /06, periodikum /07), 

med fullstendig beskrivelse, iflg. Katalogiseringsregler (/17). 

 

 

 000  ^^^^^cms^^^^^^^^^1^^^^^^ 

Posten er rettet (000/05), og beskriver en periodisk utgitt maskinlesbar fil 

(maskinlesbar fil /06, periodikum /07), registrert etter nivå 2, iflg. 

Katalogiseringsregler (/17). 
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001  IDENTIFIKASJONSNUMMER 

 

Her registreres det lokale systems entydige identifikasjonsnummer for den 

bibliografiske posten. 

 

Feltet har ikke indikatorer eller delfeltkoder. 

 

 

 
Eksempel: 001  911234 
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* 006  TILLEGGSINFORMASJON FOR MATERIALTYPER 

 
Feltet er reservert for senere bruk. 
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007  FYSISK BESKRIVELSE AV DOKUMENTET  (R)   

 

 

Dette feltet benyttes bare for enkelte materialtyper, og bare dersom man har behov for 

det. Det inneholder fysiske karakteristika i kodet form. Opplysningene kan også 

registreres i klartekst andre steder i NORMARC-formatet, spesielt i 300-feltet (fysisk 

beskrivelse) og evt. i noter (5XX-felt). Det er opp til den enkelte brukers behov og det 

enkelte systems muligheter om man ønsker å registrere informasjonen begge steder, 

evt. bare som kode eller bare i klartekst. 

 

Feltet har ikke indikatorer eller delfeltkoder. Dataelementene har en posisjonsbestemt 

betydning som avhenger av materialtypen (angitt i posisjon 00). Antallet tegn 

(posisjoner) varierer også for de forskjellige materialtypene.  Kodene er ført opp 

separat for hver type. De er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter materialtype-koden.  

 

Feltet kan repeteres dersom det er behov for det, f.eks. hvis den bibliografiske enheten 

består av flere materialtyper eller det av andre årsaker er nødvendig med flere fysiske 

beskrivelser. 

 

 

POS 

 

00  Type materiale 
 

a Kartografisk materiale (unntatt globus) 

c Elektronisk ressurs 

d Globus 

g Grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst 

h Mikroform 

k Grafisk materiale som er ugjennomtrengelig for lys 

m Film 

s Lydopptak 

u Tre-dimensjonal gjenstand 

v Videoopptak 

 

01  og videre posisjoner 
  Se under de enkelte materialtyper 

 

 

KARTOGRAFISK MATERIALE (unntatt globus) 

007/00 = a 

 

Felt 007 har 8 definerte posisjoner for kartografisk materiale. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser 
 

a Anamorfisk kart 

b Atlas 

c Fantasikart 
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d Flykart 

e Sjøkart 

f Navigasjonskart 

g Blokkdiagram 

h Stjernekart 

j Kart 

k Kartprofil 

l Fotokart 

m Fotomosaikk 

n Ortofoto 

o Tegnet kart 

p Trykt kart 

q Terrengmodell 

r Fjernanalysebilde 

s Kartseksjon 

t Plan 

y Perspektivkart 

z Annen karttype 

 

02  Udefinert 
 

03  Farge 
 

a En-farget 

c Farger 

 

04  Fysisk materiale 
 

a Papir 

b Tre 

c Stein 

d Metall 

e Syntetisk  
 Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. 
f Hud 

g Tekstil 

p Gips 

u Ukjent 

z Annet 

 

05  Reproduksjonstype 

 

f Faksimile 

n Kode for reproduksjonstype ikke relevant 
 Brukes når dokumentet ikke er en reproduksjon. 
u Ukjent 

z Annen reproduksjonstype 

 

06  Produksjons-/reproduksjonsdetaljer 
 

a Blåkopi 

b Fotokopi 

d Filmkopi 
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u Ukjent  

z Andre produksjons-/reproduksjonsdetaljer 

 

07  Positiv/negativ 

 

Koden angir polaritet hvis kartet er en fotokopi eller en filmkopi. 

 

a Positiv 

b Negativ 

m Blandet polaritet 
 Foto- eller filmkopien har en blanding av positive og negative bilder. 
n Kode for positiv/negativ ikke relevant 
 Brukes når dokumentet ikke er en fotokopi eller en filmkopi.  
 

 

 

 
Eksempel: 007  aj^canzn 

 Dokumentet er et kart (007/00-01), i farger (/03), på papir (/04).  

 

 

ELEKTRONISK RESSURS 

007/00 = c 
 

Felt 007 har 2 definerte posisjoner for elektroniske ressurser. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser 
 

a Magnetisk-optisk plate 

b Lagringsbrikke 

c Optisk kassett 

d Diskett 

h Platelager (harddisk) 

k Magnetbåndkassett 

m Magnetbåndspole 

n Fjerntilgang (online) 

o Optisk plate 

z Annet lagringsmedium 

 
Eksempel: 007  cd  

 Dokumentet er en elektronisk ressurs  (007/00) på diskett (/01). 
 

 

GLOBUS 

007/00 = d 
 

Felt 007 har 6 definerte posisjoner for globus. 

 

 

POS 
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01  Spesielle materialbetegnelser 
 

a Stjerneglobus 

b Planet- eller måneglobus 

c Jordglobus 

z Annen globustype 

 

02  Udefinert 
 

03  Farge 
 

a En-farget 

c Farger 

 

04  Fysisk materiale 
 

a Papir 

b Tre 

c Stein 

d Metall 

e Syntetisk  
 Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. 
f Hud 

g Tekstil 

p Gips 

u Ukjent 

z Annet 

 

05  Reproduksjonstype 

 

f Faksimile 

n Kode for reproduksjonstype ikke relevant 
 Brukes når dokumentet ikke er en reproduksjon.  
u Ukjent 

z Annen reproduksjonstype 

 

 
Eksempel: 007  dc^cen 

Dokumentet er en globus (007/00), av jorden (/01), i farger (/03), laget av plast 

(/04). 

 

 

GRAFISK MATERIALE SOM ER TENKT PROJISERT ELLER 

GJENNOMLYST 

007/00 = g 

 

Felt 007 har 9 definerte posisjoner for grafisk materiale som er tenkt projisert eller 

gjennomlyst. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser 
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h Hologram 

o Billedbånd 

p Stereobilde 

r Røntgenbilde 

s Dia 

t Transparent 

z Annen materialtype 

 

02  Udefinert 
 

03  Farge 
 

a En-farget 

b Svart-hvitt 

c Farger 

h Håndkolorert 
 Denne koden har forrang fremfor andre koder. 
m Blandet 

n Kode for farge ikke relevant 
 Brukes når dokumentet ikke har bilder. 
u Ukjent 

z Annet 

 

04  Emulsjonsbasis 
 

d Glass 

e Syntetisk 
 Plast, vinyl, etc.  
j Sikkerhetsfilm 

k Ikke sikkerhetsfilm 

m Blandet 
 Brukes hvis emulsjonsbasisen varierer for de enkelte delene i en samling. 
o Papir 

u Ukjent 

z Annet 

 

05  Lyd på materialet eller separat 

 

a Lyd på materialet 

b Lyd på separat materiale 

i Ingen lyd 

u Ukjent 
 Koden indikerer at tilstedeværelse/fravær av lyd ikke er kjent. 
 

06  Lydmateriale  
 

Kode for å angi lydbærende materiale,  enten dette er en del av selve materialet eller i 

form av medfølgende materiale. 

 

a Optisk lydspor på film 

b Magnetisk lydspor på film 

d Lydplate (grammofon- eller kompaktplate) 

e Magnetisk lydbånd på spole 

f Magnetisk lydbånd i kassett 
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g Både optisk og magnetisk lydspor på film 

s Ingen lyd 

u Ukjent 
 Lydmaterialet er ukjent/mangler. 
z Annet lydmateriale 

 

07  Formater  
 

u Ukjent 

z Annet 

 

Film og billedbånd (bredde) 

a Standard 8 mm 

b Super 8 mm 

c 9,5 mm 

d 16 mm 

e 28 mm 

f 35 mm 

g 70 mm 

 

Dias (høyde x bredde) 

j 5 x 5 cm 

k 6 x 6 cm 

  

Transparenter og røntgenbilder (høyde x bredde) 
Koden som er nærmest de oppgitte mål, brukes. 
s 10 x 13 cm 

t 13 x 18 cm 

v 21 x 26 cm 

w 23 x 23 cm 

x 26 x 26 cm 

y 18 x 18 cm 

 

 

08  Monteringsmateriale 
 

Angir hva slags materiale som er brukt til å montere f.eks. et dia eller en transparent. 

 

c Kartong 

d Glass 

e Syntetisk  
 Plast, vinyl, etc. 
h Metall 

i Materialet er ikke montert 
 F.eks. for billedbånd. 
j Metall og glass  
 En ramme av metall holder glasset på plass. 
k Syntetisk og glass 
 En ramme av f.eks. plast eller vinyl holder glasset på plass. 
m Blandet 
 Brukes hvis innfatningsmaterialet varierer for de enkelte delene i en samling. 
u Ukjent 

z Annet 
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Eksempel: 007  go^cjbffi 

Dokumentet er av typen grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst 

(007/00), det er et billedbånd (/01), i farger (/03), på sikkerhetsfilm (/04), lyden 

er på separat materiale (/05), dvs. på magnetisk lydbånd i kassett (/06), 

billedbåndet er 35 mm (/07), og ikke montert (/08). 

 

 

 007  gs^cjisjd 

Dokumentet  er av typen grafisk materiale som er tenkt projisert eller 

gjennomlyst (007/00), det er et dia (/01), i farger (/03), på sikkerhetsfilm (/04), 

uten lyd (/05-06), 5 x 5 cm (/07), montert i glass (/08). 

 

 

MIKROFORM 

007/00 = h  

 

Felt 007 har 13 definerte posisjoner for mikroformer. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser 
 

a Vinduskort 

c Mikrofilmkassett 

d Mikrofilmspole 

e Mikrofilmkort 

g Mikro-opak 

z Annen mikroformtype 

 

02  Udefinert 
 

03  Positiv/negativ 
 

a Positiv 

b Negativ 

m Blandet polaritet 
 Mikroformen har en blanding av positive og negative bilder. 
u Ukjent 

z Annen polaritet 

 

04  Formater 
 

Koder for å angi størrelsen på selve mikroformen, ikke for ett enkelt bilde på 

mikroformen. 

 

u Ukjent 

z Annet 
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Mikrofilm (bredde) 

a 8 mm 

d 16 mm 

f 35 mm 

g 70 mm 

h 105 mm 

 

Mikrofilmkort og Mikro-opak (høyde x bredde) 

l 8 x 13 cm 

m 11 x 15 cm (standard mikrofilmkort) 

o 16 x 23 cm 

  

Vinduskort (høyde x bredde) 

p 9 x 19 cm 

 

05  Reduksjonsskala 
 

a Lav reduksjon 
 Mindre enn 16:1 (< 016) 
b Normal reduksjon 
 Mellom 16:1 og 30:1 (016-030) 
c Høy reduksjon 
 Mellom 31:1 og 60:1 (031-060) 
d Meget høy reduksjon 
 Mellom 61:1 og 90:1 (061-090) 
e Ekstra høy reduksjon 
 Over 90:1 (> 090) 
u Ukjent 

v Reduksjonsskala varierer 
 Brukes hvis ikke alle delene av mikroformen har samme reduksjonsskala. 
 

06-08  Reduksjonsskala - Nøyaktig angivelse 
 

Kan brukes hvis man ønsker å angi nøyaktig skala. Skalaen oppgis med tre sifre, f.eks. 

015, 048). En strek brukes for ukjente sifre (f.eks. 03-, 1--). 

 

09  Farge 
 

b Svart-hvitt (eller monokrom) 
 F.eks. sort skrift på hvit bakgrunn, hvit skrift på mørk blå bakgrunn, etc. 
c Farger 

m Blandet 

u Ukjent 

z Annet 

 

10  Emulsjon for film 
 

b Diazo 
Mikroformen har sort skrift på hvit bakgrunn, eller hvit skrift på mørk blå/sort bakgrunn (den 

vanligste). 
c Vesikulær 
 Mikroformen vil vanligvis være blå eller beige. 
m Blandet 

n Kode for emulsjon ikke relevant 
 F.eks. for mikro-opak, som ikke har emulsjon for film. 
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u Ukjent 

z Annet 

 

11  Generasjon 
 

a Master (første generasjon) 

b Trykningsmaster 
 Brukes til produksjon av andre mikroformer. 
c Tjenestekopi 
 Ment for vanlig bruk. 
m Blandet 

u Ukjent 

 

12  Råfilm 
 

a Sikkerhetsfilm 

b Ikke sikkerhetsfilm 

n Kode for råfilm ikke relevant 
 F.eks. for mikro-opak, som ikke er filmbasert. 
u Ukjent 

 

 

 
Eksempel: 007  he^bmc048bbca 

Dokumentet er en mikroform (007/00), nærmere bestemt et mikrofilmkort (/01), 

med negativ polaritet (/03), 11 x 15cm (/04), høy reduksjon (/05), dvs. 48:1 (/06-

08), er i svart-hvitt (/09), har en emulsjon av diazo (/10), er en tjenestekopi (/11), 

og er på sikkerhetsfilm (/12). 

 

 

GRAFISK MATERIALE SOM ER UGJENNOMTRENGELIG FOR LYS 

007/00 = k 
 

Felt 007 har 6 definerte posisjoner for grafisk materiale som er ugjennomtrengelig for 

lys. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser 
 

c Collage 
 Originalt kunstverk. 
d Tegning 
 Originalt kunstverk. 
e Maleri 
 Originalt kunstverk. 
g Fotografi - negativ 

h Fotografi 
 Brukes også om ugjennomsiktige stereobilder. 
i Bilde 
 Brukes når en mer spesifikk betegnelse er ukjent eller uønsket. 
j Grafisk blad 

k Flipover 

l Teknisk tegning 
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m Studieplansje  

n Plansje 

o Billedkort 

p Ordkort 

q Symbolkort 

r Kunstreproduksjon 

s Postkort 

t Plakat 

z Annen materialtype 

 

02  Udefinert 
 

03  Farge 
 

a En-farget 

b Svart-hvitt 

c Farger 

h Håndkolorert 
 Denne koden har forrang fremfor andre koder. 
m Blandet 

u Ukjent 

z Annet 

 

04  Fysisk materiale 
 

a Lerret 

b Bristol-kartong  

c Kartong 

d Glass 

e Syntetisk  
 Plast, vinyl, etc. 
f Hud 
 Lær, pergament, velin, etc. 
g Tekstil 

h Metall 

m Blandet 
 Brukes hvis materialet varierer for de enkelte delene i en samling. 
o Papir 

p Gips 

q Huntonitt 

r Porselen 

s Stein 

t Tre 

u Ukjent 

z Annet 

 

05  Monteringsmateriale 

 

Koden kan brukes for å angi evt. materiale som verket er montert på. 

 

a Lerret 

b Bristol-kartong 

c Kartong 
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d Glass 

e Syntetisk  
 Plast, vinyl, etc. 
f Hud 
 Lær, pergament, velin, etc. 
g Tekstil 

h Metall 

i Materialet er ikke montert 

m Blandet 
 Brukes hvis materialet varierer for de enkelte delene i en samling. 
o Papir 

p Gips 

q Huntonitt 

r Porselen 

s Stein 

t Tre 

u Ukjent 

z Annet 

 
 

Eksempel: 007  kh^coo 

Dokumentet er av typen grafisk materiale som er ugjennomtrengelig for lys 

(007/00), nærmere bestemt et fotografi (/01), i farger (/03), av papir (/04), og er 

montert på papir (/05). 

 

 

FILM 

007/00 = m 

 

Felt 007 har 23 definerte posisjoner for film. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser 
 

c Filmsløyfe 

f Filmkassett 

r Filmspole 

z Annen filmtype 

 

02  Udefinert 
 

03  Farge 
 

b Svart-hvitt 

c Farger 

h Håndkolorert 
 Denne koden har forrang fremfor andre koder. 
m Blandet 

n Kode for farge ikke relevant 
 Brukes når dokumentet ikke har bilder, f.eks. hvis det er en film med bare lydspor. 
u Ukjent 

z Annet 
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04  Filmens visningsformat 
 

a Standard lydfilm (35 mm, 16 mm, super 8 mm) 
 Brukes også for stumfilm dersom det er plass til å legge på lydspor. 
b Bredlerret 

c Tredimensjonal (3D) 

f Standard stumfilm 
 35 mm film hvor bildet fyller rammen, slik at det ikke er plass til lydspor. 
u Ukjent format 

z Andre visningsformater 

 

05  Lyd som del av filmen eller separat 

 

a Lydspor på filmen 

b Lyd på separat materiale 

i Ingen lyd 

u Ukjent 
 Koden indikerer at tilstedeværelse/fravær av lyd ikke er kjent. 
 

06  Lydmateriale 
 

Kode for å angi lydbærende materiale, enten dette er en del av selve filmen eller i form 

av medfølgende materiale. 

 

a Optisk lydspor på filmen 

b Magnetisk lydspor på filmen 

d Lydplate  (grammofon- eller kompaktplate) 

e Magnetisk lydbånd på spole 

f Magnetisk lydbånd i kassett 

g Både optisk og magnetisk lydspor på filmen 

s Ingen lyd (stumfilm) 

u Ukjent 
 Lydmaterialet er ukjent/mangler. 
z Annet lydmateriale 

 

07  Formater (bredde) 
 

a Standard 8 mm 

b Super 8 mm 

c 9,5 mm 

d 16 mm 

e 28 mm 

f 35 mm 

g 70 mm 

u Ukjent 

z Annet 

 

08  Type avspillingskanaler for lyden 
 

Angir hva slags avspillingskanaler lyddelen av filmen er ment for. 

 

k Blandet - mer enn én tilgjengelig på samme film. 

m Mono 
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n Kode for type avspillingskanal ikke relevant 
 Filmen har ikke lyd, eller lyden er på separat materiale (posisjon 05 har kode b). 
q Kvadrofonisk, multikanal, surround 

s Stereofonisk 

u Ukjent 

z Annet 

 

09  Produksjonselementer 
 

Koder for å angi at det dreier seg om filmmateriale som ikke er en fullført/fullstendig 

film. 

 

a Arbeidskopi 

b Opptak forkastet under redigering av filmen 

e Mikse-spor 
 Separate lydspor som skal kombineres for å lage filmens endelige lydspor. 
f Tekstbånd, mellomtekst-ruller 
 Trykte tekster eller titler som er adskilt fra den tilhørende filmen. 
n Kode for produksjonselement ikke relevant 
 Enheten er ikke et produksjonselement. 
z Andre produksjonselementer 

 

10  Positiv/negativ 
 

a Positiv 

b Negativ 

n Kode for positiv/negativ ikke relevant 

u Ukjent 

z Annen polaritet 

 

11  Kopigenerasjon 
 

Begrepet generasjon gjelder den fotografiske prosessen med å lage, duplisere og bevare 

levende bilder.  Koden viser hvor fjernt en film er fra originalmaterialet. 

 

d Duplikat, vanligvis negativ 
En reproduksjon av den originale filmen eller lydsporet. Lages fra en master positiv, som igjen er 

laget fra en tidligere negativ. En duplikat er minst 3 generasjoner fra originalen. 
e Master, vanligvis positiv 

Kopi av en tidligere generasjon negativfilm. Masteren betraktes normalt som annengenerasjons 

materiale. 
o Original, vanligvis negativ 
 Filmen som er eksponert i kameraet. 
r Referanse-/visningskopi 

u Ukjent 

z Andre generasjoner 

 

12  Råfilm 
 

d Sikkerhetsfilm (diacetat) 

i Nitrat 

m Blandet (nitrat og sikkerhetsfilm) 

p Polyester (syntetisk) 

t Sikkerhetsfilm (triacetat) 
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u Ukjent 

z Annet 

 

13  Detaljerte fargekarakteristikker 
 

Koder er ikke definert. 

 

14  Fargesystem i råfilm eller kopi 
 

Koder er ikke definert. 

 

15  Forfalls-stadium 
 

Hvis mer enn en av kodene kan anvendes på den aktuelle filmen, brukes koden for den 

alvorligste tilstanden. 

 

a Intet synlig forfall 

b Nitrat: mistenkelig lukt 

c Nitrat: stikkende lukt 

d Nitrat: brunlig, misfarget, uskarp, støvet 

e Nitrat: klebrig 

f Nitrat: skummende, bobler, blemmer 

g Nitrat: stivnet 

h Nitrat: pulver 

k Ikke-nitrat: merkbart forfall (diacetat-lukt) 

l Ikke-nitrat: langtkommet forfall 

m Ikke-nitrat: katastrofe 

 

16  Fullstendighet 
 

Koden angir om den katalogiserte enheten er bedømt som komplett eller ikke. 

 

c Fullstendig, komplett 

i Ufullstendig, ikke komplett 

n Kode for fullstendighet ikke relevant 
Brukes når det er umulig eller lite formålstjenlig å bestemme fullstendigheten (eks. for 

hjemmefilmer, uredigerte opptak osv.). 
u Ukjent 

 

 

 

17-22  Dato for siste inspeksjon av filmen 
 

Registreres med 6 siffer i formen ååååmm. Hvis deler av datoen ikke er kjent, erstattes 

hvert ukjent siffer med en strek (-). 

 

 

 
Eksempel: 007  mr^caaadmnart^^ac199006 

Dokumentet er en film (007/00), på spole (/01), i farger (/03), standard  lydfilm 

(/04), det er lydspor på filmen (/05), nærmere bestemt optisk (/06), 16 mm bredde 

(/07), mono lyd (/08), produksjonselementer ikke relevant (/09), positiv polaritet, 

(/10), visningskopi (/11), sikkerhetsfilm (/12), intet synlig forfall (/15), komplett 

film (/16), filmen ble sist inspisert i juni 1990 (/17-22). 
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LYDOPPTAK 

007/00 = s 
 

Felt 007 har 2 definerte posisjoner for lydopptak. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser 
 

c Kompaktplate 

d Grammofonplate 

e Sylinder  
 Lydrull, voksrull, fonografsylinder. 
g Sløyfekassett 

i Filmlydspor 

q Rull (pianorull/orgelrull) 

s Lydkassett 

t Lydbånd 

w Wire 

z Annet lydmateriale 

 

 
Eksempel: 007  sd 

 Dokumentet er et lydopptak (007/00) på grammofonplate (/01). 

 

 

TREDIMENSJONAL GJENSTAND 

007/00 = u 
 

Felt 007 har 2 definerte posisjoner for tredimensjonale  

gjenstander. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser 
 

a Originalt kunstverk 
 F.eks. en skulptur. 
c Kunstreproduksjon 

d Diorama 

e Øvelsesmodell 

g Spill 

p Mikroskopdia 

q Modell 

r Realia 

u Utstilling 

z Annen type gjenstand 

 

 
Eksempel: 007  ug 
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Dokumentet er en tredimensjonal gjenstand (007/00), nærmere bestemt et spill 

(/01). 

 

 

VIDEOOPPTAK 

007/00 = v    

 

Felt 007 har 9 definerte posisjoner for videoopptak. 

 

 

POS 

 

01  Spesielle materialbetegnelser  
 

d Videoplate  

f Videokassett 

r Videospole 

z Annen type videoopptak 

 

02  Udefinert 
 

03  Farge 
 

b Svart-hvitt 

c Farger 

m Blandet 

n Kode for farge ikke relevant 
 Det kan f.eks. være et videoopptak med bare lyd. 
u Ukjent 

z Annet 

 

04  Videoopptak-system 
 

a Betamax (1/2 tomme, videokassett) 

b VHS (1/2 tomme, videokassett) 

c U-matic (3/4 tomme, videokassett) 

d EIAJ (1/2 tomme, spole) 

e Type C (1 tomme, spole) 

f Quadruplex (1 tomme el. 2 tommer, spole) 

g Laser-optisk (refleksiv) videoplate 

h CED (Capacitance Electronic Disc) videoplate 

u Ukjent 

z Annet 

 

05  Lyd på videoopptaket eller separat 
 

a Lyd som en fysisk del av videoopptaket 

b Lyd på separat materiale 

i Ingen lyd 

u Ukjent 
 Koden indikerer at tilstedeværelse/fravær av lyd ikke er kjent. 
 

06  Lydbærende materiale 
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Kode for å angi lydbærende materiale, enten dette er en del av selve videoopptaket 

eller i form av medfølgende materiale. 

 

d Lydplate (grammofon- eller kompaktplate) 

e Magnetisk lydbånd på spole 

f Magnetisk lydbånd i kassett 

h Videobånd 
 Betyr vanligvis at lyden er en del av videobåndet. 
i Videoplate 
 Betyr vanligvis at lyden er en del av videoplaten. 
s Ingen lyd 

u Ukjent 
 Lydmaterialet er ukjent/mangler. 
z Annet lydmateriale 

 

07  Formater (bredde)      
 

m 1/4 tomme 

o 1/2 tomme 

p 1 tomme 

q 2 tommer 

r 3/4 tomme 

u Ukjent 

z Annet 

 

08  Type avspillingskanaler for lyden 

 

Angir hva slags avspillingskanaler lyddelen av videoopptaket er ment for. 

 

k Blandet - mer enn én tilgjengelig på samme videoopptak 

m Mono 

n Kode for type avspillingskanal ikke relevant 
 Videoopptaket har ikke lyd, eller lyden er på separat materiale posisjon 05 har kode b). 
q Kvadrofonisk, multikanal, surround 

s Stereofonisk 

u Ukjent 

z Annet 

 

 

 
Eksempel: 007  vf^cbahos 

Dokumentet er et videoopptak (007/00), i kassett (/01), i farger (/03), i VHS-

systemet (/04), lyden er en fysisk del av materialet (/05-06), båndbredde er 1/2 

tomme (/07), med stereofonisk lyd (/08). 
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008  INFORMASJONSKODER 

 

Felt 008 har en fast lengde på 40 tegn (posisjoner). Feltet har ikke indikatorer eller 

delfeltkoder. Dataelementenes betydning er posisjonsbestemt. Betydningen av posisjonene 18-

31 og 33-34 varierer etter materialtype.  Sammenhengen mellom betegnelser som er brukt i 

denne oversikten og koder i felt 000 pos. 06/07 er: 

 

[Mon] Monografier   : 000/06 = a, b 

      000/07 = a, c, m, p 

[Per] Periodika   : 000/06 = a 

      000/07 = b, s 

[Fil] Maskinlesbare filer  : 000/06 = m 

[Mus] Musikktrykk og lydopptak : 000/06 = c, d, i, j 

[F/V] Filmer og videoopptak : 000/06 = g 

[Kar] Kart    : 000/06 = e, f 

 

Oversikt over bruken av tegnposisjoner for ulike materialtyper: 

         
 
POS      [Mon] [Per] [Mus] [F/V] [Kar] [Fil] 
 

00-05 Registreringsdato   X X X X X X 
 

06 Dateringskode/    X X X X X X 
 Utgivelsesstatus 
 

07-10 Årstall 1    X X X X X X 
 

11-14 Årstall 2    X X X X X X 
 

15-17 Utgivelsesland    X X X X X X 
 

18 Periodisitet     X         

 

18-19 Udefinert      X 

 

18-20 Spilletid for filmer og       X 

  videoopptak 
 

18-21 Illustrasjoner    X      

 

18-21 Relieff         X 

 

18-21  Udefinert         X 

 

19 Regularitet     X     
 

20 ISSN-senter     X     
 

20 Format       X 

 

21 Type periodikum    X  

    
21 Udefinert      X X  X 
 

22 Målgruppe    X X X X  X 
 

22-23 Projeksjon        X 
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POS      [Mon] [Per] [Mus] [F/V] [Kar] [Fil] 

 
            

23 Materialform    X X X 

 

23-25 Udefinert         X 

 

23-27 Medfølgende materiale      X 
 

24 Udefinert        X 

 

24-27 Innholdskoder    X X     
 

24-29 Ledsagende materiale     X 

 

25 Materialtype        X 

   

26 Type data         X 

 

26-27 Udefinert        X  
 

27 Udefinert        X X 
 

28 Offentlig publikasjon   X X  X X X  
 

29 Konferanse    X X     

 

29-30 Udefinert       X X X 

 

29-33 Udefinert       X  X 

 

29-34 Udefinert         X 

 

30 Festskriftkode    X       

 

30 Udefinert     X  X X X 

 

30-31 Litterær tekst i      X 

 lydopptak 
          

31 Register     X X   X     
 

32 Udefinert    X X X X X X 
 

32-34 Udefinert      X   X 

 

33 Litterær form    X      

 

33 Tittelens originale alfabet   X 

 eller skriftsystem 

 

33 Udefinert      X X  X 

 

33-34 Spesielle formatkarakteristika      X 

 

34 Teknikk        X 

 

34 Biografi     X      
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POS      [Mon] [Per] [Mus] [F/V] [Kar] [Fil] 
 

34 Udefinert     X X   X 
 

35-37 Språk     X X X X X X 
 

38 Udefinert    X X X X X X 
  

39 Katalogiseringskilde     X X X X X X 
 
 

 

 

POS 

 

ALLE MATERIALTYPER 
 

00-05  Registreringsdato 
 

Registreres i formen ÅÅMMDD 

 

06  Dateringskode / Utgivelsesstatus 
 

Angir hva slags årstall som er registrert henholdsvis i posisjon 7-10 og 11-14.  For periodika 

angir koden i denne posisjonen status m.h.t. utgivelse. 

 

^ År ikke oppgitt 

s Enkelt år (f.eks. utgivelsesår) i pos. 7-10 

c Utgivelsesår i pos. 7-10 og copyrightår i pos. 11-14 

a Antatt/forventet utgivelsesår i pos. 7-10 

n Ukjent år 

p År for distribusjon/frigivelse i pos. 7-10 og produksjons-/opptaksperiode i pos. 11-14, 

når disse er forskjellige 

r Nyutgaveår i pos. 7-10 og originalår i pos. 11-14 

x Løpende (periodika) 

o Opphørt (periodika) 
 Brukes også dersom endring i tittel e.l. har gjort det nødvendig å registrere en ny post for periodikumet. 
u Ukjent status (periodika) 

 

07-10  Årstall 1 
 

Registreres i formen ÅÅÅÅ. Hvis år ikke er oppgitt, settes fire blanke. Evt. ukjent siffer 

erstattes med bokstaven u, f.eks. 197u. Er året helt ukjent, registreres 1uuu. For periodika er 

årstall 1 startår for utgivelse.  

 

11-14  Årstall 2 

 

Registreres i formen ÅÅÅÅ. Hvis år ikke er oppgitt, settes fire blanke. Evt. ukjent siffer 

erstattes med bokstaven u, f.eks. 197u. Er året helt ukjent, registreres 1uuu. For periodika er 

årstall 2 sluttår for utgivelse. 

 

15-17  Utgivelsesland 
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Standardkoder for land, ISO 3166, brukes. Kodene finnes også i Nasjonalbibliotekets base 

LANDEKODER. (MARC 21 landekoder er ikke identiske med ISO-kodene). Dersom feltet 

ikke er tilstrekkelig for å uttrykke fulle opplysninger om filmer, videoopptak eller lydopptak 

som er produsert i flere land, kan felt 044 brukes i tillegg. For periodika angir koden det 

landet som den siste mottatte enhet ble utgitt i. Hvis posten senere oppdateres og stedet er 

endret, skal koden oppdateres dersom endringen angis i en note. 

Landekodene består av to tegn. Pos. 17 fylles ut med blank. Siden standarden også har et tre 

tegns kodesett og enkelte institusjoner benytter dette, er tre posisjoner avsatt. 

 

32  Udefinert 

 

35-37  Språk 
 

Tre-tegns koder for språk brukes. Kodene finnes i Nasjonalbibliotekets base SPRAKKODER. 

De er basert på «MARC Code List for Languages» (ISO 639-2), med noen avvik for norske og 

samiske språk.  Når et dokument trenger mer enn en språkkode, angis koden "mul", og felt 

041 brukes for å angi språkene. For tekstlig materiale angir koden språket i materialets tekst. 

For maskinlesbare filer angir koden språket assosiert med dataene og/eller brukergrensesnittet. 

For musikktrykk og lydopptak angir koden språket i talt eller sunget tekst. For film og 

videoopptak angir koden språket på lydspor,  undertitler eller ledsagende lyd og tekst. 

 

Følgende koder kan brukes i tillegg, f.eks. aktuelt for filmer og videoopptak: 

 

  ^^^ Blanke   
   Ingen tale, sang eller skrift. 

  sgn Tegnspråk 
   F. eks. døvespråk. 

  und Ubestemt 
Brukes også for verk som inneholder ukjente ord, nynning eller andre menneske-

produserte lyder hvor språket ikke kan spesifiseres. 
 

38  Udefinert 

 

39  Katalogiseringskilde   
 

Brukes for koding av katalogiseringskilde. For å angi katalogiseringskilde i fulltekst kan felt 

040 benyttes. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Norges nasjonalbibliografi, autorisert post 

1 Norges nasjonalbibliografi, uautorisert post 

2 Biblioteksentralen, autorisert post 

3 Biblioteksentralen, uautorisert post 

4 BIBSYS, autorisert post 

5 BIBSYS, uautorisert post 

9 Annen kilde 

 

 

 

MONOGRAFIER  
 

http://www.nb.no/baser/landekoder
http://www.nb.no/baser/sprakkoder
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18-21  Illustrasjoner 
Kodene benyttes for å øke mulighetene for gjenfinning av dokumenter. De samsvarer ikke 

med regler for registrering av illustrasjoner i den beskrivende katalogiseringen av dokumentet. 

Inntil fire koder kan registreres. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Illustrasjoner 

b Kart 

c Portretter 

d Diagrammer 

e Planer (grunnriss) 

f Plansjer  

g Noter 

h Faksimiler 

i Våpenskjold 

j Genealogiske tabeller 

k Blanketter 

l Prøver, mønstre 

m Lydmateriale 

n Illustrasjonskode ikke relevant 
 Brukes når dokumentet ikke har illustrasjoner. 
o Fotografier 

p Illuminasjoner 

 

 

22  Målgruppe / Intellektuelt nivå 
 

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle 

nivå hvis dette er fastslått i dokumentet. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Voksne 

b Billedbøker for voksne 

j Barn og ungdom 
 Ønskes en videre inndeling, kan kodene’k-p’ og ’v-z’ brukes i stedet for 'j'. 

 k Billedbøker 

 l Barn i alderen til og med 5 år 

 m Elever på 1. til 3. klassetrinn 

 n Elever på 4. og 5. klassetrinn 

 o Elever på 6. og 7. klassetrinn 

 p Elever på ungdomstrinnet 

 v Billedbøker for barn i alderen til og med 5 år 

 w Billedbøker for elever på 1. til 3. klassetrinn 

 x Billedbøker for elever på 4. og 5. klassetrinn 

 y Billedbøker for elever på 6. og 7. klassetrinn 

 z Billedbøker for elever på ungdomstrinnet 

f Spesialisert 
Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av 

liten interesse for andre publikumsgrupper. Dersom en ønsker å spesifisere dette, kan kodene 'q-s' brukes i 

stedet for 'f'. 

 q Lettlest 
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 r For psykisk utviklingshemmede 

 s Storskrift 

g Generell 
 Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå. 
u Ukjent  

 

 

23  Materialform 
 

^ Ingen av de spesifiserte 

a Mikrofilm 

b Mikrofilmkort 

c Mikro-opak 

f Braille 

r Ordinært trykk (øye-lesbar) 

 

 

24-27  Innhold 
 

Ett-tegns koder som angir at dokumentet har spesielle typer innhold. Generelt benyttes en gitt 

kode bare hvis en vesentlig del av dokumentet består av den aktuelle typen. Inntil fire koder 

kan registreres. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

h Referanseverk 
 Ønskes en oppdeling i forskjellige typer referanseverk, kan kodene 'a-k' og 'n-s' brukes i stedet for 'h'. 
 a Sammendrag(abstracts)/Referatorganer 

Dokumentet inneholder sammendrag av andre publikasjoner. Koden brukes ikke hvis et dokument 

inneholder et sammendrag av sitt eget innhold. 
 b Bibliografier 

 c Kataloger 
Fortegnelser over materiale i en samling. For kataloger over bøker,  lydopptak eller filmer, brukes 

kode c sammen med kode b (bibliografier), k (diskografier) eller q (filmografier). 
 d Ordbøker 

 e Konversasjonsleksika 

 f Håndbøker 

 i Registre 
Dokumentet inneholder register til annet bibliografisk materiale. Koden brukes ikke hvis et 

dokument inneholder register til sitt eget innhold. 
 k Diskografier 

 n Oversiktsverker innenfor et emne 
  Oversikter over hva som er publisert innen et emne, vanligvis ledsaget av en bibliografi. 
 o Anmeldelser 
  Dokumentet inneholder anmeldelser av bøker, filmer, etc. 
 q Filmografier 

 r Adressebøker 

 s Statistikker 

l Lover og forskrifter 

m Hovedoppgaver/diplomoppgaver 

t Tekniske rapporter 

x Doktoravhandlinger/lisensiat-avhandlinger 

z Ingen av de nevnte typene innhold 
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28  Offentlig publikasjon 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Ikke offentlig publikasjon 

1 Offentlig publikasjon 

b Kommunal publikasjon 

c Fylkeskommunal publikasjon 

d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l. 

e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk 

 

 

29  Konferanse 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Dokumentet er ikke en konferansepublikasjon 

1 Dokumentet er en konferansepublikasjon 

 

 

30  Festskrift 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Dokumentet er ikke et festskrift 

1 Dokumentet er et festskrift 
 Ønskes en oppdeling i type festskrift, kan kodene 'a' og 'b' brukes i stedet for '1'. 
 a Festskrift for person 

 b Festskrift for korporasjon 

 

 

31  Register 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Dokumentet har ikke register  

1 Dokumentet har register 

 

 

33  Litterær form / genre 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Ikke skjønnlitteratur 
 Ønsker man å angi at dokumentet er en lærebok eller et brevkurs, kan l (bokstaven l) brukes i stedet for '0': 
 l  Lærebok, brevkurs  

1 Skjønnlitteratur 
 Ønskes en oppdeling i type skjønnlitteratur, kan følgende koder brukes i stedet for '1': 
 r Roman 

 n Novelle / fortelling 

 d Dikt 

 s Skuespill 

 t Tegneserie 

 a Antologi 

 p Pekebok 



  008 

42 

 

 

 

34  Biografi  
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Ikke biografisk materiale 

1 Biografisk materiale 
 Ønskes en oppdeling i type biografisk materiale, kan kodene 'a-d' brukes i stedet for '1': 
 a Selvbiografi 

 b Enkeltbiografi 
  Kun én er biografert. 
 c Samlingsbiografi 
  Flere enn én er biografert. 
 d Inneholder biografisk informasjon 

 

 

 

PERIODIKA 
 

18  Periodisitet 
Periodisitet skrevet ut som note, må i tillegg  registreres i fulltekst i felt 310. 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Årlig 

b Annenhver måned (6-8 ganger pr. år) 

c To ganger pr. uke 

d Daglig (4-7 ganger pr. uke) 

e Annenhver uke 

f To ganger pr. år 

g Annethvert år 

h Hvert tredje år eller sjeldnere 

i Tre ganger pr. uke 

j Tre ganger pr. måned 

k Uregelmessig 

m Månedlig (9-12 ganger pr. år) 

q Kvartalsvis 

s To ganger pr. måned 

t Tre ganger pr. år 

u Ukjent 

w Ukentlig 

z Annen periodisitet 

 

 

19  Regularitet 

 

n Normalisert uregelmessig 
 Forutsigbart uregelmessig mønster. 
r Regelmessig 

u Ikke kjent 

x Fullstendig uregelmessig 
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20  ISSN-senter 

 

Angir hvilket ISSN- (International Standard Serial Number) senter som er ansvarlig for visse 

data i posten, f.eks. for ISSN. Posisjonen brukes bare av nasjonalt ISSN-senter. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 ISSN International Centre (Paris) 

1 Forente stater 

2 Storbritannia 

3 Australia 

4 Canada 

5 Moskva regionale senter 

6 Tyskland 

7 Frankrike 

a Finland 

f Sverige 

h Danmark 

r Norge 

z Andre ISSN-sentre 

 

 

21  Type periodikum 
 

a Årbok 

m Monografiserie 

n Avis 

p Tidsskrift 

z Andre typer periodika 

 

 

22  Målgruppe / Intellektuelt nivå 
 

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle 

nivå hvis dette er fastslått i dokumentet. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Voksne 

b Tegneserier for voksne 

j Barn og ungdom 
 Ønskes en videre inndeling, kan kodene ’k-p’ og ’v-z’ brukes i stedet for 'j'. 
 k Tegneserier 

 l Barn i alderen til og med 5 år 

 m Elever på 1. til 3. klassetrinn 

 n Elever på 4. og 5. klassetrinn 

 o Elever på 6. og 7. klassetrinn 

 p Elever på ungdomstrinnet 

 v Tegneserier for barn i alderen til og med 5 år 

 w Tegneserier for elever på 1. til 3. klassetrinn 

 x Tegneserier for elever på 4. og 5. klassetrinn 

 y Tegneserier for elever på 6. og 7. klassetrinn 

 z Tegneserier for elever på ungdomstrinnet 
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f Spesialisert 
Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av 

liten interesse for andre publikumsgrupper. Dersom en ønsker å spesifisere dette, kan kodene 'q-s' brukes i 

stedet for 'f'. 

 q Lettlest 

 r For psykisk utviklingshemmede 

 s Storskrift 

g Generell 
 Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå. 
u Ukjent  

 

 

23  Materialform 
 

^ Ingen av de spesifiserte 

a Mikrofilm 

b Mikrofilmkort 

c Mikro-opak 

f Braille 

r Ordinært trykk (øye-lesbar) 

 

 

24-27  Innhold 
 

Ett-tegns koder som angir at dokumentet har spesielle typer innhold. Generelt benyttes en gitt 

kode bare hvis en vesentlig del av dokumentet består av den aktuelle typen. Inntil fire koder 

kan registreres. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

h Referanseverk 
 Ønskes en oppdeling i forskjellige typer referanseverk, kan kodene 'a-k' og 'n-s' brukes i stedet for 'h'. 
 a Sammendrag(abstracts)/Referatorganer 

Dokumentet inneholder sammendrag av andre publikasjoner. Koden brukes ikke hvis et dokument 

inneholder et sammendtrag av sitt eget innhold. 
 b Bibliografier 

 c Kataloger 
Fortegnelser over materiale i en samling. For kataloger over bøker, lydopptak eller filmer, brukes 

kode c sammen med kode b (bibliografier), k (diskografier) eller q (filmografier). 
 d Ordbøker 

 e Konversasjonsleksika 

 f Håndbøker 

 i Registre 
Dokumentet inneholder register til annet bibliografisk materiale. Koden brukes ikke hvis et 

dokument inneholder register til sitt eget innhold. 
 k Diskografier 

 n Oversiktsverker innenfor et emne 
  Oversikter over hva som er publisert innen et emne, vanligvis ledsaget av en bibliografi. 
 o Anmeldelser 
  Dokumentet inneholder anmeldelser av bøker, filmer, etc. 
 q Filmografier 

 r Adressebøker 

 s Statistikker 
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l Lover og forskrifter 

m Hovedoppgaver/diplomoppgaver 

t Tekniske rapporter 

x Doktoravhandlinger/lisensiat-avhandlinger 

z Ingen av de nevnte typene innhold 

 

 

28  Offentlig publikasjon 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Ikke offentlig publikasjon 

1 Offentlig publikasjon 

b Kommunal publikasjon 

c Fylkeskommunal publikasjon 

d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l. 

e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk 

 

 

29  Konferanse 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Dokumentet er ikke en konferansepublikasjon 

1 Dokumentet er en konferansepublikasjon 

 

 

30  Udefinert 

 

 

31  Register 

 

Koden angir hvordan registre utgis. Koden angår bare registre eller innholdsfortegnelser for de 

enkelte bind i periodikumet. 

 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Dokumentet har ikke register  

1 Dokumentet har register 
 Hver hefte har register over sitt eget innhold. 
b Register for hele bindet finnes i bindets siste hefte 

e Register for hele bindet finnes i første hefte av neste bind 

h Registeret utgis separat 

z Registeret tilgjengelig på annet vis 

 

 

33  Tittelens originale alfabet eller skriftsystem 
 

Koden angir originalt alfabet/skriftsystem for katalogiseringskildens tittel når denne er 

translitterert eller transkribert. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Grunnleggende latinsk alfabet 
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Angir at tittelen er på et språk som benytter det latinske alfabet og ikke benytter diakritiske tegn eller 

spesielle bokstaver. Språk som inngår i denne gruppen er baskisk, engelsk, latin, walisisk og mange språk i 

det sentrale og sørlige Afrika. 
b Utvidet latinsk alfabet 

Angir at tittelen er på et språk som benytter det latinske alfabet, supplert med diakritiske tegn eller spesielle 

bokstaver. De fleste vest-europeiske språk, med engelsk som hovedunntak, inngår i denne gruppen. 
c Kyrillisk alfabet 

d Japanske tegn 

e Kinesiske tegn 

f Arabisk alfabet 

g Gresk alfabet 

h Hebraisk alfabet 

i Thai 

j Devanagari 

k Koreansk alfabet 

l Tamil 

m Gotisk skrift 

u Ukjent eller uanvendelig 

z Andre alfabeter eller skriftsystemer 

 

 

34  Udefinert 

 

MASKINLESBARE FILER 

 

 

18-21  Udefinert 
 

 

22  Målgruppe / Intellektuelt nivå 
 

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle 

nivå hvis dette er fastslått i dokumentet. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Voksne 

j Barn og ungdom 
 Ønskes en videre inndeling, kan kodene 'l-p' brukes i stedet for 'j'. 
 l Barn i alderen til og med 5 år 

 m Elever på 1. til 3. klassetrinn 

 n Elever på 4. og 5. klassetrinn 

 o Elever på 6. og 7. klassetrinn 

 p Elever på ungdomstrinnet 

f Spesialisert 
Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av 

liten interesse for andre publikumsgrupper. Dersom en ønsker å spesifisere dette, kan kodene 'q-s' brukes i 

stedet for 'f'. 

 q Lettlest 

 r For psykisk utviklingshemmede 

 s Storskrift 

g Generell 
 Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå. 
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u Ukjent  

 

 

23-25  Udefinert 
 

 

26  Type data 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Numeriske data 

b Programvare 

c Grafiske data 

d Tekst 

e Bibliografiske data 

f Font 

g Spill 

h Lyd 

i Interaktivt multimedium 

j Online tjeneste 

m En kombinasjon av to eller flere av de ovennevnte 

u Ukjent 

z Annen type data 

 

 

27  Udefinert 

 

28  Offentlig publikasjon 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Ikke offentlig publikasjon 

1 Offentlig publikasjon 

b Kommunal publikasjon 

c Fylkeskommunal publikasjon 

d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l. 

e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk 

 

 

29-34  Udefinert 

 

 

 

MUSIKK 
 

 

18-19  Udefinert 

 

 

20  Format 
 

Disse kodene indikerer fysisk beskrivelse av et musikktrykk eller musikkmanuskript, f.eks. 

direksjonsstemme for klaver. Kodene gjelder for trykt musikk og manuskripter, og tilsvarer 
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betegnelser brukt i Katalogiseringsregler (5.5B1), hvor innholdet i kodene er definert i 

ordforklaringene. Hvis dokumentet består av ett eller flere partiturer sammen med annet 

notemateriale, f.eks. en eller flere stemmer, registreres bare kodene for partituret. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Partitur 

b Studiepartitur 

c Klaverpartitur 

d Korpartitur 

e Particell eller direksjonsstemme for klaver/fiolin o.l. 

g Enhetspartitur 

m Forskjellige typer partitur 

u Ukjent 

z Annet enn partitur 
 F.eks. klavermusikk, musikk i grafisk notasjon. Stemme(r) registreres også i denne koden. 
 

 

21  Udefinert 

 

 

22  Målgruppe / Intellektuelt nivå 
 

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle 

nivå hvis dette er fastslått i dokumentet. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Voksne 

j Barn og ungdom 
 Ønskes en videre inndeling, kan kodene 'l-p' brukes i stedet for 'j'. 
 l Barn i alderen til og med 5 år 

 m Elever på 1. til 3. klassetrinn 

 n Elever på 4. og 5. klassetrinn 

 o Elever på 6. og 7. klassetrinn 

 p Elever på ungdomstrinnet 

f Spesialisert 
Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av 

liten interesse for andre publikumsgrupper. Dersom en ønsker å spesifisere dette, kan kodene 'q-s' brukes i 

stedet for 'f'. 

 q Lettlest 

 r For psykisk utviklingshemmede 

 s Storskrift 

g Generell 
 Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå. 
u Ukjent  

 

 

23  Materialform 

 

   

^ Ingen av de spesifiserte 

a Mikrofilm 

b Mikrofilmkort 
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c Mikro-opak 

f Braille 

r Ordinært trykk (øye-lesbar) 

 

 

24-29  Ledsagende materiale 
 

Koden brukes bare hvis en betydelig del av det ledsagende materiale er av den typen koden 

angir.  Inntil seks koder kan registreres. 

 

^ Ingen av de spesifiserte 

a Diskografi 

b Bibliografi 

c Verkfortegnelse 

d Libretto eller tekst 

e Biografi over komponist eller forfatter 

f Biografi over utøver eller bakgrunnsmateriale om gruppen 

g Tekniske og/eller historiske opplysninger om instrumentene 

h Tekniske opplysninger om fremførelsen 

i Historiske opplysninger 

k Etnologiske opplysninger 

n Intet ledsagende materiale 

r Instruksjonsmateriale 

s Noter eller partitur i et annet format enn hoveddokumentet 

z Annet ledsagende materiale 

 

 

30-31  Innhold på lydopptak 
 

Kode som beskriver hva slags litterær tekst det er i lydopptaket. Inntil to koder kan registreres.  

Dersom det er aktuelt å beskrive dokumentet med mer enn to koder, registreres bare de to 

viktigste kodene. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Selvbiografier 

b Biografier 

c Samtaler og diskusjoner 

d Drama 

e Essays 

f Romaner 

g Rapporter, referater 

h Fortellinger, noveller 

i Undervisning 

j Språkundervisning 

k Komedier 

l Foredrag, taler 

m Memoarer 

o Eventyr 

p Dikt 

r Fremføring av alle typer ikke-musikalske produksjoner 

s Lyder (f.eks. fuglelyder) 
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t Intervjuer 

z Andre typer innhold 

 

 

32-34  Udefinert 

 

 

 

FILMER OG VIDEOOPPTAK 
 

 

18-20  Spilletid for filmer og videoopptak 
 

^^^  Informasjon ikke oppgitt 

000  Spilletiden er mer enn 999 minutter 

001-999 Spilletid i minutter 

u^^  Ukjent spilletid 

 

 

21  Udefinert 

 

 

22  Målgruppe / Intellektuelt nivå 
 

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle 

nivå hvis dette er fastslått i dokumentet. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Voksne 
 Ønskes en inndeling som svarer til de norske sensurgrensene for film, kan kodene '1-2' brukes i stedet for 'a'. 
 1 Voksne over 18 år 

 2 Voksne over 15 år 

j Barn og ungdom 
 Ønskes en  videre inndeling, kan kodene '4-6' brukes i stedet for 'j'. 
 4 Ungdom over 12 år 

 5 Barn over 7 år 

 6 Småbarn 

f Spesialisert 
Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av 

liten interesse for andre publikumsgrupper.  
g Generell 
 Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå. 
u Ukjent  

 

 

23-27  Medfølgende materiale 

 

Koder for medfølgende produksjons- og reklamemateriale, spesielt beregnet for 

arkiveksemplarer av filmer. Inntil fem koder kan registreres. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

l Stillbilder (fra filmen) 
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m Manuskriptmateriale o.l. 

n Intet medfølgende materiale 

o Plakater 

p Pressemateriale 

r Instruksjonsmateriale 
 F.eks. lærerveiledning. 
s Musikkpartiturer eller andre musikktrykk 

z Annet medfølgende materiale 

 

 

28  Offentlig publikasjon 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Ikke offentlig publikasjon 

1 Offentlig publikasjon 

b Kommunal publikasjon 

c Fylkeskommunal publikasjon 

d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l. 

e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk 

 

 

29-33  Udefinert 

 

 

34  Teknikk 
 

For å skape bevegelse i filmer/videoopptak. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Animasjon 

c Animasjon og levende bevegelse 

l Levende bevegelse 

u Ukjent 

z Annen teknikk 

 

 

 

 

 

 

KART  
 

18-21  Relieff 
 

Ett-tegns koder som angir hvordan høyde-/dybdeforhold er framstilt på kartet. Inntil fire koder 

kan registreres. 

 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Høydekurver 

b Skyggelegging 
 Vanligvis i en enkelt farge. 
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c Graderte fargetoner 

d Bakkestreker 

e Dybdepunkt 

f Formlinjer 

g Høydepunkt 

i Punktsymboler 

j Landformer 

k Dybdekurver (isobater) 

n Ingen relieff er vist på kartet 

z Andre reliefftyper 

 

 

22-23  Projeksjon 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

a Planprojeksjon 

b Sylinderprojeksjon 

c Kjegleprojeksjon 

z Annen projeksjon 

 

 

24  Udefinert 

 

25  Materialtype 
 

[Foreløpig ikke definert] 

 

 

26-27  Udefinert 

 

 

28  Offentlig publikasjon 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Ikke offentlig publikasjon 

1 Offentlig publikasjon 

b Kommunal publikasjon 

c Fylkeskommunal publikasjon 

d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l. 

e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk 

 

 

29-30  Udefinert 

 

 

31  Register 
 

0 Dokumentet har ikke register  

1 Dokumentet har register 
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33-34  Spesielle formatkarakteristika 
 

Inntil to koder kan registreres. 

 

j Postkort o.l. 

k Kalender 

l Puslespill 

m Relieffkart med blindeskrift 

n Spill 

o Veggkart/rullegardinkart 

p Spillkort 

z Andre spesielle former for kart 
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009 LOKALE KODER 

 
Feltet er reservert for lokal bruk i de enkelte systemer. 
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010-04X   KONTROLLNUMMER OG KODER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

010 Nasjonalbibliografisk kontrollnummer 

015 Andre bibliografiske kontrollnummer (R) 

019 Utvidet informasjonskodefelt 

020 Internasjonalt standard boknummer (ISBN) (R) 

 022 Internasjonalt standard periodikanummer (ISSN) (R) [Per] 

 024 Andre standardnumre (R) 

025 Europeisk artikkelnummer (EAN) 

027 Standard teknisk rapportnummer (STRN) (R) 

028 Utgivernummer/Edisjonsnummer (R) [Mus] 

030 CODEN [Per] 

033 Dato og sted for en hendelse (R) 

040 Katalogiseringskilde 

041 Språkkoder 

* 043 Geografisk kode 

044 Kode for produsentland [F/V, Mus] 

045 Kronologi  
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010 NASJONALBIBLIOGRAFISK KONTROLLNUMMER 

 

Nasjonalbibliografisk kontrollnummer er et entydig nummer som finnes i felt 001 i alle 

poster generert og distribuert av nasjonalbibliografisk(e) instans(er) i Norge. Felt 010 

brukes til eventuell oppbevaring av dette nummeret i poster importert til lokalt system. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a Nummer. 

 

 

 
Eksempel: 010 ^^ $a8300231 

 Nasjonalbibliografisk kontrollnummer på dokument i en lokal base.
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015 ANDRE BIBLIOGRAFISKE KONTROLLNUMMER  (R) 

 

Feltet brukes til oppbevaring av andre bibliografiske kontrollnummer enn det norske 

nasjonalbibliografiske kontrollnummer, så som utenlandske bibliografiske 

kontrollnummer (LC-nummer, BNB-nummer etc.) og andre systems kontrollnummer 

(BIBSYS objektid etc.) ved import til lokalt system. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a  Nummer. 

 

 $b  Kilde. 
Koden benyttes til å angi hvilket system nummeret kommer fra. 

 

 

 
Eksempel: 015 ^^ $a920264530$bBIBSYS 

Nummeret er et objektid fra BIBSYS 

 

015 ^^ $a86000012$bLC 

Nummeret er et Library of Congress card number 
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019 UTVIDET INFORMASJONSKODEFELT 

 

Felt 008 anbefales. Felt 019 brukes der hvor systemet ikke kan trekke ut tilstrekkelig 

informasjon fra felt 008. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Aldersgruppemerker for barnebøker. 
Delfeltet kan benyttes i tillegg til posisjon 22 (intellektuelt nivå) i felt 

008. Dersom flere enn en kode skal registreres, brukes komma for å 

skille kodene. 

 

aa Barn i alderen 0-2 år  

a Barn i alderen 3-5 år 

b Elever på 1. til 3. klassetrinn 

bu Elever på 4. og 5. klassetrinn 

u Elever på 6. og 7. klassetrinn 

mu Elever på ungdomsskoletrinnet 

 

$b Dokumenttype. 

Dersom flere enn én kode registreres, skilles de med komma. 

 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 a Kartografisk materiale 

 ab  Atlas 

 aj  Kart 

 b Manuskripter 

 c Musikktrykk 

 d Lydopptak 

 da  Grammofonplate 

 db  Kassett 

 dc  CD (kompaktplate) 

 dd  Avspiller med lydfil (f.eks. Digibøker) 

 de  Digikort (til Digispiller) 

 dg  Musikk 

 dh  Språkkurs 

 di  Lydbok 

 dj  Annen tale/annet 

 dk  Kombidokument 

 dl  SACD 

dm  DVD-audio 

dn  Blu-Ray-audio 

dz  MP3 

e Film 

 ea  E-film 

ec  Filmspole 

 ed  Videokassett (VHS) 

 ee  Videoplate (DVD) 

 ef  Blu-ray-plate 

 eg  3D 
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 f Grafisk materiale 

 fd  Dias 

 ff  Fotografi 

 fi  Kunstreproduksjon 

 g Elektroniske ressurser 

 ga  Nedlastbar fil 

gb  Diskett 

 gc  DVD-ROM 

 gd  CD-ROM (tidl.: optiske lagringsmedia) 

 ge  Nettressurser 

 gf  Lagringsbrikke 

 gg  Blu-ray ROM 

 gh  UMD (Universal Media Disc, for Sony PSP) 

 gi  Wii-plate 

 gt  DTBok (Daisy)  

 h Tredimensjonale gjenstander 

 i Mikroformer 

 ib  Mikrofilmspole 

 ic  Mikrofilmkort 

 j Periodika 

 je  E-tidsskrifter 

k Artikler (i bøker eller periodika) 

 ka  E-artikler 

l Fysiske bøker 

 la  E-bøker 

m Dataspill (koden brukes ikke alene) 

 ma  PC-spill 

 mb  Playstation 2 

 mc  Playstation 3 

 md  Playstation Portable 

 me  Playstation 4 

mi  Xbox 

 mj  Xbox 360 

 mk  Xbox One 

mn  Nintendo DS 

 mo  Nintendo Wii 

mp  Nintendo Wii U 

n Filformater 

na  PDF 

nb  EPUB 

nc  MOBI 

nl  WMA (Windows Media Audio) 

ns  WMV (Windows Media Video) 

o Digital rettighetsadministrasjon (DRM) 

z Reservert til intern bruk i systemene  

  

 Kodene kan kombineres, også koder fra ulike dokumenttyper. 

Eksempler på kobinasjoner: 

Språkkurs på CD-ROM: dh, gd 

Musikk på avspiller med lydfil: dd, dg 

Musikk på Blu-Ray-plate: dg, ef 

Dataspill på CD-ROM for PC: gd, ma 

Dataspill på DVD-ROM for Playstation 3: gc,mc 
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Lydbøker på CD i MP3-format: dc,di,dz 

E-bok, nedlastbar fil i PDF-format med DRM: ga,la,na,o   

  

$d Litterær form/innhold. 
Delfeltet kan benyttes i tillegg til posisjon 33 i 008.  Dersom flere enn 

én kode skal registreres, kombineres de uten skilletegn. 

 

R Roman 

N Novelle/fortelling   

D Dikt 

S Skuespill 

T Tegneserie 

A Antologi 

L Lærebok, brevkurs 

P Pekebok 

B Billedbok 

 

$e Litteratur tilpasset visse brukergrupper. 
Dersom flere enn en kode skal registreres, kombineres de uten 

skilletegn (og uten mellomrom). 

 

ta Lettlest/Tilrettelagt enkel tekst 

tb Tilrettelagt enkelt innhold 

tc Storskrift 
Forlagsdefinert. 

td God leselig skrift 
Storskrift. Selvmålt. 

te Blindeskrift 

tf Tegnspråk 

tg Taktile bøker 
Følebøker. 

  th Bliss symbolspråk 

  tj Store bokstaver 
   Versaler. 

  

 
Eksempel: 019  ^^  $ab,u 

Passer for barn fra 6 år t.o.m. 7. klassetrinn 

 

 

019  ^^  $dNA 

En antologi med noveller 

 

 

019  ^^  $etate 

Lettlest og i blindeskrift 

 

 
 $s Aldersgrense film/spill. 

For film brukes Medietilsynets aldersegrenser. For spill brukes PEGI-

merking (Pan European Game Information). 

 

  0 Tillatt for alle  

5 5 år 

7 7 år 

10 10 år 
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11 11 år 

12 12 år 

15 15 år 

18 18 år    
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020 INTERNASJONALT STANDARD BOKNUMMER 

(ISBN) (R) 

 

Dette feltet benyttes for dokumentets ISBN, dvs. ISBN for det dokumentet som 

katalogiseres. Feltet repeteres når det er flere nummer som refererer til ulike utgaver av 

et dokument, f.eks. separate ISBN for heftede og innbundne utgaver. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a  ISBN. 

   Her legges det korrekte ISBN. (1.8A-1.8B2) 

 

$b Innbindingsinformasjon. 

Her registreres informasjon om heftet/innbundet versjon.  (1.8E1) 

 

$c  Leveringsbetingelser. 

Her registreres pris etc. (1.8D1) 

 

$g  Andre tilføyelser. 
Her registreres andre tilføyelser som "rettet", "b. 1" etc.  

  (1.8B2, 1.8B4) 

 

$z  Feil ISBN.   (R) 

Koden skal benyttes når ISBN ikke er korrekt bygget opp, men er det 

nummer som står i dokumentet. (1.8B4) 

 

 

 
Eksempel: 020 ^^ $a0-521-33375-X$bib. 

Dokumentet er innbundet, ISBN er korrekt. 

 

020 ^^ $a82-02-04946-6$bh.$cNkr 100.50$gb. 1 

Dokumentet er heftet, prisen er norske kroner 100.50 og ISBN er for bind 1. 

 

020 ^^ $a0-273-08410-0$grettet$z0-273-08410-4 

Dokumentet er utstyrt med ISBN 0-273-08410-4, dette er så rettet til ISBN 

0-273-08410-0. 
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022 INTERNASJONALT STANDARD PERIODIKANUMMER 

(ISSN) (R) [Per] 

 

Feltet benyttes for Internasjonalt standard periodikanummer når det er for det 

periodikum eller serien som katalogiseres.  Hvis innførselen er for et enkelt dokument i 

en serie, plasseres ISSN i felt 440 eller 8XX.                        

 

ISSN-L brukes til å lenke sammen ulike materialvarianter av et periodikum. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Gyldig ISSN.  (1.8A-1.8B1, 1.8C) 

 

$l Gyldig ISSN-L.  

 

$m Kansellert ISSN-L. (R) 

Delfeltet benyttes for å registrere kansellerte ISSN-L. Delfeltet benyttes 

kun av nasjonalt ISSN-kontor. 

 

 $y Ukorrekt ISSN. (R) 

Delfeltet benyttes for å registrere ukorrekte ISSN som er blitt knyttet til 

periodikumet/serien. 

 

 $z Kansellert ISSN. (R) 

Delfeltet benyttes for å registrere kansellerte ISSN. Delfeltet benyttes 

kun av nasjonalt ISSN-kontor. 

 

 

 
Eksempel: 022 ^^ $a0802-9458 

 

022 ^^ $a0046-225X$y0046-2254 

 

022 ^^ $a0803-0529$z0804-5992 
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024 ANDRE STANDARDNUMRE (R) 
 
Dette feltet benyttes for andre standardnumre enn ISBN og ISSN. Type 

standardnummer angis av første indikator. Foreløpig er feltet definert for ISRC 

(International Standard Recording Code) for lydopptak, ISMN (International Standard 

Music Number) for musikktrykk og SICI (Serial Item and Contribution Identifier) for 

tidsskriftartikler. 

 

Indikatorer:  
 

Første:  Type standardnummer 
 

 0 Internasjonal standard opptakskode (ISRC) 

 2 Internasjonalt standard musikknummer (ISMN) 

 4 SICI 

  

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 

 

 $a  Standardnummer. 
   Her legges det korrekte standardnummer. (5.8B, 6.8B) 

 

$c  Leveringsbetingelser. 

Her registreres pris etc. (5.8D, 6.8D) 

 

$g  Andre tilføyelser. 
Her registreres andre tilføyelser som "rettet", "b. 1" etc.  

 

$z  Feil standardnummer.   (R) 

Koden skal benyttes når standardnummeret ikke er korrekt bygget opp, 

men er det nummer som står i dokumentet.  

 

 

 
Eksempel: 000 ^^^^^njm^^^^^^^^^1^^^^^^ 

 024 0^ $aFR-Z03-91-01231 

Dokumentet er et lydopptak  med ISRC:  FR-Z03-91-01231 

 

000 ^^^^^ncm^^^^^^^^^1^^^^^^ 

024 2^ $aM-57110-051-1 

Dokumentet er et musikktrykk med ISMN: M-57110-051-1 

 

000 ^^^^^naa^^^^^^^^^1^^^^^^ 

024 4^ $a8756-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E 

Dokumentet er  en tidsskriftanalytt  for artikkelen: "Quality : theory and  

practice." AT&T technical journal, vol. 65, no.  2, (March-April 1986), s. 4. 
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025 EUROPEISK ARTIKKELNUMMER (EAN) 

 

Dette er et nummer brukt av forleggere etc. Det står trykt i dokumentene (tall og 

strekkode) og består av: 

 siffer 1-3 type "vare" 

 siffer 4-12  ISBN minus sjekksiffer (når varen er bok) 

 siffer 13 sjekksiffer 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Nummer. 
 

 

 
Eksempel: 020 ^^ $a82-03-15849-8 

025 ^^ $a9788203158490 
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027 STANDARD TEKNISK RAPPORTNUMMER (STRN) (R) 

 

Feltet benyttes for Standard teknisk rapportnummer, som tildeles av the National 

Technical Information Service (NTIS). 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 

 

$a STRN. 
Her legges det korrekte STRN. 

 

$z Feil eller forkastet STRN. (R) 

Delfeltet benyttes for å registrere ugyldige eller forkastede STRN. 

 

 

 
Eksempel: 027 ^^ $aMETPRO/ED/SR-77/035 

 



028 

67 

 

028 UTGIVERNUMMER / EDISJONSNUMMER  (R) [Mus] 

 

Feltet benyttes for utgivernummer, edisjonsnummer etc. knyttet til lydopptak og 

musikktrykk. Type nummer angis av indikator 1. Platenummer, edisjonsnummer eller 

forleggernummer gis i naturlig språk i felt 571. 

 

Indikatorer: 
 

Første: 
 

^ Informasjon ikke oppgitt. 

 0 Edisjonsnummer. Listenummer musikkforlagene kan gi musikktrykkene 

sine. 

 1 Matrisenummer. Nummer som identifiserer hvilken master platen er 

presset fra. 

 2 Platenummer. For musikktrykk, nummeret som gravøren gav 

originalplaten som ble brukt ved trykkingen av et musikktrykk. 

 3 Andre utgivernummer. 

  

 For innspilt lyd vil første indikator ha verdien 0 for alle andre numre enn

 matrisenummer. 

 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Utgivernummer/edisjonsnummer eller forleggernummer. (5.7B19, 

6.7B19) 

 

 $b Utgiver. 
 

 

 
Eksempel: 028 0^ $aGV201A$bGood Vibrations Records 

571 ^^ $aGood Vibrations Records: GV201A 

 

028 0^ $aSTMA 8007$bTamla Motown 

571 ^^ $aTamla Motown: STMA 8007 

 

028 0^ $a3260$bW. Hansen 

028 2^ $a14171 a$bW. Hansen 

571 ^^ $aEdisjonsnummer: Edition Wilhelm Hansen no 3260. Platenummer: 

14171 a 

 

028 2^ $aB.H.M. 930$bBrødrene Hals 

571 ^^ $aPlatenummer: B.H.M. 930 
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030 CODEN  [Per] 

 

Feltet benyttes for angivelse av CODEN, en entydig identifikator for vitenskapelige og 

tekniske periodika, som består av seks tegn. 

 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a Gyldig CODEN. 
 

 $z Ugyldig eller forkastet CODEN. (R) 

Delfeltet benyttes for CODEN-forkortelser som er ugyldige eller er blitt 

forkastet. 

 

 

 
Eksempel: 030 ^^ $aJACSAT 

 

030 ^^ $aASIRAF$zASITAF 
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033 DATO OG STED FOR EN HENDELSE  (R) 

 

Feltet inneholder kodet informasjon for dato og sted for en hendelse. For lydopptak, 

filmer og videoopptak kan dato og sted for opptak, filming, utførelse eller lignende 

registreres. For museumsgjenstander, manuskripter etc. kan  dato og tid for funn 

registreres. 

 

Informasjonen som registreres her kan også registreres i klartekst som note. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Type dato i delfelt $a 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Enkel dato 

 1 Flere enkle datoer 

 2 Spenn av datoer 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Dato for innspilling/opptak. (R) 

Inneholder aktuelle eller antatte dato(er) for opptak e.l. Datoen er 8 tegn 

lang, og registreres i formen ÅÅÅÅMMDD. Hvis deler av datoen ikke 

er kjent, erstattes hvert ukjent siffer med en strek (-). Flere enkle datoer 

i et spenn registreres i repeterte $a-delfelt i kronologisk rekkefølge. 

 

$b Kode for geografisk område. (R) 

Inneholder kode for stedet der opptak e.l. ble gjort. Statistisk 

sentralbyrås koder skal benyttes. Jfr. felt 043. 

 

 

 
Eksempel: 033 1^ $a19770115$a19770210 

033 2^ $a19710607$a19710614 

Dokumentet inneholder to verk. Det ene ble innspilt 15. januar og 10. februar 

1977, mens det andre opptaket ble gjort 7.-14. juni 1971. 

 

 



040 

70 

 

040 KATALOGISERINGSKILDE 

 

Dette feltet korresponderer med posisjon 39 i felt 008, men kan benyttes hvis en mer 

fullstendig informasjon er ønskelig. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Katalogiseringskilde. 
Her angis den opprinnelige katalogiseringskilden for posten dersom den 

er importert. For norske bibliotek kan en bruke Norsk samkatalogs 

bibliotekkoder. Disse ajourføres i databasen BIBLIOTEK i 

Nasjonalbiblioteket. 

 
Eksempel: 008 870915^1986^^^^no^^^^^^^^^^^^000010nor^2 

Biblioteksentralen, autorisert  

 

008 870915^1986^^^^no^^^^^^^^^^^^000010nor^9 

040 ^^ $aTRHEIMB 
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041 SPRÅKKODER 

 

Dette feltet kan benyttes hvis dokumentet er på flere språk, og felt 008/35-37 ikke er 

tilstrekkelig til å uttrykke dette.  I så fall vil posisjon 35-37 i felt 008 inneholde koden 

"mul". 

Dette feltet benyttes også for dokumenter på ett språk hvis dokumentene f.eks. er 

oversatt. 

I delfeltene benyttes tre-tegns koder for språk, se 008/35-37. 

 

Indikatorer: 

 

Første: Oversettelsesinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Dokumentet er ikke en oversettelse eller inneholder ikke en oversettelse 

 1 Dokumentet er eller inneholder en oversettelse 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Språk i tekst/lydspor. 

Her registreres en eller flere koder for språk i den aktuelle tekst.  

For filmer og videoopptak inneholder delfeltet koder for språkene, 

bortsett fra språk i medfølgende trykt materiale og medfølgende lyd. 

Disse registreres i delfelt $g. 

 

$b  Språk i sammendrag/undertekster.  

Her registreres en eller flere koder for de språk 

sammendraget/sammendragene er skrevet på. Hvis det er tekster på flere 

språk, registreres kodene i alfabetisk orden. 

For filmer og videoopptak inneholder delfelt $b koder for språk i 

undertekster dersom dette er et annet språk enn i lydsporet.  

 

$g Språk i medfølgende materiale.  

For filmer og videoopptak benyttes delfelt $g for alt medfølgende 

materiale. 

 

$h  Språk i originaldokument. 

Dokumentet som katalogiseres kan være en oversettelse av originalen, i 

så fall settes første indikator til 1.  

Men dokumentet kan være oversatt fra en oversettelse, i så fall skal 

(kan) både originalens språk og språk i dokumentet som det er oversatt 

fra, markeres her.  Det gjøres ved at koden for "mellomoriginalen" 

settes først og det virkelige originalspråk sist. 

 

 
Eksempel: 041 0^ $anor$beng 

Dokument på norsk med sammendrag på engelsk 

 

041 1^ $aeng$hgerswe 

Dokumentet er på engelsk, det er oversatt fra et tysk dokument, men den virkelige 

original er på svensk 
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* 043 GEOGRAFISK KODE 

 

Feltet skal inneholde koder for geografiske områder.  Statistisk sentralbyrås koder skal 

benyttes når disse er endelig definert.  Inntil da reserveres feltet for bruk. 
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044 KODE FOR PRODUSENTLAND  [F/V, Mus] 

 

Feltet benyttes når felt 008/15-16 ikke er tilstrekkelig for å uttrykke fulle opplysninger 

om filmer, videoopptak eller lydopptak som er produsert i flere land. 

 

Standardkoder for land, ISO 3166, benyttes, se 008/15-17. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a Kode for produsentland. (R) 

Ved flere land registreres koden for hvert land i et separat delfelt $a. 

Koden i felt 008, pos. 15-16 legges i det første delfeltet. 

 

 

 
Eksempel: 044 ^^ $ano$ase$adk 
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045 KRONOLOGI 

 

Feltet brukes til å angi en tidsperiode som har relevans for dokumentet. For musikk kan 

komposisjonsår registreres her. Tegnet - (bindestrek) erstatter eksakte tall. 

 

Indikatorer: 

 

Første: Type dato i delfelt $a 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Enkel dato 

 1 Flere enkle datoer 

 2 Spenn av datoer 

 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a År (f.eks. komposisjonsår). (R) 
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050 - 099   KLASSIFIKASJONSKODER 

 

En del felt er her reservert fordi de er i bruk i MARC 21. Enkelte importerer slike data 

og kan ha nytte av feltene i sin videre bearbeidelse av dataene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

* 050 LC klassifikasjonsnummer 

* 051 LC eksemplar/utgave/offprint 

* 052 Geografisk klassifikasjonskode 

* 055 Kanadisk klassifikasjonsnummer 

 060 National Library of Medicine klassifikasjonsnummer (R) 

* 061 National Library of Medicine "eksemplar" informasjon 

* 066 Tegnsett brukt i posten 

* 070 National Agricultural Library klassifikasjonsnummer 

* 071 National Agricultural Library "eksemplar" informasjon 

* 072 Emnekategorikode 

 074 Offentlig trykksaknummer 

 080 Universal desimalklassifikasjon (UDK) (R) 

 082 Dewey desimalklassifikasjon (DDK) (R) 

 084 Andre klassifikasjonsnummer (R) 

* 086 Klassifikasjonsnummer for offentlige publikasjoner 

* 088 Rapportnummer 

 09X Lokale felt 
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* 050 LC KLASSIFIKASJONSNUMMER 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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* 051 LC EKSEMPLAR/UTGAVE/OFFPRINT 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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* 052 GEOGRAFISK KLASSIFIKASJONSKODE 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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* 055 KANADISK KLASSIFIKASJONSNUMMER 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 

 



060 

80 

 

060 NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, 

klassifikasjonsnummer  (R) 

 

 

Indikatorer: 
 

Første:  Finnes i NLM samling 
^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Dokumentet finnes i NLM 

 1 Dokumentet finnes ikke i NLM 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Klassifikasjonsnummer. 

I delfelt $a legges klassifikasjonsnummeret.  

 

$z  Hovednummer. 

Verdier i delfeltet: 

h = hovednummer for dokumentet 

a = analytisk nummer for en del av dokumentet 

 

 $7 Del av dokumentet som klassifikasjonskoden gjelder. 
Her registeres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del 

av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 

 
Eksempel: 060 ^^ $aWM 270$zh 
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* 061 NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, "eksemplar" 

informasjon 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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* 066 TEGNSETT BRUKT I POSTEN 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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* 070 NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY, 

klassifikasjonsnummer 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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* 071 NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY, "eksemplar" 

informasjon  
 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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* 072 EMNEKATEGORIKODE 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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074 OFFENTLIG TRYKKSAKNUMMER  
 

Her kan Statens trykksaksekspedisjons-nummer registreres. Hvert departement tildeler 

sine dokumenter en entydig kode bestående av bokstaver (med innbakt språkkode) og 

siffer.  Dette felt benyttes til denne type identifikasjonsnummer. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 

 

$a  Kode. 
 

 

 
Eksempel: 074 ^^ $aIK-2083 

Brosjyre utgitt av  Statens helsetilsyn om revmatiske sykdommer og tannhelse 

 

074 ^^ $aG-030 

Brosjyre utgitt av Justisdepartementet om statlig erstatning til voldsofre 
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080 UNIVERSAL DESIMALKLASSIFIKASJON (UDK)  (R) 

 

Indikatorer: 
 

Første: UDK-utgave 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 English full edition 

 1 International medium edition 

 2 Internationale mittlere Ausgabe 

 3 Svenska förkortade upplagan 

 

Andre: Klassifikasjonskilde 
 

^ Kilde ikke oppgitt 

 

Indikator 2 angir hvem som har klassifisert dokumentet. Koder for indikator 2 

som angir spesielle kilder er ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Klassifikasjonsnummer. 
I delfelt $a legges klassifikasjonsnummeret. 

 

$e  Oppslagsterm til emneregister. 

 

$z  Nummerets karakter. 

Verdier i delfeltet: 

h = hovednummer for dokumentet 

a = analytisk nummer for en del av dokumentet 

b = alternativt nummer 

 

 $7 Del av dokumentet som klassifikasjonskoden gjelder. 
Her registeres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del 

av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 

 
Eksempel: 080 0^ $a621.93$zh 

Dokumentet er klassifisert etter full UDK-utgave og nummeret er hovednummer 

for dokumentet 
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082 DEWEY DESIMALKLASSIFIKASJON (DDK)  (R) 

 

Indikatorer: 
 

Første: DDK-utgave 
 

^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Deweys desimalklassifikasjon, fullstendig utgave 

 1 Abridged Dewey decimal classification 

 3 Deweys desimalklassifikasjon, 4. eller 5. norske utgave  

 4 Arnesen 1.-3. utgave 

 

Indikator 1 benyttes til å angi hvilken Dewey/Arnesen utgave som er benyttet 

ved klassifikasjonen.   

 

Andre: Klassifikasjonskilde 
 

^ Kilde ikke oppgitt 

 0 Norges nasjonalbibliografi 

 1 Biblioteksentralen 

 2 Annen kilde 

 3 Bokdatabasen 

 

Indikator 2 angir hvem som har klassifisert dokumentet.   

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Klassifikasjonsnummer. 
I delfelt $a legges klassifikasjonsnummeret. Verbal utvidelse registreres 

som fortsettelse av klassifikasjonsnummeret. 

 

$e  Oppslagsterm til emneregister. 

 

$m Tillatt løsning eller standard løsning. 
I delfelt $m kan det angis om klassenummeret er laget etter en standard 

løsning eller en tillatt løsning i Dewey-utgaven som er brukt. 

Verdier i delfeltet: 

a = standard løsning 

b = tillatt løsning  

 

$q Klassifiserende bibliotek/organisasjon. 
I delfelt $q kan det angis hvem som har klassifisert. Verdi hentes fra 

«MARC Code List for Organizations». 

 

$x  Hjelpetabeller. 

Delfelt $x kan benyttes til hjelpetabeller, dvs. den del av 

klassifikasjonsnummeret som er en hjelpetabell man ønsker gjenfinning 

på. 

 

$z  Nummerets karakter. 

Verdier i delfeltet: 
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h = hovednummer for dokumentet 

a = analytisk nummer for en del av dokumentet 

b = alternativt nummer 

 

$2  Klassifikasjonsutgave. 

Delfelt $2 benyttes til utgave-nummeret og spesifikasjon av språk hvis 

språket ikke er engelsk. 

 

 $7 Del av dokumentet som klassifikasjonskoden gjelder. 
Her registeres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del 

av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 
Eksempel: 082 0^ $a510.2$zh 

Dokumentet er klassifisert etter den fulle Dewey-utgaven, utgavenr. er ikke 

angitt, nummeret er et hovednummer. 

 

082 0^ $a630.23$219 

Dokumentet er klassifisert etter den fulle 19. utgave. Kilde ikke oppgitt. 

 

082 41 $a630.23$23 

Dokumentet er klassifisert etter Arnesen, 3. utg., Biblioteksentralens 

klassifikasjon. 

 

082 30 $a948.1$qNO-OsNB$25/nor 

Dokumentet er klassifisert etter Dewey desimalklassifikasjon, 5. norske utgave. 

Norges nasjonalbibliografi, klassifisert av Nasjonalbiblioteket. 

 

082 0^ $a936.81$qNO-OsNB$223/nor 

Dokumentet er klassifisert etter Dewey desimalklassifikasjon, norsk fullstendig 

utgave. Kilde ikke oppgitt, men  klassifisert av Nasjonalbiblioteket. 
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084 ANDRE KLASSIFIKASJONSNUMMER (R) 

 

 

Feltet benyttes ved registrering av andre klassifiksjonsnummer enn de som har egen 

feltkode. 

 

Indikatorer er ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Klassifikasjonsnummer. 

I delfelt $a legges klassifikasjonsnummeret. 

 

$z  Nummerets karakter. 

Verdier i delfeltet: 

h = hovednummer for dokumentet 

a = analytisk nummer for en del av dokumentet 

b = alternativt nummer 

 

 $7 Del av dokumentet som klassifikasjonskoden gjelder. 
Her registeres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del 

av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 
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* 086 KLASSIFIKASJONSNUMMER FOR OFFENTLIGE 

PUBLIKASJONER 

 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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* 088 RAPPORTNUMMER 

 

Andre rapportnummer enn Standard teknisk rapportnummer (STRN) som skal 

registreres i felt 027. 

Feltet er reservert for senere bruk. 
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09X  LOKALE FELT 

 

Alle felt 090 til 099 kan benyttes til lokal informasjon.  Det anbefales at feltene 

090-096 benyttes til lokal klassifikasjon, oppstillingssignatur etc. 
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1XX HOVEDORDNINGSORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 100 Hovedordningsord personnavn 

 110 Hovedordningsord korporasjonsnavn 

 111 Hovedordningsord konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. 

 130 Hovedordningsord standardtittel 
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100 HOVEDORDNINGSORD PERSONNAVN 

 

Feltet benyttes når det er hovedinnførsel under person. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Type navn 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Fornavn (benyttes bl.a. for islandske navn) 

 1 Enkelt etternavn 

 2 Sammensatt etternavn 

 3 Bare etternavn 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn. 
Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett 

fra når indikator 1 har verdien 0 eller 3. (22.4-22.11) 

 

$b  Nummer. 
Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I 

Vasa).  Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator 

har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C) 

 

$c  Andre tilføyelser. 
Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som 

kongelige eller adelige titler. Her legges også romertall som ikke hører 

til navneinnførselen. (22.12-22.17, 22.19) 

 

$d  Årstall forbundet med navn. 
Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår. (22.18) 

 

$e  Betegnelse for funksjon. 
Dette delfeltet benyttes ifølge katalogiseringsreglene bare for juridisk 

litteratur, evt. også for disputaser, men for eldre katalogregler er dette 

feltet for funksjon/relasjon til dokumentet.  (21.36C1-C3, 21.27) 

 

$j  Nasjonalitet. 
 Her legges personens nasjonalitet.  

 

$q  Mer fullstendig navneform. 
Delfeltet benyttes hvis det i $a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn. 

(22.16) 
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$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

$8 Andre karakteristika forbundet med navn. 
Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som 

f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc. 

 

 

 
Eksempel: 100 10 $aAndersen, H.C.$qHans Christian 

 

100 00 $aPius$bXII$cpave 

 

100 00 $aGustav$bI Vasa$ckonge av Sverige 

 

100 00 $aVigdis Johansdóttir$d1942- 

 

100 00 $aAlexander$bI$ckeiser av Russland 

 

100 20 $aØstergaard Pedersen, B. 

 

100 10 $aBrisis, Katarzyna de 

 

100 00 $aAristophanes 

 

100 30 $aBerg$cfamilien 

 

100 1^ $aL'Orange, H.P.$wLorange, H.P. 

 

100 1^ $aLübke, Heinrich$wLybke, Heinrich 
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110 HOVEDORDNINGSORD KORPORASJONSNAVN  

 

Feltet benyttes når det er hovedinnførsel under korporasjon. Det benyttes også for 

konferanser som er underordnet en korporasjon. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn. 
Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen.  (24.1-.3, 

24.8-.11, 24.15) 

 

$b  Underavdeling.  
Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette 

for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 

24.18-.27) 

 

$c Sted. 
Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en 

korporasjon. (24.7B4, 24.8B) 

 

$d Dato. 
Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en 

korporasjon.  (24.7B3, 24.8B) 

 

$e  Betegnelse for funksjon. 
Dette delfeltet kan ifølge katalogiseringsreglene benyttes for juridisk 

litteratur (21.36C1-C3). For eldre katalogregler var dette feltet for 

funksjon/relasjon til dokumentet. 

 

$g Diverse opplysninger. 
Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i 

andre delfelt. Her legges f. eks. nummer, årstall og sted knyttet til 

delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26). 

  

$n  Nummer. 
Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er 

underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B) 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 

Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f.eks. ved å angi sted, 

eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11, 
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24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27) 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 110 ^0 $aNord-Trøndelag 

 

110 ^0 $aNorge$bUtvalget for statseiendom i Nordland og Troms 

 

110 ^0 $aArbeidernes musikkorps$qNamsos 

 

110 ^0 $aInternational Labour Organisation$bEuropean Regional 

Conference$cGenève$d1968$n2 

 

110 ^4 $aDen Norske kirke$bLiturgikommisjonen av 1965 

 

110 ^0 $aABBA 

 

110 ^0 $aNorges musikkhøgskole$bFestival$cOslo$d1981 

 

110 ^^ $aLoftlei∂ir$wloftleidir 

 

110 ^0 $aForente stater$bMaritime Administration. Office of Research & 

Development 
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111 HOVEDORDNINGSORD KONFERANSE-, MØTE-, 

UTSTILLINGSNAVN ETC. 
 

Feltet benyttes når hovedinnførsel er under konferanse, møte, utstilling etc. Her legges 

konferansens navn, evt. delkonferansens navn med biinnførsel på hovedkonferansens 

navn. Hvis en konferanse er innført som underordnet ledd under en offentlig myndighet 

eller en annen korporasjon, brukes felt 110.  

 

Indikatorer: 

 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 

 

$a  Navn.  (24.7-.8) 

 

 $c Sted. 
Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt.  

(24.7B4, 24.8B) 

 

 $d Dato. 
Dato for konferansen, utstillingen etc.  (24.7B3, 24.8B) 

 

$g Diverse opplysninger. 
Delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, 

f.eks. opplysning om delegasjoner. 

 

$n  Nummer. 
Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.8B) 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 
Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, 

legges dette i delfelt $q.  (24.4B) 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 111 ^0 $aNordisk fagkonferanse for historisk metodelære 

$cLeikanger$d1978$n14 

111 ^0 $aHvordan øke forbuket av fisk og fiskeprodukter 

$cHaugesund$d1980$qkonferanse 

 

111 ^0 $aInternational American Conference$cLima, Peru$d1938$gDelegation 

from Mexico$n8 
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111 ^0 $aCrown Princess Sonja International Music Competition$cOslo 

$d1988 
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130 HOVEDORDNINGSORD STANDARDTITTEL 

 

Dette feltet benyttes når standardtittel er hovedinnførsel. 

 

For periodika brukes dette feltet for å få angitt elementer som skiller likelydende titler. 

Hovedtittelen registreres i $a og en forklarende tilføyelse, f.eks. korporasjonsnavn, 

registreres i $q. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 

 

$a  Standardtittel.  (25) 

 

$b Underordnet enhet. 
Brukes helst for manuskripter.  (25.13C) 

 

 $d Årstall. 
Her legges årstall for undertegnelse av avtale, traktat etc.  (25.16) 

 

$f Utgivelsesår. 
Her legges utgivelsesåret for det dokumentet som katalogiseres 

(25.18A13). Årstall som tilføyes for å skille identiske standardtitler skal 

ikke registreres her, men i delfelt $q.  

 

$h Generell materialbetegnelse. 
Angivelse av materialtype for dokumentet som katalogiseres. Det kan 

registreres her og/eller i 245 $h. 

 

$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse.  [Mus] 

(25.31A1-A4) 

 

$k Form. 
Form kan her være protokoll, utvalg etc.  (25.6B3, 25.11, 25.16B3, 

25.32B, 25.36C) 

 

$l Språk i dokumentet. 
Dette delfeltet vil kunne benyttes ved sortering av lister.  (25.5D, 

25.18A10, 25.31B7) 

 

$m Besetning.  (25.29)  [Mus] 
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$n Nummer for del av verk. 
Se delfelt $p.  (25.6, 25.18, 25.23, 25.32) 

 

$o Arrangement.  (25.31B2)  [Mus] 

 

$p Tittel for del av verk. 
Ved repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter 

resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p.   

(25.6, 25.18, 25.23, 25.32) 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 
Ord, uttrykk eller betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra 

en annen identisk eller lignende tittel. (25) 

 

$r Toneart.  (25.31A5)  [Mus] 

 

$s Versjon. 
Her legges versjonsbetegnelse for Bibelen.  (25.18A11) 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 130 ^^ $aAu∂unar þáttur vestfirska$lNorsk$waudunar thattur vestfirska 

 

130 ^0 $aBibelen$f1985$lEngelsk$pGT. Apokryfene. Judiths bok$sMoore 

 

130 ^0 $aBibelen$f1973$lNorsk$pNT. Lukas evangelium$sOversettelse  

1973 

 

130 ^4 $aDen Europeiske menneskerettighetskonvensjon$d1950 $kProtokoller, 

etc. 1963-09-16 

 

130 ^0 $aMeddelelse$qNorsk treteknisk institutt 

 

130 ^0 $aSkriftrække$nT$pSkrifter fra 

Metodeforskningsgruppen$qHandelshøjskolen i København 

 

130 ^0 $aRapport$qUniversitetet i Bergen. Senter for mediaforskning 

 

130 ^0 $aKing Kong$q1933 

 

130 ^0 $aKing Kong$q1976 

 

130 ^0 $aGreensleeves$lNorsk 

 

130 ^0 $aBritish Library$bManuskript. Harley 2253 
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2XX TITTEL-, ANSVARS- OG UTGIVELSESOPPLYSNINGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 210 Forkortet tittel [Per] 

 222 Nøkkeltittel [Per] 

 240 Standardtittel 

 245 Tittel og ansvarsopplysninger 

 246 Parallelltittel (R) 

 250 Utgave 

 254 Musikktrykkets fysiske presentasjon [Mus] 

 255 Matematiske data [Kar] 

 256 Filkarakteristika [Fil] 

 260 Utgivelse, distribusjon osv. 

 263 Beregnet publikasjonsdato 

 270 Adresse (R) 
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210 FORKORTET TITTEL  [Per] 

 

Feltet inneholder en forkortet tittel laget ut fra nøkkeltittelen (felt 222). 

 

Forkortelsen bestemmes av nasjonale ISSN (International Standard Serial Number)- 

sentre  i overensstemmelse med ISO 4, Documentation - Rules for the abbreviation of 

title words and titles of publications  og List of serial title word abbreviation. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Tittelinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Det skal ikke lages biinnførsel på tittel 

 1 Biinnførsel på tittel skal lages 

 

Andre indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

  $a Forkortet tittel. 
Delfeltet inneholder hele den forkortede tittelen, bortsett fra evt. 

forklarende tilføyelser. 

 

 $b Forklarende tilføyelser. 
Hvis felt 222 (Nøkkeltittel) inneholder forklarende tilføyelser, 

registreres de samme opplysningene her, evt. i forkortet form. 

 

 

 
Eksempel: 210 0^ $aEnergy, environ. dev. 

222 00 $aEnergy, environment and development 

 

210 0^ $aAktuelt - Nord. ind.fond 

222 00 $aAktuelt - Nordisk industrifond 
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222 NØKKELTITTEL  [Per] 

 

Feltet inneholder en entydig tittel som er knyttet til ISSN (registrert i felt 022). 

 

Nøkkeltittelen tildeles av nasjonale ISSN (International Standard Serial Number)-

sentre. 

 

Indikatorer: 

 

Første: Tittelinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Det skal ikke lages biinnførsel på tittel 

 1 Biinnførsel på tittel skal lages 

 

Andre: Sorteringsindikator 

 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering. 

 

 

Delfeltkoder: 

 

 $a Nøkkeltittel. 
Delfeltet inneholder den fullstendige nøkkeltittelen, bortsett fra evt. 

forklarende tilføyelser. 

 

$b Forklarende tilføyelser. 
Dette kan være stedsnavn eller andre opplysninger som er nødvendige 

for å skille identiske titler fra hverandre. 

 

 

 
Eksempel: 222 00 $aNettverk$bOslo. 1989 

 

222 00 $aNettverk$bOslo. 1985 

 

Dette er to forskjellige tidsskrifter, ett som begynte i 1989, og ett som begynte i 

1985. 

 

222 00 $aAktuelt - Nordisk industrifond 

245 00 $aAktuelt 
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240 STANDARDTITTEL 

 

Dette feltet benyttes til standardtittel når hovedinnførselen er en person, korporasjon 

eller konferanse (dvs. er registrert i felt 100, 110 eller 111).  

 

Videre kan feltet også benyttes til originaltittel, selv om man ikke ønsker standardtittel. 

Registrering av originaltittel kan være ønskelig av følgende hensyn: 

- systemet kan lage note med fortekst "Originaltittel: ..." 

- gi søkemulighet på originaltittel 

- gi mulighet for lenking av alle utgaver av samme tittel (intellektuell enhet) 

 

Indikatorer: 

 

Første: Type tittel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Standardtittel 

 1 Originalens tittel 

 

 

Andre: Sorteringsindikator 

 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Tittel. 
Standardtittel eller originalens tittel. (25.1-.3, 25.8-.11, 25.15) 

 

$b  Annen tittelinformasjon. 
Delfeltet brukes f.eks. når første indikator er 1. 

 

$d  Årstall. 
Her legges årstall for undertegnelse av avtale, traktat etc.  (25.16) 

 

$f Utgivelsesår.  (25.31A6) 

 

$g  Diverse opplysninger. 
Dette kan være opplysninger om motpart ved traktater etc. 

 

$h Generell materialbetegnelse. 
Angivelse av materialtype for dokumentet som katalogiseres. Det kan 

registreres her og/eller i 245 $h. 

 

$i Serienummer, opusnummer, nummer fra tematisk verkfortegnelse.  
(25.31A1-A4)  [Mus] 

 

$k  Form. 
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Form kan her være utvalg, protokoller etc.   

(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B) 

 

$l  Språk. 
Språk i dokumentet som katalogiseres. (25.5D, 25.18A10, 25.31B7) 

 

$m Besetning.  (25.29)  [Mus] 

 

$n  Nummer for del av verk.  
Se delfelt $p. (25.6B1-B2, 25.32) 

 

$o Arrangement for musikk.  (25.31B2)  [Mus] 

 

$p  Tittel for del av verk. 
Ved repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter 

resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p.  (25.6, 25.18, 

25.23) 

 

 $q Forklarende tilføyelse. 
 

$r Toneart.  (25.31A5)  [Mus] 

 

$s Versjon. 
Her legges versjonsbetegnelse for avtale, traktat etc. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 100 10 $aAndersen, H.C.$qHans Christian 

240 00 $aEventyr$kUtvalg 

245 10 $aEventyr og historier$cH.C. Andersen 

 

100 10 $aAndersen, H.C.$qHans Christian 

240 00 $aSvinedrengen$lNorsk 

245 10 $aSvinegjeteren$cH.C. Andersen 

 

110 ^0 $aNorge 

240 00 $aForvaltningsloven 

245 10 $aForvaltningsloven med kommentarer 

 

100 10 $aGibbons, Orlando 

240 00 $aFantasier$mtasteinstrumenter 

245 10 $aFantazia of four parts 

 

100 10 $aBeethoven, Ludwig van$d1770-1827 

240 00 $aFidelio$lEngelsk & tysk$q1814$sLibretto 

 

240 00 $aScherzi$iop. 20$mklaver$rA-dur 

 

100 10 $aStravinskij, Igor 

240 02 $aL´oiseau de feu 

245 10 $aIldfuglen 

 

100 10 $aHovland, Egil 
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240 00 $aLangfredag$lSvensk & norsk$oarr.$pTårnhøye bølger går 

245 10 $aTårnhøye bølger går$bfor blandet kor, fra "Langfredag"$cEgil Hovland 

 

100 00 $aIbsen, Henrik 

240 00 $aGengangere 

245 10 $aGjengangere$c av Henrik Ibsen ; språklig bearbeidet av Sverre Rødahl 
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245 TITTEL OG ANSVARSOPPLYSNINGER 

 

I dette feltet legges tittelen og ansvarsopplysningene for det dokument som 

katalogiseres.  

 

Indikatorer: 

 

Første: Tittelinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Det skal ikke lages biinnførsel på tittel 

 1 Biinnførsel på tittel skal lages 

 

Andre: Sorteringsindikator 

 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Tittel. 
Her skal hovedtittelen registreres  (1.1B) 

 

$b  Annen tittelinformasjon. 
I dette delfeltet legges f.eks. undertitler og overtitler. (1.1E) 

 

 $c Ansvarsangivelse. 
Her legges ansvarsangivelse. (1.1F) 

 

 $h Generell materialbetegnelse. 
Angivelse av materialtype for dokumentet som katalogiseres. (1.1C) 

 

$n  Nummer for del av verk.  (1.1B9, 12.1B3-4) 

Se delfelt $p. 

 

$p  Tittel for del av verk. 
Ved repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter 

resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p.  (1.1B9, 12.1B3-

4) 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfelt kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved 

sortering av delfelt $a. 

 
Eksempel: 245 00 $aFag- og sakprosa$bnå- og framtid : rapport fra NFF's seminar på 

Randsvangen 5. og 6. oktober 1979$cNorsk faglitterær forfatterforening 

 

245 0^ $a Kunskap - insikt - frigörelse$b10 inläg om etablerad och alternativ 

undervisning$cLilian Levin ... [et al.] (red.)$wKunskap insikt frigørelse 

 

245 11 $a"Og nu vil jeg tale ut" - "Men nu vil jeg også tale ud" $bbrevvekslingen 
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mellom Bjørnstjerne Bjørnson og Amalie Skram 1878-1904 $cved Øyvind Anker 

og Edvard Beyer 

 

245 12 $aL`histoire d`un soldat$cIgor Stravinskij 

 

245 02 $aL`Humanité 

 

245 0^ $aLänderkurzberichte$cStatistisches Bundesamt$pThailand 

$wlenderkurzberichte 

 

245 00 $aLautin$cLøten historielag. Særutgave 

 

Dersom tittel på underavdeling skal redigeres ut etter angivelse av 

ansvarshavende, kan den ikke registreres i $p, men må legges (med korrekte 

ISBD-skilletegn) i $c. 

 

245 10 $aKristin Lavransdatter$pKransen 

 

245 1^ $aNürnbergprosessen$wnyrnbergprosessen 

 

245 04 $aDet røde eplet ; Morfar er sjørøver$ctegnet og fortalt av Jan Lööf ; 

oversatt av Venke Agnes Engh 

 

245 10 $aAlder og aldersproblemene hos samene$cAdolf Steen. Kårskipnaden / 

Ola O. Røssum 

 

245 00 $aTransactions of the ASME$pJournal of solar energy engineering 

 

245 00 $aProgress in nuclear energy$nSeries 2$pReactors 

 

245 00 $aSynopsis$binformasjon om informasjon$cRiksbibliotektjenesten 

 

245 10 $aMåløyraidet 1941$bKnut Wigert ser tilbake og 

minnes$cprogramansvarlige: Knut Wigert, Bernhard Larsen ; en samproduksjon 

FRO, NRK$hvideoopptak 

 

245 14 $a"Ei mor strekker seg langt, vet du"$ben film om mishandling av 

eldre$cav Øyvind Aschjem ; [produksjon: AV-team]$hvideoopptak 

 

245 00 $aNordic linguistic bulletin$helektronisk ressurs 

 

245 10 $aNår kroppen husker det du vil glemme$cSolveig Bøhle$hlydopptak 
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246  PARALLELLTITTEL (R) 

 

Feltet benyttes til registrering av parallelltittel. 

 

Indikatorer: 

 

Første: Tittelinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Det skal ikke lages biinnførsel på parallelltittel 

1 Innførsel på parallelltittel skal lages 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering. 

Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer 

en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

Delfeltkoder: 

 

$a Parallelltittel.  

Her skal parallelltittelen registreres. (1.1D, 1.1F10, 12.1D) 

 

$b Annen tittelinformasjon. 
I dette delfeltet legges f.eks. undertittel til parallelltittelen. (1.1E5) 

 

$c Ansvarsangivelse. 
Her legges ansvarsangivelse dersom parallelltittelen har 

ansvarsangivelse på annet språk enn hovedtittelen. (1.1F11) 

 

 $f Dato-, bind- eller heftebetegnelse. [Per] 

  Her legges dato- eller bind-/heftebetegnelsen knyttet til parallelltittelen i 

posten. 

 

$h Generell materialbetegnelse. 
Her legges materialtype dersom parallelltittelen har materialtype på 

annet språk enn hovedtittelen. 

 

$n Nummer for del av verk. 
Her legges nummer for del av verk dersom denne skal angis i annen 

form for parallelltittelen enn for hovedtittelen. 

 

$p Tittel for del av verk. 
Her legges tittel for del av verk dersom denne skal angis i annen form 

for parallelltittelen enn for hovedtittelen. 

 

$w Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 245 10 $aFransk - norsk, norsk - fransk$cav Gunnar Høst 
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246 10$aFrançais - norvégien, norvégien - français 

 

245 00$aAllergologen$cNorsk forening for allergologi og immunopatologi 

246 14$aThe Allergist$cNorwegian Society of Allergology and 

Immunopathology 

 

245 00 $aTidsskrift for den Norske lægeforening 

246 00 $aJournal of the Norwegian Medical Association 
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250 UTGAVE 

 

Feltet benyttes til utgaveinformasjon. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Utgave, opplag etc. 
Dette delfeltet benyttes til den del av utgaveinformasjonen som skal 

redigeres ut foran skråstrek ( / ), dvs. ansvarsangivelse.  (1.2B-12.2B) 

 

$b  Ansvarshavende. 
Ansvarlig for utgaven. (1.2C-12.2C, 1.2D-12.2D, 1.2E-12.2E) 

 

 

 
Eksempel: 250 ^^ $a3. utg.$brevidert av Moltke Moe og Anders Krogvig 

  

 250 ^^ $a2. oppl. 

 

 250 ^^ $aBokmål[utg.], 2. utg., 4. oppl. 
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254 MUSIKKTRYKKETS FYSISKE PRESENTASJON  [Mus] 

 

Feltet benyttes til beskrivelse av den fysiske presentasjon av trykt musikk eller 

musikkmanuskripter, f.eks. for en strykekvartett utgitt som partitur, studiepartitur, 

partitur + stemmer eller bare stemmer. 

Opplysningene skal gjengis hvis de finnes i dokumentets hovedkilde. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Fysisk presentasjon. 
Angis med den betegnelsen som er brukt i dokumentets hovedkilde. 

(5.3) 

 

 
Eksempel: 254 ^^ $aPartitur 

 

254 ^^ $aMiniature score 

300 ^^ $a1 studiepartitur (3 b.) 

 

254 ^^ $aPartition 
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255 MATEMATISKE DATA [Kar] 

 

Feltet benyttes til matematiske og andre kartografiske opplysninger. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a Opplysning om målestokk. (3.3B) 

 

 $b Opplysning om projeksjon. (3.3C) 

 

 $c Opplysning om koordinater. (3.3D1) 

 

 $d Opplysning om sone. (3.3D2) 

  Gjelder stjernekart 

 

 $e Opplysning om ekvinoktium. (3.3D2) 

 

 

 
Eksempel: 255 ^^ $aMålestokk 1:500.000 

 

255 ^^ $aMålestokk [1:63.360]$bKonisk ekvidistant proj. 
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256 FILKARAKTERISTIKA [Fil] 

 

Feltet benyttes til filkarakteristika for maskinlesbare filer. Det kan være type 

maskinlesbar fil (data eller program), antall poster, setninger etc. 

 

FELTET ER IKKE LENGER I BRUK. 9.3 ble tatt ut av Katalogiseringsregler i 2005. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a Filkarakteristika. 
  Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til 

katalogiseringsreglene. (9.3B) 

 

 

 
Eksempel: 256 ^^ $aMaskinlesbare data (1 fil : 350 poster) 

 

256 ^^ $aMaskinlesbare programmer (2 filer : 4300, 1250 bytes) 
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260 UTGIVELSE, DISTRIBUSJON OSV. 
 

Dette feltet skal benyttes til utgivelse/distribusjon/trykning etc.   

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Sted.  (R) 

Her legges utgivelsessted, distribusjonssted etc.  (1.4C-12.4C) 

Innholdet i $a og $b skal kunne repeteres samtidig som hvert sted og 

hvert forlag skal kunne skilles ut automatisk av mottaker av de 

bibliografiske data.  Ved forsendelse skal derfor $a og $b som hører 

sammen komme etter hverandre dvs. i par eller "grupper".  Det kan godt 

være flere $a-delfelt og bare ett $b, i så fall hører $b-delfeltet til alle 

$a-delfelt. Ved to eller flere $b må $b repeteres der det er forskjellige $a 

for ett $b. 

Hvis boken er gitt ut på stedene A, B og C og av forlaget X alle steder, 

sendes dette som: $aA$aB$aC$bX 

Hvis boken er utgitt på stedet A av forleggerne X og Y, sendes dette 

som: $aA$bX$bY 

Hvis boken er gitt ut på stedet A av forlegger X og på stedet B av 

forlegger Y, sendes: $aA$bX$aB$bY 

 

$b  Navn på forlegger, distributør etc.  (1.4D-12.4D)  (R) 

 

$c  År. 
Dette er utgivelsesår, produksjonsår eller copyrightår. (1.4F-12.4F) 

 

$e  Trykkested eller produksjonssted. 
 

$f  Trykkeriets eller produsentens navn.   (1.4G-12.4G) 

 

$g  Trykkeår eller produksjonsår.   (1.4G3-G4) 

 

 

 
Eksempel: 260 ^^ $aOslo$bGyldendal$c1986 

 

260 ^^ $aNew York$aBerlin$bSpringer Verlag 

Forlaget har samme navn begge steder 

 

260 ^^ $aMadison, Wis.$aOslo$bR. Wiger 

 

260 ^^ $aLondon$bNorwegian Publisher$aOslo$bNorsk forl. 

Forlaget har forskjellig navn de to steder 

 

260 ^^ $aOslo$aBergen$bNorsk forl.$aLondon $bNorwegian Publisher 

I dokumentet står det to stedsnavn for den ene navneform og ett stedsnavn for 

den andre navneform 

 

260 ^^ $aOslo$bBankakademiet$bCappelen 

 

260 ^^ $a[S.l.$b s.n.]$c1973$eLondon$fHigh Fidelity Sound Studios 
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263 BEREGNET PUBLIKASJONSDATO 

 

Dette feltet er spesielt beregnet for akkvisisjon, men kan benyttes ellers etter behov. 

Feltet strykes når publikasjonen er utkommet. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Dato. 
Dato skal angis i formen ÅÅMM der ÅÅ betyr årstallet og MM 

måneden. 

 

 

 
Eksempel: 263 ^^ $a8711 

Beregnet publikasjonsdato er november 1987 
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270 ADRESSE (R) 

 

Feltet benyttes for alle typer adresseinformasjon (inkludert telefonnummer, 

faksnummer, e-post-adresse o.l.) assosiert med en katalogisert enhet, som f.eks. 

utgiveradresse, bestillingsadresse, adresse for fysisk lokalisering av organisasjon, 

samling eller tjeneste. 

 

 

 

Indikatorer: 
 

Første: Adressenivå 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Primæradresse 

 2 Sekundæradresse 

  

 

Andre: Adressetype 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Postadresse 

 7 Adressetype spesifisert i delfelt $i 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Adresse. 
Delfeltet inneholder all adresseinformasjon som kommer foran navnet 

på en by. 

 

$b By. 
  

$d Land. 

  

$e Postkode. 
Alfanumerisk kode tilegnet et postleveringsområde av en nasjonal 

postorganisasjon. 

 

$i Adressetype. 
Delfeltet inneholder betegnelse for adressetype, f. eks. 

«Utgiveradresse». 

 

$k Telefonnummer. (R) 

 Delfeltet benyttes til ett eller flere telefonnummer knyttet til en adresse. 

 

 $l Telefaksnummer. (R) 

  Delfeltet benyttes til ett eller flere telefaksnummer knyttet til en adresse. 

 

$m E-post adresse. (R) 

Delfeltet benyttes til en eller flere e-post adresser knyttet til en adresse. 
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$p Kontaktperson. (R) 

 Delfeltet  benyttes  for navn på en eller flere kontaktpersoner knyttet til 

en adresse. 

 

$z Note. 

 Delfeltet  benyttes  til forklarende note beregnet for visning på skjerm.  
  

 

 

Eksempel: 

 

  

270 00 $aStatens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep.$bOslo$eN-0032 

 

270 00 $aUniversitetet i Oslo, Det teologiske fakultet, Postboks 1023 

Blindern$bOslo$eN-0315$k47 22 85 03 00$l47 22 85 03 

01$mekspedisjonen@teologi.uio.no 

 

270 00 $aNorsk elektroteknisk forlag, Postboks 6282 St. Olavs plass$bOslo$eN-

0130$k47 22 11 31 00$pTor Bergersen 
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3XX FYSISK BESKRIVELSE 

                                 

Den fysiske beskrivelse av et dokument er spredt på flere felt.  Noe informasjon skal 

plasseres i felt 007, noe i 008, noe i 019 og noe i 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 300 Fysisk beskrivelse (R) 

 306 Varighet [Mus] 

 310 Periodisitet [Per] 

 350 Pris [Per] 

 362 Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser [Per] 
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300 FYSISK BESKRIVELSE (R) 

 

Feltet kan inneholde beskrivelse av fysiske detaljer som antall sider, omfang etc. Feltet 

skal ikke benyttes til materialbeskrivelse som type reproduksjon, spesiell skrift etc.  

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Omfang. 
Her registreres omfanget på dokumentet som katalogiseres, som sidetall, 

antall fysiske enheter eller spilletid, samt eventuell spesiell 

materialbetegnelse for enheten.   (1.5B-12.5B) 

 

For flerbindsverk og periodika registreres antall bind (etterfulgt av 

sidetall hvis de er fortløpende paginert). 

For verker som er under utgivelse, angis bare tre blanke fulgt av 

eventuell spesiell materialbetegnelse. 

For videoopptak tilføyes merkenavn eller annen teknisk spesifikasjon i 

parentes, dersom dette er av vesentlig betydning for om dokumentet kan 

brukes. 

For filmer og videoopptak tilføyes total spilletid i parentes etter 

angivelsen av antall enheter.  

For maskinlesbare filer angis antall fysiske enheter. 

 

$b  Illustrasjonsmateriale og andre fysiske detaljer. 
Her registreres ytterligere fysiske detaljer om et dokument, så som 

illustrasjoner, farge, lyd, avspillingshastighet osv.  (1.5C-12.5C) 

 

$c  Format. 
Her registreres enhetens format vanligvis i centimeter eller millimeter.  

(1.5D-12.5D) 

Filmbredde angis i millimeter. Bredde på videobånd eller diameter på 

videoplate angis i centimeter. 

Disketter og optiske plater oppgis i centimeter. For lagringsbrikker 

oppgis lengden i centimeter. 

 

$e  Bilag. 
Her registreres medfølgende materiale, f.eks. stemmer, teksthefte. En 

ytterligere fysisk beskrivelse av dette materialet kan om ønsket tilføyes i 

parentes.  (1.5E-12.5E) 

 

 

 
Eksempel: 300 ^^ $a230 s.$bill.$c23 cm$e1 register 

 

300 ^^ $a[28] s.$bkol. ill.$c25 x 27 cm 

300 ^^ $a14 filmspoler (157 min)$bPanavision$c16mm 

 

300 ^^ $a1 filmkassett (21 min)$blyd, kol.$cstandard 8 mm$elærerveiledning 

(32 s. ; 30 cm) 

 

300 ^^ $a1 videoplate (5 min)$blyd, s./h.$c20cm 
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300 ^^ $a1 videokassett (VHS) (32 min)$blyd, kol. med s./h. sekvenser 

 

300 ^^ $a1 partitur (32 s.)$c26 cm$e5 stemmer 

 

300 ^^ $a1 lydplate (7 min)$banalog, 78 r/min, mikrorille$c20 cm 

 

300 ^^ $a103 b.$c25 cm 

 

300 ^^ $a^^^b.$bill.$c30 cm 

 

300 ^^ $a1 maskinlesbar diskett$bkol.$c13.5 cm$ebrukerveiledning 
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306 VARIGHET  [Mus] 

 

Feltet angir varighet i standardisert form. Varighet kan også registreres i naturlig språk 

i felt 533 for musikktrykk og i felt 300 for innspilt musikk. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Varighet. (R) 

Angis i formen TTMMSS. Hvis varigheten er under én time, angis 00 

for time, og hvis varigheten er under ett minutt, angis minutter med 00.   

 

 

 
Eksempel: 306 ^^ $a002016 

 

306 ^^ $a003100$a012035 

533 ^^ $aVarighet: 31 min ; 1 time, 20 min, 35 s 

 

300 ^^ $a1 lydplate (3 min, 15 s) 

306 ^^ $a000315 
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310 PERIODISITET  [Per] 

 

Her registreres opplysninger om et periodisk dokuments periodisitet og evt. endringer i 

utgivelsesfrekvensen. For maskinell behandling må periodisitet også kodes i felt 008, 

posisjon 18. 

 

Ved framvisning i ISBD-format redigeres feltet ut som note. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Periodisitet. 
Teksten registreres med nødvendige skilletegn i henhold til 

katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 310 ^^ $a6 nummer pr. år 

 

310 ^^ $aUregelmessig 

 

310 ^^ $a6 nummer pr. år (1950-1961), månedlig (1962-    ) 
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350 PRIS  [Per] 

 

Dette feltet benyttes vanligvis bare ved registrering på nasjonalbibliografisk nivå, og 

bare for periodika. 

Feltet inneholder prisen for dokumentet. Dette vil for periodika normalt være gjeldende 

pris for årsabonnement i Norge. Feltet kan i noen tilfeller inneholde en betegnelse for 

prisen, f.eks. ordet gratis. 

Hvis hvert hefte  eller bind i en serie har egen pris, brukes ikke dette feltet. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 

 

$a Pris. 
Her registreres prisen og evt. forklarende tilføyelser. Dette kan være 

abonnementsperioden (dersom den ikke er et år), og opplysninger om at 

prisen inkluderer abonnement på en annen publikasjon eller lignende. 

Dersom abonnementsprisen ikke foreligger, kan heftepris registreres. 

 

$b Fysisk beskrivelse. 
Her registreres innbinding eller annen fysisk beskrivelse i tilknytning til 

prisen registrert i $a. 

 

 

 
Eksempel: 350 ^^ $aNkr 350.00 



362 

127 

 

 

362  NUMERISKE OG/ELLER ALFABETISKE OG 

KRONOLOGISKE BETEGNELSER  [Per] 

 

Her registreres numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser for et 

periodisk dokuments første/siste hefte/bind, samt dato for første/siste utgivelse. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser. 
Datoer og annet som registreres her, gjelder utgivelse, ikke beholdning.  

(12.3) 

 

 

 
Eksempel: 362 ^^ $aÅrg. 1, nr. 1 (3. jan. 1902)- 

 

362 ^^ $aVol. 1, no. 1 (Jan./Mar. 1974)- 

 

362 ^^ $aVol. 3, no. 6 (Aug./Sept. 1970)-vol. 5, no. 3 (Mar. 1972) 

 

362 ^^ $aVol. 1, no. 1 (Nov. 1943)-vol. 10, no. 12 (June 1953) ; No. 1 (July 

1954)- 
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4XX SERIEANGIVELSER 

 

Det er to grupper felt for seriebiinnførsler: 4XX og 8XX. 

 

Felt 440 benyttes når det skal være biinnførsel på serien i den form serietittelen har i 

dokumentet. 

 

Felt 490 benyttes for serier som skal vises i den bibliografiske beskrivelsen, men som  

ikke skal ha biinnførsel.  

 

Hvis man likevel skal ha biinnførsel på serien, men i annen form (standardisert 

serietittel), benyttes felt 490 i kombinasjon med et 8XX felt (800, 810, 811 eller 830). 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 440 Serieangivelse med biinnførsel (R) 

 490 Serieangivelse uten biinnførsel (R) 
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440 SERIEANGIVELSE MED BIINNFØRSEL (R) 

 

Når felt 440 blir brukt, skal det lages biinnførsel på serien. Feltet benyttes for 

serietittelen som tilhører dokumentet som katalogiseres.  

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Serietittel.  (1.6B-1.6D) 

 

$c  Ansvarsangivelse.  (1.6E) 

Her legges f.eks. institusjonsnavn når serien ikke har en pregnant tittel. 

 

$n  Underseriens alfabetiske eller numeriske betegnelse. 
Her legges underseriens betegnelse når denne ikke er en tittel. (1.6H2) 

 

$p  Tittel for underserie. 
Hvis nummer og/eller tittel skal repeteres, gjøres det på følgende måte: 

1. nummer legges i $n, 1. tittel legges i $p, de øvrige numre og titler 

legges i $p fortløpende med ISBD-skilletegn imellom. (1.6H1-H2) 

 

$v  Nummerering innen serien. 
Her legges bindnummer  i serien. Hvis serien har bindnummerering 

både i hoved- og underserie, registreres hovedseriens nummer her. 

Underseriens bindnummer legges i delfelt $y. (1.6G, 1.6H5) 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfelt kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved 

sortering av delfelt $a. 

 

$x  ISSN. 
Her registreres ISSN for serien dokumentet tilhører. (1.6F, 1.6H4) 

 

$y  Nummerering i underserien. 
Her legges bindnummer  i underserie når hovedserien har egen løpende 

nummerering som er registrert i delfelt $v. Feltet brukes kun når $v 

allerede er brukt for nummer i hovedserien. (1.6H5) 

 

 

 
Eksempel: 440 ^0 $aCappelens nordiske bibliotek 

440 ^0 $aNIBR-notat$v1979:22 
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440 ^0 $aKronebiblioteket$p2.Serie 

440 ^4 $aDen Gule serie 

440 ^0 $aGeological Survey professional paper$n683-D$pContributions to 

palaeontology 

440 ^0 $aBiblioteca de arte hispanico$v8$pArtes aplicadas$y1 
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490 SERIEANGIVELSE UTEN BIINNFØRSEL (R) 

 

Feltet benyttes for serieangivelser når det ikke skal lages biinnførsel på serietittel 

(21.30C), eller når det skal lages biinnførsel på serietittel i en annen form enn den som 

er brukt i dokumentet. I siste tilfelle må biinnførsel registreres i et 8XX-felt. 

 

Indikatorer: 

 

Første: Biinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Serien får ikke biinnførsel 

1 Serien får biinnførsel i annen form 

 

Indikator 1 = 0 vil si at det ikke er annen innførsel for serien (8XX felt), mens 

indikator 1 = 1 vil si at det finnes 8XX felt for serien. 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Serietittel.  
Her legges serietittelen som den finnes i dokumentet. Volum og 

heftebetegnelse legges også her. 

I 8XX legges serietittelen i standardisert form. (1.6B) 

 

 

 
Eksempel: 490 1^ $aMemorandum from Institute of Economics, University of Oslo ; 16 

Apr. 1980 

830 ^0 $aMemorandum fra Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i 

Oslo$v1980-04-16 

Biinnførsel lages på grunnlag av felt 830, første indikator = 1 

 

100 10 $aSandemo, Margit 

245 10 $aDødssynden 

490 1^ $aSagaen om  isfolket ; 5 

800 10 $aSandemo, Margit$tSagaen om  isfolket$v5 

 

490 0^ $aLanterne spenning 

490 0^ $aLanternebøkene ; 375 

Hvis man ikke ønsker biinnførsel på serie, er første indikator = 0. 
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5XX NOTER 

 

5XX-feltene benyttes for alle typer noteopplysninger. Hver enkelt opplysning legges i 

eget 5XX-felt. Generelle noter kan legges i felt 500. Spesifiserte noter legges i feltene 

501-574. For lokale noter brukes feltene 59X. 

 

Behovet for spesifiserte notefelt varierer fra institusjon til institusjon, og bruken kan 

også være systemavhengig. Dersom det er knyttet særlige gjenfinnings-, redigerings- 

eller sorteringsbehov til noteopplysningene, eller det på annet vis ønskes at de enkelte 

noteopplysninger skal gis særskilt systemmessig behandling, må spesifiserte 5XX-felt 

benyttes.  

 

Dersom man velger å bruke noen av lenkefeltene i 760-79X, vil disse lenkefeltene 

kunne erstatte ENKELTE notefelt i 5XX. Felt 503 «Utgave/Historikk» kan f.eks. 

erstattes av felt 780 «Fortsettelse av» som lenker det katalogiserte dokumentet til 

forløperen. For å kunne benytte lenkefeltet, må forløperen være katalogisert som 

separat MARC-post. 

 

Dersom det ikke er aktuelt med særskilt systemmessig behandling av noteopplysninger, 

kan felt 500 brukes for alle typer av noter. Det anbefales dog som et minimum å skille 

ut innholdsnoter i felt 505 og å bruke 59X-felt til lokale noteopplysninger. 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 500 Generell note (R) 

 501 "Sammen med"-note (R) 

 502 Avhandlinger, dissertaser og hovedoppgaver (R) 

 503 Utgave/Historikk (R) 

 505 Innholdsnote (R) 

 508 Ansvarshavende (R) 

 510 Referanser (R) 

 511 Note for utøvere / Medarbeidere [Mus, F/V] (R) 

 512 Art, ramme eller kunstnerisk form (R) 

 516 Filtype [Fil] (R) 

 520 Sammendrag (R) 

 521 Brukergruppe (R)  

 525 Bilag og supplementer (R) 

 530 Andre materialtyper (R) 

 531 Spesielle materialdetaljer (R) 

 532 Utgivelse, distribusjon, etc. (R) 

 533 Fysisk beskrivelse (R) 

 538 Systemdetaljer og filkarakteristika [Fil] (R) 

 539 Serier (R) 

 546 Språk og/eller oversettelse/bearbeidelse (R) 

 571 Nummerbetegnelser (R) 

 572 Varianter av tittel (R) 

 573 Kilde for hovedtittel (R) 
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 574 Originaltittel (R) 

 59X Lokale noter (R)
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500 GENERELL NOTE  (R) 

 

Feltet kan benyttes for alle typer noter som ikke skal behandles spesielt av systemet i 

forbindelse med søking, framvisning, utskrifter o.l.  Dersom det ikke er behov for 

spesiell identifikasjon av en notetype, kan også noter som det er definert egne felt for, 

legges her. 

 

Ved repetering av feltet vil ikke alle systemer kunne garantere at notene redigeres  

ut /framvises i samme rekkefølge som de ble registrert. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst. 
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 500 ^^ $aUtgitt av foreningen som: Publikasjon for året 1964 

 

500 ^^ $aPremiert i Barnebokkonkurransen 1979, arrangert av 

Landsorganisasjonen i Norge og Tiden norsk forlag 

 

500 ^^ $aPartitur for cello og klaver, stemme for klarinett 

 

500 ^^ $aFor uakkompagnert barnestemme 
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501 "SAMMEN MED"-NOTE  (R) 

 

 

Feltet benyttes når verket som beskrives i katalogposten, utgjør den dominerende del i 

et dokument uten fellestittel.  Felt 501 brukes da til oppregning av de øvrige verkene 

som har egne titler. (1.7B21-12.7B21) 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 

 

$a Notens tekst. 
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISDB-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 501 ^^ $aInneholder også: Vestmannalaget i femti aar / ved Torleiv Hannaas. 

Bergen : Kr. Madsens bokhandel, 1918 

 

501 ^^ $aInneholder også: Journal of environmental science and health. Part B, 

Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes; og Journal of 

environmental science and health. Part C, Environmental health sciences 

 

501 ^^ $aInneholder også: Concerto in E minor / Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

501 ^^ $aInneholder også på samme blad kartet: Queen Maud Range 
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502 AVHANDLINGER, DISSERTASER OG HOVEDOPPGAVER  

(R) 

 

Feltet benyttes  til opplysning om avhandling, dissertas eller  hovedoppgave. (1.7B13-

12.7B13)  

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
      Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 502 ^^ $aAvhandling (M.A.) - University of Illinois at Urbana-Champaign 

 

502 ^^ $aHovedoppgave - Statens bibliotekskole, Oslo 1978 
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503 UTGAVE / HISTORIKK (R) 

 

Feltet benyttes til å opplyse om dokumentets utgave og historikk. (1.7B7-11.7B7) 

 

For periodika registreres her opplysninger om evt. tilknytning til andre periodika 

(oversettelse, fortsettelse av, fortsetter som, sammenslåing, deling osv. (12.7B7)). 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 503 ^^ $a1. utgave 1931 

 

503 ^^ $aRevidert utgave av: The portable Dorothy Parker 

 

503 ^^ $aFortsettelse av: Nytt fra AOF 

 

503 ^^ $aSammenslåing av: Skipsteknikk; og Skandinavisk småskipsfart 

 

503 ^^ $aSupplement til: Philosophical magazine 

 

503 ^^ $aUtgaven innspilt: New York : Farrar, 1937 

 

503 ^^ $aSensurert versjon. Sekvens på 3 min mangler på spole 3. Censorship 

certificate C-132, May 4, 1946 

 

503 ^^ $aOmstøpning i bronse av kunstnerens original i gips fra 1903 

 

503 ^^ $aEn senere versjon av kartet utgitt første gang i 1772 
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505  INNHOLDSNOTE  (R) 

 

Feltet benyttes til å opplyse om dokumentets innhold (fullstendig angivelse eller i 

utdrag). Evt. bindnummer eller andre sekvensielle angivelser og titler på enkeltverk 

eller på deler av en enhet regnes eventuelt opp, og for hver tittel oppgis ved behov 

ansvarsangivelse (1.7B18-12.7B18). Feltet kan også brukes ved flernivåbeskrivelser 

for å registrere opplysninger om de enkelte deler/bind av et verk. Teksten registreres i 

så fall med full ISBD-tegnsetting. (13.6.) 

 

For periodika benyttes feltet til å opplyse om vedlegg, om andre periodika som finnes i 

det aktuelle periodiske dokumentet, og om viktige medfølgende dokumenter med egne 

titler som ikke er katalogisert separat. 

 

For lydopptak og filmer og videoopptak angis også spilletiden på de enkelte stykkene i 

minutter dersom denne er kjent.  For uredigert filmmateriale, reportasjefilm o.l. kan det 

gis en beskrivelse av handlingen i og lengden på hvert enkelt opptak. 

 

For kartsamlinger som er beskrevet som en bibliografisk enhet, angis status for 

samlingen på den tiden beskrivelsen ble laget.  Om mulig gis det også opplysning om 

hva den komplette samlingen vil bestå av. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 505 ^^ $aInnhold: Love and peril / the Marquis of Lorne. To be or not to be / 

Mrs. Alexander. The melancholy hussar / Thomas Hardy 

 

505 ^^ $aHar bibliografi 

 

505 ^^ $a"Liaison" som vedlegg som kan tas ut, i hvert nummer 

 

505 ^^ $aInnhold: The fourth millennium / Henry Brant (9 min). Music for brass 

quintet (14 min) 

 

505 ^^ $aDeler: Ancient Orient before the rise of the Greeks. Målestokk 

1:4.752.000 ; Palestine about 800 B.C. Målestokk 1:506.880 

 

505 ^^ $aB.10 : Lita-frid-Kirsti : eventyr frå Valdres, Numedal, Hallingdal og 

nedre Buskerud / ved Reimund Kvideland. - 1979. - 224 s. - ISBN 82-521-0969-

1 (ib.) 
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508 ANSVARSHAVENDE  (R) 

 

Feltet benyttes til angivelser av ansvarshavende (f.eks. personer/korporasjoner som er 

knyttet til verket). (1.7B6-12.7B6) 

 

Ansvarshavende (utøvere/medarbeidere) for lydopptak, filmer og videoopptak legges i 

felt 511. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med     

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 508 ^^ $aRedigert av Eva Mæhre Lauritzen 

 

508 ^^ $aLydopptak transkribert av Alan Lomax 

 

508 ^^ $aGravert av T.J. Newman 

 

508 ^^ $aMaria Lang er pseudonym for Dagmar Lange  
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510 REFERANSER  (R) 

 

Feltet benyttes til henvisning til publiserte beskrivelser. (1.7B15-11.7B15) 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 510 ^^ $aReferanser: HR 6471; GW9101; Goff D-403
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511 NOTE FOR UTØVERE / MEDARBEIDERE  (R) [Mus, F/V]  

 

For lydopptak registreres her utøvernes navn, etterfulgt av instrumentangivelse. 

 

For filmer og videoopptak registreres det her opplysninger om personer (evt. 

korporasjoner) som har bidratt til den kunstneriske eller tekniske produksjonen av 

verket (7.7B6).  Hvert navn eller hver gruppe av navn innledes med en angivelse av 

funksjon (f.eks. Rolleliste:, Formidler:, Medarbeidere:). 

 

Feltet kan brukes i stedet for, eller i tillegg til felt 508.  Utøvere / medarbeidere er skilt 

ut i eget felt, fordi enkelte institusjoner ønsker å gjøre disse søkbare, og dermed skilt ut 

fra de øvrige ansvarshavende. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst. 
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 511 ^^ $aOslo filharmoniske orkester, Mariss Jansons, dirigent 

 

511 ^^ $aJessye Norman, sopran ; Daniel Barenboim, klaver 

 

511 ^^ $aMedarbeidere: Manuskript: Harold Pinter ; musikk: John Dankworth ; 

kamera: Gerry Fisher ; redigering: Reginald Beck 

 

511 ^^ $aRolleliste: Laurence Harvey, Mia Farrow, Lionel Stander, Harry 

Andrews 
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512  ART, RAMME ELLER KUNSTNERISK FORM (R) 

 

Feltet benyttes til beskrivelse av dokumentets art, ramme eller kunstneriske form 

(1.7B1-11.7B1). Ønskes filtype eller filkarakteristika for maskinlesbar fil spesifisert i 

eget notefelt, benyttes felt 516. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 
 

Eksempel: 512 ^^ $aLuftfotografi av Champaign-Urbana, Ill. 

 

512 ^^ $aEssays 

 

512 ^^ $aDokumentarfilm 

 

512 ^^ $aPedagogisk spill der kartene er skåret opp og limt på 42 treklosser 
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516   FILTYPE  (R) [Fil]   

Feltet benyttes kun for maskinlesbare filer til opplysninger om filtype, datatype eller 

programtype. (9.7B1a)  

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 
 

Eksempel: 516 ^^ $aTekst 

 

516 ^^ $aNumeriske data (statistiske oversikter) 

 

516 ^^ $aTekstbehandlingsprogram med integrert regneark 
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520 SAMMENDRAG  (R) 

 

Feltet benyttes til sammendrag av dokumentets innhold. (1.7B17-11.7B17) 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 520 ^^ $aOm tydning av hånd og ansikt, foruten stjernetegn, om ulykkesdager, 

merkeår og varsler som kan tas 

 

520 ^^ $aSammendrag: Belyser høydepunktene i skuespillet "Julius Cæsar" 

gjennom fotografier av en virkelig oppsetning 
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521 BRUKERGRUPPE  (R) 

 

Feltet benyttes til opplysninger om brukergruppe, tilgjengelighet og litterære 

rettigheter. (1.7B14-12.7B14) 

 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 521 ^^ $aBeregnet på: Førskolebarn 

 

521 ^^ $aTilgjengelig etter 1983 

 

521 ^^ $aBare til vitenskapelig bruk 

 

 

 



525 

146 

 

525 BILAG OG SUPPLEMENTER  (R) 

 

Feltet benyttes til opplysninger om eventuelle bilag eller supplementer (1.7B11-

12.7B11). Bilag og supplementer som beskrives etter flernivåmetoden (13.6), legges i 

felt 505.  

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 525 ^^ $aOmfatter også heftet: The new mathematics guide (16 s.) 

 

525 ^^ $aMed hvert 3. nummer følger supplementet: EEC facts and statistics 

 

525 ^^ $aRolleliste og fortegnelse over medarbeidere bak kamera på boksen 

 

525 ^^ $aHvert kartblad ledsaget av et blad med geologiske snitt 
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530 ANDRE MATERIALTYPER  (R) 

 

Feltet benyttes til opplysninger om andre materialtyper som foreligger. (1.7B16-

12.7B16) 

 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 
Eksempel: 530 ^^ $aFinnes også i 16 mm format 

 

  530 ^^ $aDokumentet finnes også i mikroform 
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531 SPESIELLE MATERIALDETALJER (R) 

 

Feltet benyttes til opplysninger om spesielle materialdetaljer. (1.7B8-12.7B8)   

 

 For kart gis her opplysninger om matematiske og andre kartografiske opplysninger.   

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 531 ^^ $aUregelmessig bindnummerering 

 

531 ^^ $aGregoriansk notasjon 

 

531 ^^ $aOriginalens målestokk: ca 1:1.300 
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532 UTGIVELSE, DISTRIBUSJON, ETC.  (R) 

 

Feltet benyttes til opplysninger om utgivelse, distribusjon, etc. (1.7B9-12.7B9) 

 

For periodika kan det gis opplysninger om komplisert eller uregelmessig nummerering, 

etc.  

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 532 ^^ $aDistribuert i Norge av Universitetsforlaget 

 

532 ^^ $aKartene er datert mellom 1780 og 1813 
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533 FYSISK BESKRIVELSE (R) 

 

Feltet benyttes til opplysninger om fysisk beskrivelse. (1.7B10-12.7B10) 

 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 533 ^^ $aAnnenhver side trykkskrift og punktskrift 

 

533 ^^ $aPresset på rektangulær overflate 20 x 20 cm 

 

533 ^^ $aTrykket på begge sider av kartbladet 

 

533 ^^ $aCollage av tre, stoff og papir 

 

533 ^^ $aSpilletider: 26 min ; 20 min 
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538 SYSTEMDETALJER OG FILKARAKTERISTIKA  (R) [Fil]   

 

Feltet benyttes kun for maskinlesbare filer til opplysninger om systemkrav (9.7B1b), 

tilgangsmodus for nettverksdistribuerte filer (9.7B1c) og for filkarakteristika (9.7B8) ut 

over det som kan angis i felt 256. 

 

For datafiler kan det f.eks. angis om filen inneholder spesielle koder. Det kan også 

angis fysiske karakteristika som poststørrelse, blokkstørrelse og paritet. For 

programmer kan det angis programmeringspråk og krav til maskintype, operativsystem, 

internminne, periferutstyr, etc. 

 

Eksakt elektronisk tilgangsadresse for nettverksdistribuerte filer angis i felt 856. 

 

 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel:  

538 ^^ $aUtvidet ASCII tegnsett 

 

538 ^^ $aPoststørrelse: 6750  bytes 

 

538 ^^ $a Systemkrav: IBM PC eller kompatibel;  486-prosessor; 8 MB RAM; 

Windows 3.1 eller Windows 95; 256 farger; Sound Blaster-kompatibelt lydkort; 

fargeskjerm; CD-ROM-spiller med dobbel hastighet. Eller Mac; 8 MB RAM; OS 

system 7; 640 x 480 oppløsning, 256 farger; fargeskjerm; CD-ROM-spiller med 

dobbel hastighet 

 

 538 ^^ $aTilgjengelig  via World Wide Web 
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539 SERIER  (R) 

 

Feltet benyttes til note for serieopplysninger som ikke kan føres opp i seriefeltene. 

(1.7B12-12.7B12) 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 539 ^^ $aOpprinnelig utgitt i serien: Our world of today 

 

539 ^^ $aDel 1 og 2 i serien: African perspective. Del 3 og 4 i serien: Third 

World series. Del 5 i begge serier 
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546 SPRÅK OG/ELLER OVERSETTELSE/BEARBEIDELSE  (R) 

 

Feltet benyttes til opplysninger om dokumentets språk, eller om det dreier seg om en 

oversettelse eller bearbeidelse. (1.7B2-12.7B2) 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
  

Eksempel: 546 ^^ $aOversatt etter: The death of Artemio Cruz 

 

546 ^^ $aSunget på fransk 

 

546 ^^ $aFransk tale, engelske undertitler 

 

546 ^^ $aBortsett fra tittelen og "La Mer du Nord" er kartet på engelsk 
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571 NUMMERBETEGNELSER  (R) 

 

Feltet benyttes til opplysninger om viktige numre som finnes på dokumentet og ikke er 

et ISBN, ISSN eller ISMN. (1.7B19-12.7B19) 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 571 ^^ $aCatalogue no. NM 95-17/2 

 

571 ^^ $aPlatenummer: 9674-9676 H.L. 

 

571 ^^ $aNaxos: 8.550409 
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572 VARIANTER AV TITTEL  (R) 

 

Feltet benyttes til å opplyse om andre titler på dokumentet enn hovedtittelen (1.7B4-

12.7B4), og til parallelltitler og annen tittelinformasjon. (1.7B5-12.7B5)  

 

Originaltittel er skilt ut fra de andre tittelvariantene, og legges i felt 574.  

Originaltittel som ønskes gjort søkbar kan legges i felt 240, og parallelltittel som 

ønskes gjort søkbar kan legges i felt 246. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med     

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 572 ^^ $aOmslagstittel: Giovanni da Firenze 

 

572 ^^ $aTittel på boksen: The four seasons 

 

572 ^^ $aTittel på ekstra tittelside: Les rats  

 

572 ^^ $aUndertittel: Les fleurs anglaises 
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573 KILDE FOR HOVEDTITTEL  (R) 

 

Feltet benyttes til opplysning om kilde for hovedtittelen, dersom tittelen er hentet fra en 

annen kilde enn hovedkilden. (1.7B3-12.7B3) 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 573 ^^ $aOmslagstittel 

 

573 ^^ $aTittel hentet fra forlagskatalogen 

 

573 ^^ $aTittel hentet fra: A list of maps of America / P.L. Phillips, s. 502 

 

573 ^^ $aTittel laget av katalogisator 
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574 ORIGINALTITTEL  (R) 

 

Feltet benyttes til opplysning om originaltittel, som er skilt ut fra de andre 

tittelvariantene i felt 572. Ønskes originaltittel gjort søkbar, kan den registreres i felt 

240. 

 

Det vil være systemavhengig om forteksten "Originaltittel:" må registreres i notefeltet, 

eller om den blir generert automatisk ved framvisning. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 

 
Eksempel: 574 ^^ $aOriginaltittel: La muerte de Artemio Cruz 
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59X LOKALE NOTER  (R) 

 

Det er satt av plass til 10 forskjellige lokale noter i feltene 590 til 599. Disse feltene 

kan brukes fritt til lokal informasjon (f.eks. eksemplarinformasjon). 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Notens tekst.  
Hele notens tekst legges i delfelt $a. Teksten registreres med 

nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. 

 

 
Eksempel: 590 ^^ $aBiblioteket har: Årg. 9 (1929) –årg. 24 (1944), årg. 40 (1960) – årg. 51 

(1970) 

 

 590 ^^ $aEks. 2 mangler tittelblad 
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6XX EMNEINNFØRSLER 

 

Alle 6XX felt er emneinnførselsfelt.   

 

I $2, kilde for emneinnførslen, er det ikke definert koder.  Foreløpig kan man derfor 

registrere navnet på kilden så som MESH, BDI-indeks etc. 

 

Bibliotek som ikke ønsker å skille mellom typer underavdeling, dvs. delfeltene $v, $y 

og $z, kan legge alle underavdelingene i delfelt $x - Underavdeling. 

 

Alle 6XX felt er repeterbare. 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 600 Emneinnførsel personnavn (R) 

 610 Emneinnførsel korporasjonsnavn (R) 

 611 Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R) 

 630 Emneinnførsel standardtittel (R) 

 640 Emneinnførsel tittel (R) 

 650 Generelle emneord (R) 

 651 Geografisk sted som emneord (R) 

 652 Komposisjonstype [Mus] (R) 

 653 Frie nøkkelord (R) 

 655 Genre-/form-emneord (R) 

 656 Yrkesbetegnelse som emneord (R) 

 658 Besetning [Mus] (R) 

 69X Lokale emneinnførsler (R) 
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600 EMNEINNFØRSEL PERSONNAVN  (R) 

 

Feltet benyttes når en person eller en persons verk skal registreres som emne for 

dokumentet.  

 

Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og benyttes på samme 

måte. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Type navn 
 

 0 Fornavn 

 1 Enkelt etternavn 

 2 Sammensatt etternavn 

 3 Bare etternavn 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn. 
Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett 

fra når indikator 1 har verdien 0 eller 3. (22.4 - 22.11) 

 

$b  Nummer. 
Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I 

Vasa).  Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator 

har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C) 

 

$c  Andre tilføyelser. 
Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som 

kongelige eller adelige titler.  Her legges også romertall som ikke hører 

til navneinnførselen. (22.12 - 22.17, 22.19) 

 

$d  Årstall forbundet med navn. 
Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår.  (22.18) 

 

$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. 
(25.31A1-A4) [Mus] 

 

$j  Nasjonalitet. 
Her legges personens nasjonalitet. 

 

$m Besetning.  (25.29)  [Mus] 
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$n Nummer for del av verk. 
Delfeltet benyttes når nummer skal med for å lage riktig emneinnførsel. 

Ved flere nummer legges kun første nummer her, mens resten legges i 

$p. 

 

$o Arrangement.  (25.31B2)  [Mus] 

 

$p Tittel for del av verk. 
Delfeltet benyttes når tittel skal med for å lage riktig emneinnførsel. 

Ved repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter 

resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p.   

 

$q  Mer fullstendig navneform. 
Feltet benyttes hvis det i $a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn. 

(22.16) 

 

$r Toneart.  [Mus] 

 

$t Tittel for dokument som er emne. 
Her legges tittel for verket som er emne for det dokument som 

katalogiseres. 

 

$u Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 
Ved utskrifter, redigerte innførsler, sorterte lister etc. er det ønskelig å 

kunne sortere innførslene korrekt. I $u legges sorteringsform for tittel. 

 

$v Form underavdeling. 
F.eks. skuespill, fortellinger osv. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$x  Underavdeling. (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid 

etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling, kan delfeltene $v, $y og 

$z brukes i tillegg. 

 

$y  Kronologisk underavdeling. (R) 

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc. 

 

$z  Geografisk underavdeling. (R) 

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc. 

 

$0  Kvalifikator. (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i delfelt $a. 

Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol. 
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$2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil som er benyttet. Dette skal være en 

kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

$8 Andre karakteristika forbundet med navn. 
Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som 

f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode 

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 100 10 $aEggen, Gjermund 

245 10 $a3 x gull$cGjermund Eggen forteller til Stein Berg 

600 11 $aEggen, Gjermund 

700 10 $aBerg, Stein$emedarb. 

 

100 10 $aMaier, Fred A.$qFred Anton 

245 10 $aFred A. Maier forteller til Knut Bjørnsen 

600 11 $aMaier, Fred A.$qFred Anton 

700 10 $aBjørnsen, Knut$emedarb. 

 

245 13 $aLe tombeau de Couperin$cClaude Debussy 

600 11 $aCouperin, François$d1668-1773 

 

245 10 $aDostojevskijs roman om Raskolnikov$ben artikkelsamling om 

"Forbrytelse og straff"$cunder redaksjon av Geir Kjetsaa 

600 10 $aDostoevskij, F.M.$qFjodor Mikhailovic$tPrestuplenie i nakazanie 

 

100 10 $aWatkins, Ronald 

245 12 $aA midsummer night´s dream$bby Ronald Watkins and Jermy Lemmon 

600 11 $aShakespeare, William$tA midsummer night´s dream$umidsummer 

night´s dream 
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610 EMNEINNFØRSEL KORPORASJONSNAVN  (R) 

 

Feltet benyttes når en korporasjon eller et verk utgått fra en korporasjon skal registreres 

som emne for dokumentet. Det benyttes også for konferanser som er underordnet en 

korporasjon. 

 

Delfeltene a, b, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme 

måte. 

 

Indikatorer: 

 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn. 
Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen.  (24.1-.3, 

24.8-.11, 24.15) 

 

$b  Underavdeling.  
Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette 

for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 

24.18-.27) 

 

$c Sted. 
Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en 

korporasjon. (24.7B4, 24.8B) 

 

$d Dato. 
Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en 

korporasjon.  (24.7B3, 24.8B) 

 

$g Diverse opplysninger. 
Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i 

andre delfelt. Her legges f. eks. nummer, årstall og sted knyttet til 

delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26) 

 

$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. 
(25.31A1-A4) [Mus] 

 

$m Besetning.   [Mus] 



610 

164 

 

 

$n  Nummer. 
Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er 

underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B) 

 

$o Arrangement.   [Mus] 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 
Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f. eks. ved å angi sted, 

eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11, 

24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27) 

 

$r Toneart.  (25.31A5)  [Mus] 

 

$t Tittel for dokument som er emne. 
Her legges tittel for det verk som er emne for dokumentet som 

katalogiseres. 

 

$u Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 
Her legges den form $t skal sorteres etter, slik at $t blir ordnet riktig i 

utskrifter. 

 

$v Form underavdeling. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$x  Underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid 

etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling kan delfeltene $v, $y og 

$z brukes i tillegg. 

 

$y  Kronologisk underavdeling.  (R) 

 

$z  Geografisk underavdeling.  (R) 

 

$0  Kvalifikator.  (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i delfelt $a. 

Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol. 

 

$2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil som er benyttet.  Dette skal være en 

kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 
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 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode 

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 245 10 $aJubileumsskrift$b15 års jubileum 

610 ^1 $aDrammen Junior Chamber 

 

245 10 $aFanfare ved grunnstensnedleggelsen til Norges musikkhøgskoles 

nybygg 29. april 1987$cOlav Anton Thommessen 

610 ^1 $aNorges musikkhøgskole 
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611 EMNEINNFØRSEL KONFERANSE-, MØTE-

UTSTILLINGSNAVN etc.  (R) 

 

Feltet benyttes når en konferanse, et møte eller en utstilling etc., eller et verk utgått fra 

en konferanse e.l., skal registreres som emne for dokumentet. For konferanser som er 

underordnet en korporasjon, brukes felt 610. 

 

Delfeltene a, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme 

måte. 

 

Indikatorer: 

 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn.  (24.7, 24.8) 

 

 $c Sted. 
Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt. 

(24.7B4, 24.8B) 

 

 $d Dato. 
Dato for konferansen, utstillingen etc.  (24.7B3, 24.8B) 

 

$g Diverse opplysninger. 
Dette delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et 

konferansenavn, f.eks. opplysning om delegasjoner. 

 

$n  Nummer. 
Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her.  (24.7B2, 24.8B) 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 

Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, 

legges dette i delfelt $q. (24.4B) 

 

$t Tittel for dokument som er emne. 
Her legges tittel for det verk som er emne for dokumentet som 

katalogiseres. 

 

$u Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 
Her legges den form $t skal sorteres etter, slik at $t ordnes riktig i 

utskrifter. 
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$v Form underavdeling. 
F.eks. skuespill, fortellinger osv. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

$x  Underavdeling. (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid 

etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling, kan delfeltene $v, $y og 

$z brukes i tillegg. 

 

$y  Kronologisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc. 

 

$z  Geografisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc. 

 

$0  Kvalifikator.  (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode. 
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i $a.  Dette vil si 

en lenke mellom emneord og klassesymbol. 

 

$2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil som er benyttet.  Dette skal være en 

kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode 

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 611 ^1 $aOlympic Summer Games$cSeoul$d1988$n24 

 



630 

168 

 

 

630 EMNEINNFØRSEL STANDARDTITTEL  (R) 

 

Feltet benyttes når en standardtittel (som ellers ville vært hovedordningsord) skal 

registreres som emne for dokumentet. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

 

Delfeltkoder: 

 

$a  Standardtittel.  (25) 

 

$b Underordnet enhet. 
Her legges underordnet enhet for oppbevaringssted for manuskripter.  

(25.13C) 

 

 $d Årstall. 
Her legges årstall for undertegnelse av avtale, traktat etc.  (25.16) 

 

$f Utgivelsesår. 
Her legges utgivelsesåret for tittelen som er emnet (25.18A13). Årstall 

som tilføyes for å skille identiske standardtitler skal ikke registreres her, 

men i delfelt $q.  

 

$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. 
(25.31A1-A4) [Mus] 

 

$k Form. 
Form kan her være protokoll, utvalg etc.  (25.6B3, 25.11, 25.16B3, 

25.32B, 25.36C) 

 

$l Språk i omtalt dokument. 
Dette delfeltet vil kunne benyttes ved sortering av lister.  (25.5D, 

25.18A10, 25.31B7) 

 

$m Besetning.  (25.29)  [Mus] 

 

$n Nummer for del av verk. 
Se delfelt $p.  (25.6, 25.18, 25.23, 25.32) 
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$o Arrangement.  (25.31B2)  [Mus] 

 

$p Tittel for del av verk. 
Ved repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter 

resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p.   

(25.6, 25.18, 25.23, 25.32) 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 

Ord, uttrykk eller betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra 

en annen identisk eller lignende tittel. (25.5) 

 

$r Toneart.  (25.31A5)  [Mus] 

 

$s Versjon av omtalt dokument. 
 Her legges versjonsbetegnelse for Bibelen. (25.8A11) 

 

$v Form underavdeling. 
F.eks. skuespill, fortellinger osv. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$x  Underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid 

etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling, kan delfeltene $v, $y og 

$z brukes i tillegg. 

 

$y  Kronologisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc. 

 

$z  Geografisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc. 

 

$0  Kvalifikator.  (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i $a.  Dette vil si 

en lenke mellom emneord og klassesymbol. 

 

$2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil som er benyttet.  Dette skal være en 

kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode 
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for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 
Eksempel: 245 10 $aMin oppfatning av det Nye testamentet 

630 ^1 $aBibelen$pNT 

 

100 10 $aLiestøl, Knut 

245 10 $aDraumkvæde$ba Norwegian visionary poem from the Middle Ages 

630 ^1 $aDraumkvedet 

 

100 10 $aKolste, T.S. 

245 10 $aApostelen Peters andet brev$cfortolket af T.S. Kolste 

630 ^1 $aBibelen$pNT. Peters brev, 2 
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640 EMNEINNFØRSEL TITTEL  (R) 

 

Feltet benyttes når en tittel som ikke er en standardtittel skal registreres som emne for 

dokumentet, dersom biblioteket ønsker å skille mellom disse typer titler. De fleste 

bibliotek vil benytte felt 630. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Tittel. 
Her registreres tittelen på dokumentet. 

 

$n  Nummer for del av verk.  (1.1B9, 12.1B3-4) 

 

$p  Tittel for del av verk. 
Ved repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter 

resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p. (1.1B9, 

12.1B3-B4) 

 

$v Form underavdeling. 
F.eks. skuespill, fortellinger osv. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$x  Underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid 

etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling kan delfeltene $v, $y og 

$z brukes i tillegg. 

 

$y  Kronologisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc. 

 

$z  Geografisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc. 

 

$0  Kvalifikator.  (R) 
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 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i $a.  Dette vil si 

en lenke mellom emneord og klassesymbol. 

 

$2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus etc.) som er 

benyttet.  Dette skal være en kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode 

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 100 10 $aBerggrav, Eivind 

245 11 $a"Magasinet"$bbladet som skapte kulturhistorie 

640 ^1 $aMagasinet for alle 
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650 GENERELLE  EMNEORD  (R) 

 

Feltet benyttes til kontrollerte emneord, dvs. emneord tatt fra kontrollerte 

emneordslister/tesauri. 

For frie nøkkelord (ikke-kontrollerte emneord), se felt 653. 

Bibliotekene må velge om de ønsker å samle alle aspekter av et emne i $x, eller om de 

ønsker å detaljere ved å bruke $v, $x, $y og $z. $c og $d kan brukes for å tid- eller 

stedfeste navngitte hendelser, begivenheter eller tilfeller som opptrer som emneord i 

$a. Disse feltene er sjelden i bruk. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

Delfeltkoder: 

 

$a  Emneord. 
Her registreres selve emneordet - betegnelsen for faget/emnet eller et 

geografisk navn. Når man ønsker geografiske navn skilt ut fra andre 

emneinnførsler, legges disse i felt 651. 

 

 $c Sted. 

Sted/lokalitet for hendelse, begivenhet, tilfelle. 650 $c må ikke 

forveksles med 650 $z som er geografisk underavdeling.  

. 

 $d Aktive datoer. 

 Tidspunkt for hendelse, begivenhet, tilfelle. 650 $d må ikke forveksles 

med 650 $y som er kronologisk underavdeling. 

 

$q Forklarende tilføyelser.  
 

$v Form underavdeling. 
F.eks. skuespill, fortellinger, bibliografier 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$x  Underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid 

etc. 

 



650 

174 

 

$y  Kronologisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc. 

 

$z  Geografisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc. 

 

$0  Kvalifikator.  (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i $a.  Dette vil si 

en lenke mellom emneord og klassesymbol.  

 

  $2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus e.l.) som er 

benyttet.  Dette skal være en kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode  

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 650 ^^ $aTinn$qmetall 

 

650 ^1 $aKvinner$zNorge$2BS 

 

650 ^1 $aHistorie$vLærebøker$2BS 

 

650^1 $aBoliger$9nor 

 

650^1 $aBustader$9nno 

 

650 ^1$aMusikk$xHistorie$y1990-1999 
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651 GEOGRAFISK STED SOM EMNEORD  (R) 

 

Feltet benyttes når en har behov for å skille innførsler på geografiske navn fra øvrige 

emneordsinnførsler. 

Bibliotekene må velge om de ønsker å samle alle aspekter av et emne i $x, eller om de 

ønsker å detaljere ved å bruke $v, $x, $y og $z. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokument 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Stedsnavn eller område. 
 

$q Forklarende tilføyelser.  
 

$v Form underavdeling. 
F.eks. skuespill, fortellinger osv. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$x  Underavdeling. (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid 

etc.  

 

$y  Kronologisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc. 

 

$z  Geografisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc. 

 

$0  Kvalifikator.  (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i $a.  Dette vil si 

en lenke mellom emneord og klassesymbol. 

 



651 

176 

 

 $2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus e.l.) som er 

benyttet.  Dette skal være en kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode  

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 651 ^1 $aFinnmark$vBibliografi 

 

110 ^0 $aDrammen Junior Chamber 

245 10 $aJubileumsskrift$b15 års jubileum 

651 ^^ $aDrammen 

 

245 10 $aVassendeslåtten 

651 ^^ $aHyllestad 

Lydopptak, musikk fra Hyllestad 

 

651^1$aNorge$9nor 

 

651^1 $aNoreg$9nno 
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652 KOMPOSISJONSTYPE   (R) [Mus]  

 

Feltet benyttes til registrering av komposisjonstype som fullt ord. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a Betegnelse for komposisjonstype. 
 

 $w Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
  Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

 $7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode  

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 100 10 $aVerdi, Giuseppe 

245 13 $aIl trovatore 

652 ^^ $aOpera 

655 ^^ $aKlaverpartitur 

 

100 10 $aBeethoven, Ludwig van 

240 00 $aSonater$mklaver$iop. 27, no. 2$rcis moll 

245 00 $aKlaviersonate, cis moll, op. 27, no. 2 

652 ^^ $aSonater 

658 ^^ $aKlaver$b01 
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653 FRIE NØKKELORD (R) 

 

Feltet benyttes for emneinnførsler basert på termer som ikke er hentet fra en kontrollert 

emneordsliste/tesaurus, f.eks. stikkord, nøkkelord. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Fritt nøkkelord. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$0  Kvalifikator. (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i $a.  Dette vil si 

en lenke mellom emneord og klassesymbol. 

 

$2  Kilde for emneinnførselen. 
Hvis nøkkelordet er hentet fra en ekstern kilde, kan kilden registreres 

her. Dette skal være en kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode  

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  
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Eksempel: 653 ^^ $aMatoppskrifter 

 

653^^ $aBåter$9nor 

 

653^^ $aBåtar$9nno 
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655 GENRE-/FORM-EMNEORD  (R) 

 

Feltet benyttes for å registrere den litterære genre dokumentet tilhører, f.eks. 

kriminalroman, bygderoman, legeroman osv. 

Feltet kan også benyttes til å samle litteratur av en bestemt form, som essays, 

tidsskrifter, etc.  

For musikktrykk kan feltet benyttes til å samle dokumenter innen en bestemt 

utgivelsesform, f.eks. klaverpartitur. 

Bibliotekene må velge om de ønsker å samle alle aspekter av et emne i $x, eller om de 

ønsker å detaljere ved å bruke $v, $x, $y og $z. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Genre/form. 
 

$v Form underavdeling. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$x  Underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid, 

etc. 

 

$y  Kronologisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc. 

 

$z  Geografisk underavdeling.  (R) 

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc. 

 

$0  Kvalifikator. (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i $a.  Dette vil si 

en lenke mellom emneord og klassesymbol 
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$2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus e.l.) som er 

benyttet.  Dette skal være en kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode  

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 655 ^^ $aKriminalroman 

 

245 10 $aKonzert für Klavier und Orchester Nr 27, KV 595$cWolfgang 

Amadeus Mozart 

655 ^^ $aStemmesett 

 

655^^ $aSkuespill$9nor 

 

655^^ $aSkodespel$9nno 
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656 YRKESBETEGNELSE SOM EMNEORD  (R) 

 

Feltet benyttes for å registrere en yrkesbetegnelse e.l. som emne for et dokument. Det 

skal ikke benyttes for å angi yrket til verkets opphavsmann, unntatt når dette avspeiles 

klart i dokumentet selv. 

Bibliotekene må velge om de ønsker å samle alle aspekter av et emne i $x, eller om de 

ønsker å detaljere ved å bruke $v, $x, $y og $z. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type emneord 
 

 ^ Informasjon ikke tilgjengelig 

 0 Intet nivå oppgitt 

 1 Hovedemne for dokumentet 

 2 Alternativt emne for dokumentet 

3 Analytisk emne for en del av dokumentet 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Emneord. 
 

$v Form underavdeling. 
 

$x  Underavdeling. (R) 

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid 

etc.  

 

$y  Kronologisk underavdeling. (R) 

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc. 

 

$z  Geografisk underavdeling. (R) 

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc. 

 

$0  Kvalifikator. (R) 

 Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan 

registrere emnets faglige vinkling i $0. 

 

$1  Klassifikasjonskode.  
Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i $a.  Dette vil si 

en lenke mellom emneord og klassesymbol. 

 

$2  Kilde for emneinnførselen. 
Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus e.l.) som er 

benyttet.  Dette skal være en kode. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 
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del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

  Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode 

  for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. 

   Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking. 
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658 BESETNING  (R) [Mus]  

 

Feltet benyttes til registrering av besetning. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Betegnelse for besetning. (R) 

 

$b Totalt antall instrumenter. 
I dette delfeltet legges et to-sifret tall for instrumenter/utøvere/stemmer. 

Unntak er store ensembler, hvor bare type ensemble registreres, f.eks. 

strykeorkester, blandet kor. 

 

$w Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder. 

 

 $9 Språk eller språkform. 

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode  

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere 

språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved 

søking.  

 

 

 

 
Eksempel: 658 ^^ $aSang$aFløyte$aGitar$b03 

 

658 ^^ $aGitar$b01 

 

658 ^^ $aBarnekor 
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69X LOKALE EMNEINNFØRSLER (R) 

 

Feltene er reservert for lokal bruk i de enkelte biblioteksystemer. 
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700-75X  BIINNFØRSLER 

 

Feltene 700 til 75X benyttes til forskjellige typer biinnførsler.  Delfeltene er stort sett 

de samme som for de tilsvarende 1XX- og 6XX-felt. 

 

Feltene benyttes også til analytiske innførsler. Det kan lages analytisk innførsel under 

ordningsordet for en del av det dokumentet som katalogiseres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 700 Biinnførsel personnavn (R) 

 710 Biinnførsel korporasjonsnavn (R) 

 711 Biinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R) 

 730 Biinnførsel standardtittel (R) 

 740 Biinnførsel tittel (R) 

 752 Biinnførsel stedsnavn (hierarkisk) (R) 

 753 Biinnførsel systemkrav [Fil] (R) 

 



700 

187 

 

700 BIINNFØRSEL PERSONNAVN  (R) 

 

Feltet benyttes for å registrere en person som er medansvarlig for dokumentet, eller for 

å lage en analytisk innførsel på en persons verk når dette er en del av dokumentet som 

registreres. 

 

Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og brukes på samme 

måte. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Type navn 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Fornavn 

 1 Enkelt etternavn 

 2 Sammensatt etternavn 

 3 Bare etternavn 

 

Andre: Type biinnførsel 
Indikator 2 angir type biinnførsel.  Det er to typer biinnførsler, ikke-analytiske og 

analytiske.  I begge tilfelle skal det være mulig å lage "forfatter-tittel" innførsel. Derfor 

er det to indikatorverdier for hvert tilfelle. 

 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 

Ikke-analytisk innførsel.  (21.29-21.30) 

 0 Ikke-analytisk innførsel, biinnførsel på tittel nevnt i delfelt $t. Benyttes 

for vanlige medforfatter-innførsler og for innførsler av typen red., 

medarb. osv. der $t ikke er benyttet. Likeledes brukes indikator 0 for 

forfatter-tittel-biinnførsler der det skal være biinnførsel på tittel i delfelt 

$t.   

 1 Ikke-analytisk innførsel, ikke biinnførsel på tittel nevnt i delfelt $t. 

Benyttes for forfatter-tittel-biinnførsler der det ikke skal være 

biinnførsel på tittel (f.eks. når det er to forfattere til den tittel det skal tas 

forfatter-tittel-biinnførsel til). 

 

Analytisk innførsel.  (21.30M, 13.4) 

 2 Analytisk innførsel, biinnførsel på analytt-tittel. 

Benyttes når det skal være biinnførsel på tittel ($t). 

3 Analytisk innførsel, ikke biinnførsel på analytt-tittel. 

Benyttes når det ikke skal være biinnførsel på tittel ($t), f.eks. hvis det 

er biinnførsel på en medforfatter til en analytt. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn. 
Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) unntatt 

når indikator 1 har verdien 0 eller 3. (22.4-22.11) 

 

$b  Nummer.    
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Her legges romertall, eller romertall etterfulgt av navn (I Vasa). Brukes 

kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator har verdi 0.  

(22.17A2, 22.17B, 22.17C) 

 

$c  Andre tilføyelser til navnet. 
Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) som 

kongelige eller adelige titler. (22.12 - 22.17, 22.19) 

 

$d  Årstall forbundet med navn. 
Her legges fødsels- og evt. dødsår, eller virkeår. (22.18) 

 

$e Betegnelse for funksjon. 
Angivelse av den funksjon vedkommende person har i forhold til 

dokumentet.  (21.0D) 

 

$h Materialbetegnelse. 
Angivelse av materialtype for analytiske innførsler 

(navn/tittel-kombinasjon). 

 

$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse.   
(25.31A1-A4)  [Mus] 

 

$j  Nasjonalitet. 
Her legges personens nasjonalitet. 

 

$k Form. 
Form kan her være utvalg, protokoller etc. 

 

$l Språk. 
Her legges språk i det dokument som katalogiseres, f.eks. når feltet 

benyttes til analytt. 

 

$m Besetning.  (25.29)  [Mus] 

 

$n Nummer for del av verk. 
Delfeltet benyttes når nummer skal med for å lage riktig biinnførsel. 

Ved flere nummer legges kun første nummer her, mens resten legges i 

$p. 

 

$o Arrangement.  (25.31B2)  [Mus] 

 

$p Tittel for del av verk. 
Delfeltet benyttes når tittel skal med for å lage riktig biinnførsel. Ved 

repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter resten 

adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p.  (22.16)  

 

$q  Mer fullstendig navneform. 
Delfeltet benyttes hvis det i $a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn.    

 

$r Toneart.  [Mus] 

 

$t Tittel i biinnførselen. 
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$u Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 
Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i 

utskrifter. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder.  
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder. 

 

$8 Andre karakteristika forbundet med navn. 
Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som 

f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc. 

 

 
Eksempel: 245 10 $aSvinegjeteren$cH.C. Andersen ; tegninger av Ulf Löfgren ; oversatt av 

Kjell Risvik 

700 10 $aLöfgren, Ulf$eillustr.$wLøfgren, Ulf 

 

245 00 $aBoka som ikke hadde hus$ctegnet og fortalt av 4. og 6. klasse i 

Finnmark fylke. Huset som ikke hadde bok / fortalt av Jon Bing ; tegnet av Hans 

Normann Dahl 

700 12 $aBing, Jon$tHuset som ikke hadde bok 

700 13 $aDahl, Hans Normann$tHuset som ikke hadde bok 

 

100 10 $aQuagliarella, Ida 

245 10 $aShakespeare som seriehefte 

700 11 $aShakespeare, William$kUtvalg$tSkuespill  

 

245 10 $aSuite from The art of fugue$cJ.S. Bach ; arranged for chamber by 

Anthony Lewis 

700 10 $aLewis, Anthony$earr. 

 

245 10 $aPiano rags$cScott Joplin 

700 10 $aRifkin, Joshua$eutøver 

 

245 1  $aVariationen und Fuge für Orchester über ein Thema von Mozart $cMax 

Reger$wVariationen und Fuge fyr Orchester yber ein Thema von Mozart 

700 10 $aMozart, Wolfgang Amadeus$d1756-1791$t[Sonater$mklaver 

$iK. 331$rA-dur]$pAndante grazioso$uSonater 

 

245 10 $aÅrhundredernes legende$cgjendiktet av Bjørnstjerne Bjørnson ; efter 

La légende des siècles av Victor Hugo 

700 10 $aHugo, Victor$tLa légende des siècles$ulegende des siecles 

 

100 10 $aFoldes, Andor 

245 10 $aCadenza to Mozart´s piano-concerto in C minor (K. no. 491)$bpiano 

solo$cAndor Foldes 

700 11 $aMozart, Wolfgang Amadeus$t[Konserter$mklaver, orkester 

$iK. 491$rc-moll]$uKonserter  

 

100 10 $aLööf, Jan$uLøøf, Jan 

245 04 $aDet røde eplet ; Morfar er sjørøver$ctegnet og fortalt av Jan Lööf ; 

oversatt av Venke Agnes Engh 

700 12 $aLööf, Jan$tDet røde eplet$urøde eplet$wløøf, jan 

700 12 $aLööf, Jan$tMorfar er sjørøver$wLøøf, Jan 
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245 10 $aAnalyser av O´Neills "The hairy ape" 

700 10 $aO´Neill, Eugene$tThe hairy ape$uhairy ape$wOneill, Eugene 
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710 BIINNFØRSEL KORPORASJONSNAVN  (R) 

 

Feltet benyttes for å registrere en korporasjon som er ansvarlig/medansvarlig for 

dokumentet. Feltet kan også benyttes til å lage en analytisk innførsel på et verk utgått 

fra en korporasjon, når dette er en del av det dokumentet som katalogiseres. 

 

Delfeltene a, b, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme 

måte. 

 

Indikatorer: 

 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type biinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 

Ikke-analytisk innførsel.  (21.29-21.30) 

 0 Ikke-analytisk innførsel, biinnførsel på tittel.  

1 Ikke-analytisk innførsel, ikke biinnførsel på tittel. 

 

Analytisk innførsel.  (21.30M, 13.4)  

 2 Analytisk innførsel, biinnførsel på analytt-tittel. 

3 Analytisk innførsel, ikke biinnførsel på analytt-tittel. 

 

For bruk av andre indikator, se felt 700. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn. 
Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen.  (24.1-.3, 

24.8-.11, 24.15) 

 

$b  Underavdeling. 
Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette 

for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 

24.18-.27) 

 

$c Sted. 
Her legges sted når en konferanse, utstilling, etc. er underordnet en 

korporasjon. (24.7B4, 24.8B) 

 

$d Dato. 
Her legges dato når en konferanse, utstilling, etc. er underordnet en 

korporasjon.  (24.7B3, 24.8B) 

 

$e Betegnelse for funksjon. 
Dette delfeltet kan ifølge katalogiseringsreglene benyttes for juridisk 

litteratur (21.36C1-C3). For eldre katalogregler var dette feltet for 

funksjon/relasjon til dokumentet. 
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$g Diverse opplysninger. 
Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i 

andre delfelt. Her legges f.eks. nummer, årstall og sted knyttet til 

delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26). 

  

  $h Materialbetegnelse. 
Angivelse av materialtype for analytiske innførsler (navn/tittel-

kombinasjon). 

 

$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. 
(25.31A1-A4)  [Mus] 

 

$l Språk. 
Her legges språk i det dokument som katalogiseres, f.eks. når feltet 

benyttes til analytt. 

 

$m Besetning.  [Mus] 

 

$n  Nummer. 
Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her, når denne er 

underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B) 

$o Arrangement.  [Mus] 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 

Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f. eks. ved å angi sted,  

eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11, 

24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27) 

 

$r Toneart.  (25.31A5)  [Mus] 

 

$t Tittel i biinnførselen. 
 

$u Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 
Her legges den form $t skal sorteres etter, slik at $t blir ordnet riktig i 

utskrifter. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder. 

 

 
Eksempel: 710 ^0 $aNorge$bStortinget. Odelstinget 

 

710 ^0 $aDen Norske kirke$bBispemøtet$cOslo$d1976$wNorske kirke 

 

110 ^0 $aNorge 

240 00 $aPersonregisterloven  

245 10 $aLov om personregister m.m. av 9. juni 1978 nr 48$b(gjeldende fra 1. 

jan. 1980 i henhold til kgl. res. 21. des. 1979).  Forskrifter i medhold av 
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personregisterloven$cgitt av Justisdepartementet 21. desember 1979 i medhold til 

kgl. res. av 21. desember 1979. Kommentarer til lov og forskrifter  

710 ^2 $aNorge$bJustisdepartementet$tForskrifter i medhold av 

personregisterloven 

740 02 $aKommentarer til lov og forskrifter 

 

710 ^0 $aDet Norske kammerkor$eutøver$wNorske kammerkor 

 

245 10 $aKommentarer til åndsverksloven 

710 ^0 $aNorge$t[Åndsverksloven]$uåndsverksloven 
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711 BIINNFØRSEL KONFERANSE-, MØTE-, 

UTSTILLINGSNAVN ETC.  (R) 

 

Feltet benyttes for å registrere en konferanse, et møte eller en utstilling etc. som skal ha 

biinnførsel. Feltet kan også benyttes til å lage en analytisk innførsel på et verk utgått fra 

en konferanse e.l., når dette er en del av det dokumentet som katalogiseres. 

 

For konferanser som er underordnet en korporasjon, brukes felt 710. 

 

Delfeltene a, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme 

måte. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type biinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 

Ikke-analytisk innførsel.  (21.29-21.30) 

 0 Ikke-analytisk innførsel, biinnførsel på tittel.  

1 Ikke-analytisk innførsel, ikke biinnførsel på tittel. 

 

Analytisk innførsel.  (21.30M, 13.4)  

 2 Analytisk innførsel, biinnførsel på analytt-tittel. 

3 Analytisk innførsel, ikke biinnførsel på analytt-tittel. 

 

For bruk av andre indikator, se felt 700. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn.  (24.7, 24.8) 

 

 $c Sted. 
Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt.  

(24.7B4, 24.8B) 

 

 $d Dato. 
Dato for konferansen, utstillingen etc.  (24.7B3, 24.8B) 

 

$g Diverse opplysninger. 
Delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, 

f.eks. opplysning om delegasjoner. 

 

$h Materialbetegnelse. 
Angivelse av materialtype for analytiske innførsler (navn/tittel-

kombinasjon). 

 

$l Språk. 
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Her legges språk i det dokumentet som katalogiseres, f.eks. når feltet 

benyttes til analytt. 

 

$n  Nummer. 
Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her.  (24.7B2, 24.B8) 

 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 

Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, 

legges dette i delfelt $q. (24.4B) 

 

$t Tittel i biinnførselen. 
 

$u Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 
Her legges den form $t skal sorteres etter, slik at $t ordnes riktig i 

utskrifter. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder. 

 

 

 
Eksempel: 711 ^0 $aUnited Nations Conference on the Law of the Sea$cGenève$d1958$n1 

 

245 00 $aFællessange$bved Landssangerfesten 1914, Kristiania 

711 ^0 $aLandssangerfesten$cKristiania$d1914 
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730 BIINNFØRSEL STANDARDTITTEL   (R) 

 

Feltet benyttes for å registrere en standardtittel som biinnførslel for dokumentet. 

Feltet kan også benyttes til å lage en analytisk innførsel på en standardtittel dersom 

denne gjelder en del av dokumentet som katalogiseres. 

 

 

Indikatorer: 
 

Første: Sorteringsindikator 
 

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Andre: Type biinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 

Ikke-analytisk innførsel.  (21.29-21.30) 

 0 Ikke-analytisk innførsel, biinnførsel på tittel i $t.  

1 Ikke-analytisk innførsel, ikke biinnførsel på tittel i $t. 

 

Analytisk innførsel.  (21.30M, 13.4)  

 2 Analytisk innførsel, biinnførsel på analytt-tittel i $t. 

3 Analytisk innførsel, ikke biinnførsel på analytt-tittel i $t. 

 

  

Delfeltkoder: 
 

 

$a  Standardtittel. (25) 

 

$b  Underordnet enhet. 
Benyttes for manuskripter.  (25.13C) 

 

 $d Årstall 
Her legges årstall for undertegnelse av avtale, traktat, etc.  (25.16) 

 

$f Utgivelsesår. 
Her legges utgivelsesåret for det dokumentet som katalogiseres 

(25.18A13). Årstall som tilføyes for å skille identiske standardtitler skal 

ikke registreres her, men i delfelt $q. 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

 $i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse.  
 (25.31A1-A4) [Mus] 
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$k Form. 
Form kan her være protokoll, utvalg, etc.  (25.6B3, 25.11, 25.16B3, 

25.32B, 25.36C) 

 

$l Språk i dokumentet. 
 

$m Besetning.  (25.29)  [Mus] 

 

$n Nummer for del av verk. 
Se delfelt $p.  (25.6, 25.18, 25.23, 25.32) 

 

$o Arrangement.  (25.31B2)  [Mus] 

 

$p Tittel for del av verk. 
Ved repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter 

resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p.  (25.6, 25.18, 

25.23, 25.32) 

 

$q  Forklarende tilføyelse.  

Ord, uttrykk eller betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra 

en annen identisk eller lignende tittel. (25.5) 

 

$r Toneart.  [Mus] 

 

$s  Versjon.  (25.18A11) 

 

$t Tittel i biinnførselen. 

 

$u Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 

Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i 

utskrifter. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder. 
Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder. 

 

 

 
Eksempel: 130 ^0 $aBibelen$f1980$lNorsk$pNT$sOversettelse 1978 

245 04 $aDet Nye testamente. Og Salmenes bok 

730 02 $aBibelen$f1980$lNorsk$pGT. Salmenes bok 

930 40 $aDet Nye testamente$zBibelen. NT 

930 00 $aSalmenes bok$zBibelen. GT. Salmenes bok 

 

245 00 $a4 julesanger$cved Oscar Andersen 

730 02 $aIn dulci jubilo$lNorsk 

940 00 $aJeg synger julekvad$zIn dulci jubilo. Norsk 

940 00$aFire julesanger$z4 julesanger 

 

245 14 $aDet Nye testamente som paperback! 
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730 00 $aBibelen$f1975$lNorsk$pNT$sNy oversettelse av 1975$tGodt nytt 

 

730 00 $a British Library$bManuskript. Arundel 384
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740 BIINNFØRSEL TITTEL  (R) 

 

Feltet benyttes for å registrere en tittel (unntatt standardtittel), som biinnførsel eller for 

å lage en analytisk innførsel med tittel som hovedordningsord for en del av det 

dokumentet som katalogiseres. 

 

For analytiske innførsler på kombinasjonen forfatter (personlig eller korporativ) og 

tittel, brukes feltene 700, 710 eller 711. Hvis analytten ikke har forfatter, legges den 

her i felt 740. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Andre: Type biinnførsel 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 

 0 Ikke-analytisk innførsel  (21.29-21.30). 

  

 2 Analytisk innførsel  (21.30M) 

 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Tittel.   (21.30J) 

 

$e  Type tittel. 
Dette delfeltet benyttes ved behov for å få redigert ut type tittel f. eks. 

omslagstittel, alternativ tittel, etc. 

 

$h Materialbetegnelse. 
 

$n  Nummer for del av verk. 

Se delfelt $p. 

 

$p  Tittel for del av verk. 
Ved repetisjon legges første nummer i $n, første tittel i $p, deretter 

resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i $p. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering 

av delfelt $a. 

 

$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder. 
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Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken 

del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder. 

 

 

 
Eksempel: 245 10 $aEvangeliet etter Lukas 

572 ^^ $aOmslagstittel: Lukas skriver 

740 00 $aLukas skriver$eomslagst. 

 

245 00 $a Norske religiøse folketoner 

740 02 $aMed Jesus vil eg fara 
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752 BIINNFØRSEL STEDSNAVN (HIERARKISK) (R) 

 

Feltet brukes når man ønsker biinnførsel på stedsnavn, f.eks. som publikasjons- 

eller produksjonssted.  Feltet gir en hierarkisk form for geografisk tilgang. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Land. 
 

$b  Delstat eller fylke. 
 

$c  Kommune. 
 

$d  By, tettsted etc. 
 

 

 
Eksempel: 752 ^^ $aCanada$bBritish Columbia$dVancouver 

 



753 

202 

 

 

753 BIINNFØRSEL SYSTEMKRAV  (R) [Fil]  

 

Feltet brukes når man ønsker biinnførsel på datamaskintype, operativsystem og/eller 

programmeringsspråk for maskinlesbare filer. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Datamaskinfabrikat og –modell. 
 

$b  Programmeringsspråk. 
 

$c Operativsystem. 
 

 

 
Eksempel: 753 ^^ $aIBM-kompatibel PC$bBasic$cDOS 3.2 
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760-79X  LENKER / RELASJONER 

 

Feltene benyttes for å registrere informasjon om lenker (relasjoner) mellom forskjellige 

dokumenter som er katalogisert hver for seg som separate MARC-poster. 

 

En lenke er en forbindelse mellom relaterte dokumenter.  Eksempler på relasjoner er: 

hefte/serie; oversatt utgave/originalspråkutgave; analytt/vertsdokument; supplement/ 

hoveddokument. 

 

Lenkene blir opprettet for å skape oversikt og muligheter ved søking.  Noen av 

lenkefeltene er nyttige som selvstendige søkeelementer, andre felt er viktige for 

avgrensing av et søk. 

 

Feltene kan benyttes både i systemer som håndterer automatisk lenking mellom poster, 

og i systemer som ikke har denne muligheten. 

 

I systemer som håndterer lenking, kan metodene for selve lenkingen variere.  Ved 

utveksling av lenkede poster, og ved presentasjon i søk, bør systemet kunne vise en 

fullstendig katalogpost. 

 

I systemer som ikke håndterer lenking, kan lenkefeltene allikevel brukes for manuell 

registrering av relaterte dokumenter. Dette kan være aktuelt i forbindelse med 

utveksling av poster. Ved import kan for eksempel noter som er registrert i lenkefelt bli 

liggende, i stedenfor å bli flyttet til 5XX. 

 

Noen av lenkefeltene kan erstatte notefeltene i 5XX. Det er viktig å sammenholde 

bruken av 5XX og 760-79X, slik at notene ikke dubleres ved visning av posten. 

Dersom man velger å bruke lenkefelt for utskrift av noter istedenfor notefelt i 5XX, må 

første indikator «utskriftsinformasjon» ha verdi 0. Da blir noten skrevet ut. Velger man 

å bruke 5XX for noter, og samtidig bruke lenkefeltene, må indikator for 

«utskriftsinformasjon» ha verdi 1, slik at notene ikke blir skrevet ut to ganger. 

 

Alle lenkefeltene inneholder de samme delfeltene. 

 

Følgende delfelt oppretter selve lenken: 

 $w Lokalt systems identifikasjonsnummer. 

 $g Relasjonsopplysninger. Angir hvilken del av et dokument som lenkes, for 

eksempel bindnummer. 

 $i Årstall i «ren» form. Sorteringsfelt for $g. Feltet brukes dersom årstallet skal 

sorteres på en annen måte enn det som er registrert i $g. 

 

Det er systemavhengig om en lenke fra én post til en annen resulterer i en lenke som 

går to veier.  I noen systemer må lenkeinformasjon registreres på begge postene. 

 

De øvrige lenkedelfeltene beskriver dokumentet det lenkes til.  Disse opplysningene 

blir redigert ut i noteform på dokumentet det lenkes fra.  Disse delfeltene blir skrevet 

ut som noter og synliggjør hvilken forbindelse det er mellom de to dokumentene. 
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FELTOVERSIKT 
 

 760 Overordnet enhet (R) 

 762 Underordnet enhet (R) 

 765 Originalspråkutgave (R) 

 767 Oversatt utgave (R) 

 770 Supplement (R) 

 772 Hoveddokument (R) 

 773 Vertsdokument (R) 

 775 Andre utgaver (R) 

 776 Andre materialvarianter (R) 

 777 Utgitt sammen med (R) 

 780 Fortsettelse av (R) 

 785 Fortsettes i (R) 

 787 Ikkespesifisert relasjon (R) 

 79X Lokale lenker (R) 

 

 

Sammenhengen mellom lenkefeltene for poster som er gjensidig lenket til hverandre, 

er som følger: 

 

MARC-post    Tilknyttet MARC-post 
 

760 (Overordnet enhet)  762 (Underordnet enhet) 

765 (Originalspråkutgave)  767 (Oversatt utgave) 

770 (Supplement)   772 (Hoveddokument) 

773 (Vertsdokument)   --- 

775 (Andre utgaver)   775  

776 (Andre materialvarianter)  776  

777 (Utgitt sammen med)  777 

780 (Fortsettelse av)   785 (Fortsettes i) 

787 (Ikkespesifisert relasjon)  787 
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Alle lenkefeltene inneholder de samme delfeltkodene. Beskrivelser av de enkelte 

delfeltene er ført opp kun her. De er gyldige for alle de relevante MARC-feltene (760-

79X).  

 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
Tilsvarer felt 100, 110, 111 eller 130 (med alle aktuelle delfelt) i posten 

det lenkes til. 

 

$b Utgave. 
Tilsvarer felt 250 $a i posten det lenkes til. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 
  Tilsvarer felt 260 $a, $b og $c i posten det lenkes til. 

 

$e Språkkode. 
Tilsvarer felt 008 pos 35-37 i posten det lenkes til.  

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 775 - Andre utgaver, f.eks. for et 

tidsskrift som gis ut samtidig på to forskjellige språk. 

 

$f Landekode. 
Tilsvarer felt 008 pos 15-16 i posten det lenkes til.  

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 775 - Andre utgaver. 

 

$g Relasjonsopplysninger.   (R) 

Delen som katalogiseres, er en avgrenset del av dokumentet det lenkes 

til. Betegnelsen for delen (f.eks. bindnummeret, årstall eller 

numerisk/kronologisk betegnelse for del av periodikum) oppgis med 

den termen som er brukt i dokumentet. 

 

$h Materialbetegnelse. 
Tilsvarer felt 245 $h i dokumentet det lenkes til.  

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 776 - Andre fysiske former. 

 

$i Årstall i "ren" form.   (R) 

Her registreres bare selve årstallet (uten tilleggsopplysninger) fra 

delfeltene $d eller  $g. Delfeltet brukes når dette årstallet skal gjøres 

søkbart. Dette er et sorteringdelfelt, og årstallet skrives ikke ut på 

posten. 

Hvis årstall som benyttes som nummerering (kronologisk betegnelse) og 

utgivelsesår ikke er sammenfallende, velges kronologisk år. 

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 773 - Vertsdokument (registrering av 

I-noten for analytter). 

 

$k Serie.  (R) 

Tilsvarer felt 440, 490, 800, 810, 811 eller 830 i dokumentet det lenkes 

til. Her registreres serien som dokumentet det lenkes til tilhører. 

 

$s Standardtittel. 



760-79X 

206 
 

Tilsvarer felt 240 $a i posten det lenkes til. 

  

 $t Tittel. 

Tilsvarer felt 245 $a, og eventuelt $n og $p, i posten det lenkes til. 

Opplysninger fra ansvarsangivelsen i 245 $c i det tilknyttede doku-

mentet, tas med i henhold til katalogiseringsreglene (1.0D1). 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.   (R) 

Identifikasjonsnummer for MARC-posten det lenkes til. Identifikasjons-

nummeret er systemavhengig. 

 

$x ISSN. 

Tilsvarer felt 022 $a i posten det lenkes til. 

 

$y CODEN. 
Tilsvarer felt 030 $a i posten det lenkes til. 

 

$z ISBN. 

Tilsvarer felt 020 $a i posten det lenkes til. 

 

$7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

0 $a er ikke med i feltet 

  1 Personnavn 

  2 Korporasjon eller konferanse, møte, utstilling etc. 

3 Standardtittel 
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760 OVERORDNET ENHET  (R) 

 

Feltet benyttes for å beskrive et dokument som er overordnet dokumentet som 

katalogiseres. Beskrivelsen av en serie er overordnet beskrivelsen av de enkelte verk i 

serien, beskrivelsen av et flerbindsverk er overordnet beskrivelsen av de enkelte bind i 

verket. 

 

Beskrivelsen av  overordnet dokument (f.eks. serien) legges i dette feltet. 

 

Indikatorer: 
 

Første:  Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjonen ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 

 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 
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$z ISBN. 

 

$7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910001 

245 00 $aFra de eldste tider til 1814 

760 0^ $aDybdahl, Audun$g1$tRissa bygdebok$w910002$71 

 

001 ^^ 901856 

245 00 $aÅrbok for Haram kulturhistoriske lag 

760 0^ $tSkrift / Haram kulturhistoriske lag$w891591$x0800-4811$70 

 

001 ^^ 910007 

100 10 $aFladby, Rolf 

245 10 $aGjenreising 1536-1648$cav Rolf Fladby 

760 0^ $tNorges historie / redaktør Knut Mykland$gB. 6$w910001 
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762 UNDERORDNET ENHET  (R) 

 

Feltet benyttes for å beskrive et dokument som er underordnet dokumentet som 

katalogiseres.  Et verk i en serie og et bind i et flerbindsverk er eksempler på 

underordnet nivå. 

 

Beskrivelsen av det underordnete dokumentet (f.eks. heftet) legges i dette feltet. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 
 

$z ISBN. 
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 $7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910002 

100 10 $aDybdahl, Audun 

245 10 $aRissa bygdebok 

762 1^ $w910001 

 

001 ^^ 891591 

245 00 $aSkrift$cHaram kulturhistoriske lag 

762 0^ $tÅrbok for Haram kulturhistoriske lag$w901856$x0802-6033$70 

 

001 ^^ 910001 

245 00 $aNorges historie$credaktør Knut Mykland 

260 ^^ $aOslo$bCappelen$c1975-1980 

300 ^^ $a15 b. 

762 0^ $aFladby, Rolf$tGjenreising 1536-1648$w910007$71 
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765 ORIGINALSPRÅKUTGAVE  (R) 

 

Feltet benyttes når man katalogiserer en oversatt utgave og skal lage lenke til utgaven 

på originalspråket.  

 

Beskrivelsen av utgaven på originalspråket legges i dette feltet. 

 

Innledende tekst «Oversettelse av:» genereres av systemet når feltet skal skrives ut som 

note. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 

 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 
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$z ISBN. 

 

 $7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 
 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910011 

245 00 $aVerdens store religioner 

765 0^ $tGreat religions of the world$w910012$70 

 

001 ^^ 850011 

245 00 $aOljeindeks$cOljedirektoratet 

765 0^ $tOil-index$w850018$x0332-9313$70 
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767 OVERSATT UTGAVE  (R) 

 

Feltet benyttes når man katalogiserer en utgave på originalspråket og skal lage lenke til 

en utgave i oversettelse.  

 

Beskrivelsen av utgaven i oversettelse legges i dette feltet. 

 

Innledende tekst «Oversatt som:» genereres av systemet når feltet skal skrives ut som 

note. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 
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$z ISBN. 

 

 $7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910012 

245 00 $aGreat religions of the world 

767 0^ $tVerdens store religioner$w910011$70 

 

001 ^^ 850018 

245 00 $aOil-index$cpublished by Norwegian Petroleum Directorate 

767 0^ $tOljeindeks$w850011$x0332-5636$70 
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770 SUPPLEMENT  (R) 

 

Feltet benyttes når man katalogiserer et dokument og skal lage lenke til et supplement 

som er registrert som egen post.  

 

Beskrivelsen av supplementet legges i dette feltet. 

 

Innledende tekst «Supplement:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut 

som note. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 



770 
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$z ISBN. 

 

 $7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910021 

100 10 $aHøeg, S. Arbo 

245 10 $aFamilien Høeg fra Drammen 

770 0^ $aHøeg, F.A.$tFamilien Høeg fra Drammen. Tillegg / ved F.A. Høeg og 

S.A. Høeg$w910022$71 
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772 HOVEDDOKUMENT  (R) 

 

Feltet benyttes når man katalogiserer et supplement og skal lage lenke til 

hoveddokumentet.  

 

Beskrivelsen av hoveddokumentet legges i dette feltet. 

 

Innledende tekst «Supplement til:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut 

som note. 

 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 
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$y CODEN. 
 

$z ISBN. 

 

 $7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910022 

100 10 $aHøeg, F.A. 

245 10 $aFamilien Høeg fra Drammen$pTillegg$cved F.A. Høeg og S.A. Høeg 

772 0^ $aHøeg, S. Arbo$tFamilien Høeg fra Drammen$w910021$71 
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773 VERTSDOKUMENT  (R) 

 

Feltet benyttes når man katalogiserer en komponent som utgjør en del av et større 

dokument (vertsdokumentet). Vertsdokumentet inneholder denne komponenten, pluss 

andre deler. 

 

En komponent kan være: kapittel i en monografi; artikkel i et periodikum; arie i et 

partitur etc.  

 

Ved katalogisering av en I-analytt (13.5), legges beskrivelsen av vertsdokumentet i 

dette feltet. 

 

Innledende tekst «I:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Vertsdokumentets hovedordningsord hvis dette er et personnavn, 

korporasjonsnavn eller en standardtittel. 

 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form. (R) 

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 773 

Her registreres bare selve årstallet (uten tilleggsopplysninger) fra 

delfeltene $d eller  $g. Feltet brukes når dette årstallet skal gjøres 

søkbart. Dette er et sorteringdelfelt, og årstallet skrives ikke ut på 

posten. 

Hvis årstall som benyttes som nummerering (kronologisk betegnelse) og 

utgivelsesår ikke er sammenfallende, velges kronologisk år. 
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$k Serie.  (R) (13.5B) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 
 

$z ISBN. 

 

 $7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910031 

245 04 $aThe Tâo teh king, or The Tâo and its characteristics 

300 ^^ $aS. [45]-124$c23 cm  

773 0^ $dOxford : Clarendon Press, 1891$gPt. 1$i1891$kThe Sacred books of 

the East ; vol. 39$tThe Sacred books of China$70 

 

001 ^^ 910091 

100 10 $aHansen, Ingebjørg Sæthre 

245 10 $aMyk skolestart 

300 ^^ $aS. 32-34$bill. 

773 0^ $gÅrg. 16, nr 4 (1992)$i1992$tForeldre og barn$70 
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775  ANDRE UTGAVER  (R) 

 

Feltet benyttes for å beskrive andre, sideordnede utgaver av dokumentet som 

katalogiseres. 

 

Beskrivelsen av en annen utgave det skal lenkes til, legges i dette feltet. 

 

Innledende tekst «Andre utgaver tilgjengelig:» kan genereres av systemet når feltet skal 

skrives ut som note. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:  

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

Tilsvarer felt 008 pos 35-37 i posten det lenkes til. Delfeltet er spesielt 

aktuelt for felt 775. 

 

$f Landekode. 

Tilsvarer felt 008 pos 15-16 i posten det lenkes til. Delfeltet er spesielt 

aktuelt for felt 775. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 
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$x ISSN. 

 

$y CODEN. 

 

$z ISBN. 

 

 $7 Type hovedordningsord i $a. 

  

 
 Eksempel:  001 ^^ 9303171 

245 00 $aLillehammer '94 guide$c[redaktør: Georg Parmann] 

250 ^^ $aNorsk [utg.], 2. utg. 

260 ^^ $a[Oslo]$bUniversitetsforl.$c1993 

775 0^$bEnglish [ed.], 2nd ed.$d[Oslo] : Universitetsforl., 1993$eeng 

$fno$tLillehammer '94 guide / editor: Georg Parmann$w9303172$70 
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776 ANDRE MATERIALVARIANTER  (R) 

 

Feltet benyttes for å beskrive andre materialvarianter av dokumentet som katalogiseres.   

 

Beskrivelsen av dokumentet i annen materialvariant, som det skal lenkes til, legges i 

dette feltet. 

 

Innledende tekst «Finnes også som:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives 

ut som note. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger. (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

Tilsvarer felt 245 $h i dokumentet det lenkes til. Delfeltet er spesielt 

aktuelt for felt 776. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 
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$y CODEN. 
 

$z ISBN. 

 

 $7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910051 

245 00 $aCollege English 

250 ^^ $aNorsk [utg.], 2. utg. 

260 ^^ $a[Oslo]$bUniversitetsforl.$c1993 

776 0^ $hmikroform$w910052$x0010-0994$70 
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777 UTGITT SAMMEN MED  (R) 

 

Feltet benyttes når man katalogiserer et dokument som er utgitt sammen med et annet. 

Når hver av disse delene blir katalogisert separat, kan man lage lenker mellom dem.  

Feltet benyttes ikke for å beskrive deler (analytter) av det katalogiserte dokumentet (se 

MARC-felt 773 Vertsdokument). Det brukes heller ikke for å beskrive enheter som er 

bundet sammen lokalt.   

 

Beskrivelsen av dokumentet som er utgitt sammen med det som katalogiseres, legges i 

dette feltet. 

 

Innledende tekst «Inneholder også:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut 

som note. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 

 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 
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$x ISSN. 

 

$y CODEN. 

 

 $z ISBN. 

 

 $7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910061 

100 10 $aHamsun, Knut 

245 14 $aDen sidste glæde$bskildringer 

777 0^ $aHamsun, Knut$dKristiania : Gyldendal, cop. 1909$tEn  

vandrer spiller med sordin$w910062$71 
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780 FORTSETTELSE AV  (R) 

 

Feltet benyttes for å beskrive forgjengere til dokumentet som katalogiseres. Tidligere 

utgaver og foregående enhet i en rekke, er eksempler på forgjengere.  

 

Beskrivelsen av forgjengeren legges i dette feltet. 

 

Innledende tekst kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.  

Andre indikator brukes for å velge hvilken fortekst som skal genereres for noten. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre: Type relasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Fortsettelse av: 

1 Delvis fortsettelse av: 

2 Avløser: 

3 Avløser delvis: 

4 Sammenslåing av: .....; og ..... 

5 Har tatt opp: 

6 Har delvis tatt opp: 

7 Utskilt fra: 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 
 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 
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$s Standardtittel. 

 

 $t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 
 

$z ISBN. 

 

$7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910071 

100 10 $aWassmo, Herbjørg            

245 14 $aDet stumme rommet 

780 00 $aWassmo, Herbjørg$d1981$tHuset med den blinde 

glassveranda$w910072$71 

785 00 $aWassmo, Herbjørg$d1986$tHudløs himmel$w910073$71 

 

001 ^^ 900151 

245 00 $aNorsk tidsskrift for arbeidsmedisin 

780 00 $tNorsk bedriftshelsetjeneste$w870623$x0333-0249$70 
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785 FORTSETTES I  (R) 

 

Feltet benyttes for å beskrive etterfølgere av dokumentet som katalogiseres. Senere 

utgaver, og etterfølgende enhet i en rekke er eksempler på etterfølgere. 

 

Beskrivelsen av etterfølgeren legges i dette feltet. 

 

Innledende tekst kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note. 

Andre indikator brukes for å velge hvilken fortekst som skal genereres for noten. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre: Type relasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Fortsettes i: 

 1 Fortsettes delvis i: 

2 Avløst av: 

3 Delvis avløst av: 

4 Gått inn i: 

5 Delvis gått inn i: 

6 Fortsettes av: .....; og ..... 

7 Slått sammen med: ....., til: ..... 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 

$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 
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$s Standardtittel. 

 

 $t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 
 

$z ISBN. 

 

$7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 

 
Eksempel: 001 ^^ 910071 

100 10 $aWassmo, Herbjørg 

245 14 $aDet stumme rommet 

780 01 $aWassmo, Herbjørg$d1981$tHuset med den blinde 

glassveranda$w910072$71 

785 00 $aWassmo, Herbjørg$d1986$tHudløs himmel$w910073$71 

 

001 ^^ 870623 

245 00 $aNorsk bedriftshelsetjeneste 

785 00 $tNorsk tidsskrift for arbeidsmedisin$w900151$x0801-9673$70 
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787 IKKESPESIFISERT RELASJON  (R) 

 

Feltet benyttes for å beskrive dokumenter som har en forbindelse med det dokumentet 

som katalogiseres og som man ønsker å vise ved lenking. 

 

Feltet benyttes dersom ingen av de andre lenkefeltene passer. 

 

Indikatorer: 
 

Første:  Utskriftsinformasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

0 Feltet skrives ut som note 

1 Feltet skrives ikke ut som note 

 

Andre indikator ikke definert. 

 

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X: 

 
$a Hovedordningsord for dokumentet det lenkes til, hvis dette er et 

personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel. 
 

$b Utgave. 

 

$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse. 

 

$e Språkkode. 

 

$f Landekode. 

 

$g Relasjonsopplysninger.  (R) 

 

$h Materialbetegnelse. 

 

$i Årstall i "ren" form.  (R) 

 

$k Serie.  (R) 

 

$s Standardtittel. 

 

$t Tittel. 

 

$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.  (R) 

 

$x ISSN. 

 

$y CODEN. 
 

$z ISBN. 
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$7 Type hovedordningsord i delfelt $a. 

 

 
Eksempel: 245 00 $aNIVA nytt 

787 1^ $tNIVA årsberetning$x0801-955X$70 
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79X  LOKALE LENKER (R) 

 

Feltene er reservert for lokal bruk i de enkelte systemer. 



800-830 

234 

 

 

800-830 SERIEINNFØRSLER - ANNEN FORM ENN 

SERIEFELTET 

 

Seriefelter finnes både i 4XX-gruppen (440, 490) og i 8XX-gruppen (800-830).  

 

800-feltene benyttes for å registrere biinnførsel på en serie i en annen form 

(standardtittel) enn den som står i dokumentet. Den form serietittelen har i dokumentet, 

legges da i MARC-felt 490.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 800 Serieinnførsel personnavn (R) 

 810 Serieinnførsel korporasjonsnavn (R) 

 811 Serieinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R) 

 830 Serieinnførsel standardtittel (R) 
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800 SERIEINNFØRSEL PERSONNAVN  (R) 

 

Her registeres biinnførsel på standardisert serietittel for en serie hvor alle bind har 

samme forfatter. 

Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den 

står i dokumentet.  

 

Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og benyttes på samme 

måte. 

 

 

Indikatorer: 
 

Første: Type navn 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Fornavn 

 1 Enkelt etternavn 

 2 Sammensatt etternavn 

 3 Bare etternavn 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn. 
Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett 

fra når indikator 1 har verdien 0. (22.4-22.11) 

 

$b  Nummer. 
  Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I    

  Vasa).  Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator   

  har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C) 

 

$c  Andre tilføyelser. 
  Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som 

  kongelige eller adelige titler.  Her legges også romertall som ikke hører   

  til navneinnførselen. (22.12-22.17, 22.19) 

 

$d  Årstall forbundet med navn. 
  Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår. (22.18) 

 

 $j Nasjonalitet. 
  Her legges personens nasjonalitet. 
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$l  Språk. 
 

$q  Mer fullstendig navneform. 
  Delfeltet benyttes hvis det i $a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn.   

  (22.16) 

 

$t  Tittel for serien. 

 

 $u  Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 

 Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i 

  utskrifter. 

 

$v  Bind, nummer etc. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a.  
  I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes  

  ved sortering av delfelt $a. 

 

$x  ISSN. 
 

$8 Andre karakteristika forbundet ved navn. 
  Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som   

  f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc. 

 

 

 
Eksempel: 490 1^ $aVerker / Edgar Allan Poe ; b. 2 

800 10 $aPoe, Edgar Allan$d1809-1849$tVerker$vb. 2 

 

245 10$a Kjærlighet ved første treff 

490 1^ $aDen Flygende brasilianer ; 1 

800 10 $aMichelet, Jon$tDen flygende brasilianer$uFlygende brasilianer$v1 

 

245 10$aDødssynden 

490 1^$aSagaen om isfolket ; 5 

800 10 $aSandemo, Margit$tSagaen om isfolket$v5 

 



810 

237 

 

810 SERIEINNFØRSEL KORPORASJONSNAVN  (R) 

 

Feltet benyttes når biinnførsel for serie er korporasjonsnavn fulgt av tittel. 

Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den 

står i dokumentet. 

 

Delfeltene a, b, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme 

måte. 

 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn. 
Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen.  (24.1-.3, 

24.8-.11, 24.15) 

 

$b  Underavdeling. 
Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette 

for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 

24.18-.27) 

 

$c  Sted. 
Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en 

korporasjon. (24.7B4, 24.8B) 

 

$d  Dato. 
Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en 

korporasjon.  (24.7B3, 24.8B) 

 

 $g  Diverse opplysninger. 

  Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i  

  andre delfelt. Her legges f. eks. nummer, årstall og sted knyttet til  

  delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26) 

 

$l  Språk. 
 

$n  Nummer for konferanse. 
  Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er  

  underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B) 
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$q  Forklarende tilføyelse. 
  Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f.eks. ved å angi sted,  

   eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11,  

  24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27) 

 

$t  Tittel for serien. 
 

 $u  Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 

 Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i 

  utskrifter. 

 

$v  Bind, nummer etc. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

$x  ISSN. 
 
Eksempel: 490 1^ $aInventory of promising tributary projects in the Thai part of the Lower 

Mekong Basin. Working paper ; 1 

810 ^0 $aInterim Committee for Coordination of Investigation of the Lower 

Mekong Basin$tInventory of promising tributary projects in the Thai part of the 

Lower Mekong Basin. Working paper$v1 
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811 SERIEINNFØRSEL KONFERANSE-, MØTE-, 

UTSTILLINGSNAVN ETC.  (R) 

 

Feltet benyttes når biinnførsel for serie er konferansenavn fulgt av tittel. 

Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den 

står i dokumentet.  

 

Delfeltene a, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme 

måte. 

 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a  Navn. (24.7-.8) 

 

$c  Sted. 
Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt.  

(24.7B4, 24.8B) 

 

$d  Dato. 
Dato for konferansen, utstillingen etc.  (24.7B3, 24.8B) 

 

$g  Diverse opplysninger. 
Delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, 

f.eks. opplysning om delegasjoner. 

 

$l  Språk. 
 

$n  Nummer for konferanse, utstilling, møte etc. 
  Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.8B) 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 
Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, 

legges dette i delfelt $q.  (24.4B) 

 

$t  Tittel for serien. 
 

 $u  Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 

 Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i 
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  utskrifter. 

 

$v  Bind, nummer etc. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

$x  ISSN. 
 

 

 

 
Eksempel: 490 1^ $aAtti del XXIV Congresso internazionale di storia dell'arte ; 8 

811 ^0 $aInternational Congress of the History of Art$d1979$cBologna$n24 

$tAtti del XXIV Congresso internazionale di storia dell'arte$v8 
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830 SERIEINNFØRSEL STANDARDTITTEL (R) 

 

Her registreres biinnførsel på standardisert serietittel. 

Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den 

står i dokumentet. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Sorteringsindikator 
 

 0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Delfeltkoder: 
 

$a Standardisert tittel. 
 

$b  Underordnet enhet. 
  For manuskripter. 

 

$d  Årstall. 
Delfeltet benyttes for avtaleunderskrift, ratifikasjon av traktat etc. 

 

$f  Utgivelsesåret for verket som katalogiseres. 
 

$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. [Mus] 

 

$k  Form.  
  F.eks. utvalg. 

 

$l  Språk i dokumentet. 
 

$m Besetning. [Mus] 

 

 $n Nummer for del av verk. 
 

 $o Arrangement. [Mus] 

 

 $p Tittel for del av verk. 
 

$q  Forklarende tilføyelse. 
 

$r Toneart. [Mus] 

 

$s  Versjon.  (25.18A11) 

 

 $v  Bind, nummer etc. 
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$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

$x  ISSN. 
 

 

 

Eksempel: 490 1^ $aNoregs offentlege utgreiingar ; NOU 1996: 7 

830 ^0 $aNorges offentlige utredninger$vNOU 1996: 7 

 

490 1^ $aReport series / University of Oslo, Institute of Physics, ISSN 0332-

5571 ; report 80-11 

830 ^0 $aReport series$qUniversitetet i Oslo. Fysisk institutt$vreport 80-11 

$x0332-5571 
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85X LOKALISERINGSDATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 850 Eiende institusjon og beholdningsinformasjon (R) 

  

 856 Elektronisk lokalisering og tilgang (R) 
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850 EIENDE INSTITUSJON OG 

BEHOLDNINGSINFORMASJON  (R) 

 

Feltet kan benyttes ved avlevering til Norsk samkatalog, eller ved overføring av data 

fra ett system til et annet. 

 

Indikatorer ikke definert. 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Eiende bibliotek/avdeling.     
 For utveksling med Norsk samkatalog må samkatalogens bibliotekkoder 

benyttes.  

 

$b Filial-, avdelings- eller samlingskode. 
For utveksling med Norsk samkatalog bør slike kode samordnes med 

samkatalogen. 

 

$c Hyllesignatur.   
Benyttes hvis hyllesignatur ønskes påført i Norsk samkatalog. 

 

$d Utgivelsesår, copyrightår eller trykkeår (monografier). 
Overføres evt. fra 260$c. 

 

$e Antall eksemplarer. 
  For periodika angis antall abonnement. 

 

$i Første bind (volum/nummer) i biblioteket (periodika). 
 

$j Parallell bindnummerering til første bind (periodika). 
 

$k Første år i biblioteket (periodika). 
 

 $l Siste bind (volum/nummer) i biblioteket (periodika). 

 

$m Parallell bindnummerering til siste bind (periodika). 
 

$n Siste år i biblioteket (periodika). 
 

$o Note om begrenset oppbevaring. 
For monografier brukes dette delfeltet når et verk utgis i stadig 

oppdaterte utgaver, og f.eks. bare siste utgave blir beholdt. Eks.: "2 siste 

utgaver beholdes". Kan også brukes for å angi at biblioteket har 

"avsluttet" innkjøp av slikt verk. 

Brukes for periodika for å angi hvor mange årganger som oppbevares. 

Eks.: "Siste 2 år" betyr at inneværende års hefter pluss de to foregående 

år oppbevares. 

 

$p Angivelse av ufullstendighet (periodika). 
Brukes bare når et periodikum er ukomplett, og angis da med koden "u". 

 

$s Status for beholdningsoppgaven. 
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Brukes bare for å angi at beholdningsoppgave skal slettes eller rettes: 

Følgende kodeverdier brukes: 

  k beholdningsoppgaven slettes (kassering). 

  r beholdningsoppgaven erstatter tidligere beholdningsoppgave 

(retting). 

 

 

$z Lokal note. 
Kan brukes til interne noter om beholdningen i det enkelte bibliotek, 

f.eks. om dokumentet er deponert fra annet bibliotek. 

 

 

 
Eksempel: 850 ^^ $aNHH$c658.5 D59s$d1992 

Normal, komplett lokasjon for en ny bok i ett eksemplar som meldes til Norsk 

samkatalog. 

 

850 ^^ $aUD$i27-$k1945-$pu 

Beholdningen av et periodikum med bindnummerering, løpende, men ukomplett. 
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856 ELEKTRONISK LOKALISERING OG TILGANG (R) 

 

Feltet inneholder informasjon for lokalisering av et elektronisk dokument og 

informasjon nødvendig for å få elektronisk tilgang til dokumentet. Informasjonen i 

dette feltet vil for eksempel være tilstrekkelig til å kunne foreta elektronisk overføring 

av en fil, abonnere på et elektronisk tidsskrift eller foreta fjerninnlogging til en 

elektronisk ressurs. Feltet kan repeteres dersom dokumentet har flere lokaliseringer, er 

tilgjengelig med flere filnavn eller via flere tilgangsmåter. 

 

For enhver tilgangsmetode kan et URL registreres i delfelt $u. For elektroniske 

ressurser tilgjengelige via World Wide Web vil det normalt være aktuelt å benytte felt 

856 slik: 

 1. indikator = 4 (for HTTP) 

 Delfelt $u = [HTTP  URL] 

 Delfelt $3 = data som spesifiserer hva URL refererer til 

 Delfelt $z = note 

 

En bibliografisk  post kan via felt 856 lenkes  til det elektroniske dokumentet  posten 

beskriver for direkte tilgang via en nettleser. 

 

 

Indikatorer: 
 

Første: Tilgangsmetode 

Hvis tilgangsmetode ikke er kjent, brukes indikatorverdi 7 som spesifiseres med $2. 

 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 E-post (elektronisk post) 

 1 FTP (File Transfer Protocol) 

 2 Fjerninnlogging (Telnet) 

 3 Oppringt samband 

 4 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

 7 Metode spesifisert i delfelt $2 

 

Andre: Dokumentrelasjon 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt. 

 0 Indikerer at tilgangsadressen er for dokumentet som er beskrevet  i    

  posten. 

 1 Indikerer at tilgangsadressen er for en elektronisk versjon av   

  dokumentet som er beskrevet  i posten. 

 2 Indikerer  at tilgangsadressen er for et dokument  relatert  til dokumentet 

  

  som er beskrevet i posten.  

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Vertsmaskinadresse. (R) 

Delfeltet inneholder nettverksadressen for maskinen dokumentet er 

tilgjengelig fra. 

 



856 

247 

 

$b Tilgangsnummer for vertsmaskin. 
 Delfeltet kan for eksempel inneholde den numeriske IP-adressen for en 

elektronisk ressurs tilgjengelig via Internett eller et telefonnummer for 

en vertsmaskin tilgjengelig via oppringt samband. 

 

$c Komprimering. (R) 

 Delfeltet inneholder informasjon om eventuell komprimering av en fil. 

Dersom særskilt programvare er nødvendig for å dekomprimere filen 

oppgis dette her. 

 

$d Filkatalog. (R) 

Delfeltet inneholder en betegnelse for filkatalog, det vil si et antall 

logiske navn (directory / subdirectory) som anviser hvor en fil er lagret 

på vertsmaskinen. 

 

$f Filnavn. (R) 

  Delfeltet inneholder filnavnet slik det er angitt i en filkatalog på en       

 vertsmaskin. Delfeltet repeteres dersom en enkelt logisk fil som   

 inneholder et enkelt dokument, er oppdelt og lagret med forskjellige  

 filnavn. 

 

$g URN (Uniform Resource Name). (R) 

 Delfeltet brukes for å angi URN for et elektronisk dokument. Et URN er 

en stedsuavhengig dokumentidentifikator som er  globalt  éntydig for 

dokumentet. 

 

 $k Passord. 

 Delfeltet benyttes til eventuelle generelle passord som kreves for tilgang 

til en elektronisk ressurs. 

 

 $l Innloggingsuttrykk. 

  Delfeltet benyttes for termer som er nødvendige for tilgang til en 

elektronisk ressurs (f.eks. "login"). Mange FTP-servere krever for 

eksempel termen "anonymous". Delfeltet må kun brukes for generelle 

innloggingsuttrykk. 

 

$p Portnummer. 
Delfeltet inneholder den delen av en elektronisk adresse som 

identifiserer en særskilt prosess eller tjeneste på vertsmaskinen. 

 

$q Elektronisk format. 

 Delfeltet  benyttes  for identifikasjon av elektronisk format 

(datarepresentasjon). Eksempler på elektronisk formater er: text/html, 

ASCII, Postskriptfil, eksekverbart program, JPEG bilde. Det 

elektroniske formatet angir  hvordan data  overføres via et nettverk. 

Data kan for eksempel overføres som tekstfil (ASCII) eller binærfil. 

 

$r Kommunikasjonsoppsett. 

 Delfeltet inneholder kommunikasjonsoppsettet benyttet for å overføre 

data fra en elektronisk ressurs. Kommunikasjonsoppsettet inneholder tre 

elementer: 1) Antall bit pr. tegn ; 2) Antall stoppbit; og 3) Paritet. 

Elementene angis med følgende syntaks: 
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 <paritet>-<antall bit>-<antall stoppbit> 

 Paritetsverdiene er: 

 O (Odd), E (Even), N (None), S (Space), M (Mark) 

 

$s Filstørrelse. (R) 

 Delfeltet brukes til å angi størrelsen på en fil. Størrelsen uttrykkes 

vanligvis i antall 8-bits bytes (oktetter). 

 

$t Terminalemulering. (R) 

 Delfeltet brukes for å angi hvilken terminalemulering som støttes ved 

tilgang til en elektronisk ressurs. Benyttes oftest for fjerninnlogging 

(første indikator =2). 

 

$u URL (Uniform Resource Locator). (R) 

 Delfeltet brukes for å angi URL for et elektronisk dokument. URL gir 

en standardisert syntaks for elektronisk tilgang til et dokument via 

Internett- protokoller spesifisert av Uniform Resource Identifiers 

Working Group av IETF (Internet Engineering Task Force). Delfeltet 

kan konstrueres ved å sette sammen informasjonen i andre delfelter ($2, 

$a, $d, $f) og kan erstatte disse delfeltene eller dublere dem. 

 

$z Note. (R) 

Delfeltet brukes til forklarende noter beregnet for visning på skjerm. 

 

$2 Tilgangsmetode. 
 Delfeltet brukes til å angi tilgangsmetoden for en elektronisk ressurs når 

første indikator har verdi 7. Eksempler på tilgangsmetoder som kan 

angis her er: gopher, news (USENET news), wais (Wide Area 

Information Servers), file (vertsspesifikt filnavn). 

 

$3 Dokumentspesifikasjon 
Delfeltet brukes for informasjon om hvilken del av et elektronisk 

dokument feltet gjelder for. 

 
Eksempel: 856 2^ $akari.uio.no$b129.240.2.7 

Tilgangsadresse til maskinen som huser UBOs databasetjenester UBO:BOK og 

TRIP 

 

856 2^ $aeros.bibsys.no$kbibsys$lbibsys$tvt220-iso 

Tilgangsinformasjon for oppkopling til BIBSYS via telnet 

 

856 3^ $b+4773596200$kbibsys$lbibsys$tvt100 

Tilgangsinformasjon for oppkopling til BIBSYS via oppringt samband 

 

856 7^ $bNUA 530001006$2DATAPAK$ktty$rE-7-1 

Tilgangsinformasjon for oppkopling til BIBSYS via DATAPAK 

 

856 1^$aftp.ifi.uio.no$b129.240.82.2$1anonymous 

$k<user supplied>$d/pub/publications/research-reports$fDahl-1.ps$s513kB 

Tilgangsinformasjon for filen "Dahl-1.ps" i subfilkatalogen "research-reports" 

tilgjengelig via ftp-tjeneren ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. 

Tillater anonym innlogging og tilfeldig passord gitt av bruker. 

 

856 1^$aftp.ifi.unizh.ch$1anonymous$cgunzip ; tar$k<no password> 

$d/pub/techreports/TR-95$fifi-95.25.tar.gz$qbinary$s185kB 

Tilgangsinformasjon for filen "ifi-95.25.tar.gz" i subfilkatalogen "TR-95" 

tilgjengelig via ftp-tjeneren ved Institutt for informatikk ved Universitetet i 



856 

249 

 

Zürich. Tillater anonym innlogging og krever ikke passord. Filen må 

dekomprimeres med programmet "gunzip" og pakkes ut med programmet "tar". 

 

856 40$uhttp://wings.buffalo.edu/libraries/units/cts/Internet/brugger.html 

$zfulltekst 

Tilgangsinformasjon i form av URL-adresse til vev-dokumentet "Cataloguing the 

Internet" av Judith M. Brugger. 

 

856 40$uhttp://lcweb.loc.gov/marc/ 

Tilgangsadresse i form av URL til web-side. 

 

856 42$3Utgivers hjemmeside 

$uhttp://home.eunet.no/~presno/index.html 

Eksemplet gjelder et elektronisk tidsskrift som ikke er direkte tilgjengelig, men  

tilgangsadressen gir nærmere informasjon om tidsskriftet og anvisning for 

hvordan tilgang kan gis. 

 

856 40$uhttp://www.konbib.nl/gabriel/ 

856 40$uhttp://portico.bl.uk/gabriel/ 

856 40$uhttp://renki.helsinki.fi/gabriel/ 

856 40$uhttp://www.ddb.de:80/gabriel/ 

Tilgangsadresser til elektronisk ressurs som er tilgjengelig via flere forskjellige 

URL. 
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9XX HENVISNINGER 

 

Det er definert 6 forskjellige felt for henvisninger. I tillegg kommer felt som kan 

brukes for lokale henvisninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELTOVERSIKT 
 

 900 Henvisning fra personnavn (R) 

 910 Henvisning fra korporasjonsnavn (R) 

 911 Henvisning fra konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R) 

 930 Henvisning fra standardtittel (R) 

 940 Henvisning fra tittel (R) 

 950 Andre henvisninger (R) 

 99X Lokale henvisninger (R) 
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900 HENVISNING FRA PERSONNAVN  (R) 

 

Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og benyttes på samme 

måte. 

 

Indikatorer: 
 

Første: Type navn 
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Fornavn 

 1 Enkelt etternavn 

 2 Sammensatt etternavn 

 3 Bare etternavn 

 

Andre: Type henvisning  
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Se-henvisning 

1 Se også-henvisning 

2 Forklarende henvisning 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn, henvisning fra. 

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett 

fra når indikator 1 har verdien 0. (22.4-22.11) 

 

$b  Nummer. 

  Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I  

  Vasa).  Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator  

  har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C) 

 

$c  Andre tilføyelser til navnet. 
  Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som 

  kongelige eller adelige titler.  Her legges også romertall som ikke hører  

  til navneinnførselen. (22.12-22.17, 22.19) 

 

$d  Årstall forbundet med navn. 
  Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår. (22.18) 

 

$g  Diverse. 
Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den 

tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker 

katalogisert før 1984, se". 

 

$j  Nasjonalitet. 
  Her legges personens nasjonalitet. 

 

$q  Mer fullstendig navneform. 
Delfeltet benyttes hvis det i $a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn. 
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(22.16) 

 

$t  Tittel. 
Dette delfeltet benyttes ved "navn-tittel-henvisninger". 

 

$u  Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 

Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i 

utskrifter. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
  I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes  

  ved sortering av delfelt $a. 

 

 $x Underavdeling til emneord. (R) 

  Delfeltet brukes for emnehenvisninger, og kan inneholde aspekt, 

synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. 

 

$z  Navn, henvisning til. 
 

 $0 Kvalifikator til emneord. (R) 

Delfeltet brukes for emnehenvisninger. 

 

 $8 Andre karakteristika forbundet med navn. 
  Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som  

  f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet, etc. 

 

 

 
Eksempel: 900 10 $aAndersen, Hans Christian$zAndersen, H.C. (Hans Christian) 

 

900 10 $aShakespeare, William$tKjøpmannen i Venedig$zShakespeare, 

William. [The merchant of Venice. Norsk] 

 

900 12 $aBjerke, André$gFor verk av denne forfatteren skrevet under 

psevdonym, se$zBorge, Bernhard 

 

900 10 $aAmsjø, Åge$zAmsjø, Aage 
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910 HENVISNING FRA KORPORASJONSNAVN   (R) 

 

Delfeltene a, b, c, d, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme 

måte. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type henvisning  
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Se-henvisning 

1 Se også-henvisning 

2 Forklarende henvisning 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn, henvisning fra. 
  Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen.  (24.1-.3,  

  24.8-.11, 24.15) 

 

$b  Underavdeling. 
  Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette  

  for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14,  

  24.18-.27) 

 

$c  Sted. 
Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en 

korporasjon. (24.7B4, 24.8B) 

 

$d  Dato. 
Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en 

korporasjon.  (24.7B3, 24.8B) 

 

$g  Diverse. 
Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den 

tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker 

katalogisert før 1984, se". 

 

 $n  Nummer for konferanse, utstilling etc. 

  Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er 

  underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B) 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 
  Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f.eks. ved å angi sted,  

  eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11,  

  24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27) 

 

$t  Tittel. 
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Dette delfeltet benyttes ved "navn-tittel-henvisninger". 

 

$u  Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 

Her legges den form $t skal sorteres etter slik at $t blir ordnet riktig i 

utskrifter. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
  I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes   

  ved sortering av delfelt $a. 

 

 $x Underavdeling til emneord. (R) 

  Delfeltet brukes for emnehenvisninger, og kan inneholde aspekt, 

synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. 

 

$z  Navn, henvisning til. 
 

 $0 Kvalifikator til emneord. (R) 

Delfeltet brukes for emnehenvisninger. 

 

 
Eksempel: 910 ^0 $aInstitute of Economics$qUniversity of Oslo$zUniversitetet i Oslo. 

Sosialøkonomisk institutt 

 

910 ^2 $aStatens bibliotekhøgskole$gse også det senere ordningsordet$zStatens 

bibliotek- og informasjonshøgskole 

 

910 ^0 $aNorge$tLov om opphavsrett til åndsverk$zNorge. Åndsverksloven 

 

910 ^0 $aSBH$zStatens bibliotekhøgskole 
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911 HENVISNING FRA KONFERANSE, MØTE-, 

UTSTILLINGSNAVN ETC.  (R) 

 

Delfeltene a, c, d, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme måte. 

 

Indikatorer: 
 

Første indikator ikke definert. 

 

Andre: Type henvisning  
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Se henvisning 

1 Se også henvisning 

2 Forklarende henvisning 

 

Delfeltkoder: 
 

 $a  Navn, henvisning fra. (24.7-.8) 

 

$c  Sted. 
  Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt.  

  (24.7B4, 24.8B) 

 

$d  Dato. 
  Dato for konferansen, utstillingen etc. (24.7B3, 24.8B) 

 

$g  Diverse. 
Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den 

tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker 

katalogisert før 1984, se". 

 

$n  Nummer for konferanse, møte, utstilling etc. 
  Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.8B) 

 

$q  Forklarende tilføyelse. 
  Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet,   

  legges dette i delfelt $q.  (24.4B) 

 

$t  Tittel. 
Dette delfeltet benyttes ved "navn-tittel-henvisninger". 

 

$u  Sorteringsdelfelt for delfelt $t. 

Her legges den form $t skal sorteres etter, slik at $t ordnes riktig i 

utskrifter. 

 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
  I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes   

  ved sortering av delfelt $a. 

 

 $x Underavdeling til emneord. (R) 
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  Delfeltet brukes for emnehenvisninger, og kan inneholde aspekt, 

synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. 

 

$z  Navn, henvisning til. 

 

 $0 Kvalifikator til emneord. (R) 

Delfeltet brukes for emnehenvisninger. 

 

 

 
Eksempel: 911 ^0 $aArbeidskonferansen "Barn og museum"$zBarn og museum 

(konferanse) (1976 : Elverum) 
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930 HENVISNING FRA STANDARDTITTEL  (R) 

 

Indikatorer: 

 

Første: Sorteringsindikator 
 

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Andre: Type henvisning  
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Se-henvisning 

1 Se også-henvisning 

2 Forklarende henvisning 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Standardtittel, henvisning fra. 
 

$b  Underordnet enhet. 
  For manuskripter. 

 

$d  Årstall. 
  Delfeltet benyttes for avtaleunderskrift, ratifikasjon av traktat etc. 

 

$f  Utgivelsesåret for verket som katalogiseres. 
 

$g  Diverse. 
Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den 

tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker 

katalogisert før 1984, se". 

 

 $i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. [Mus] 

 

$k  Form. 
  F.eks. utvalg. 

 

$l  Språk. 
 

 $m Besetning. [Mus] 

 

$n  Nummer for del av verk. 
 

 $o Arrangement. [Mus] 

  

 $p  Tittel for del av verk. 
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$q  Forklarende tilføyelse. 
 

 $r Toneart. [Mus] 

 

$s  Versjon. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
  I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes   

  ved sortering av delfelt $a. 

 

 $x Underavdeling til emneord. (R) 

  Delfeltet brukes for emnehenvisninger og kan inneholde aspekt, 

synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. 

 

$z  Standardtittel, henvisning til. 
 

 $0 Kvalifikator til emneord. (R) 

Delfeltet brukes for emnehenvisninger. 

 

 

 
Eksempel: 930 00 $aGT$zBibelen. GT 

 

 930 40 $aDet Gamle testamente$zBibelen. GT 
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940 HENVISNING FRA TITTEL  (R) 

 

Indikatorer: 
 

Første: Sorteringsindikator 
 

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Andre: Type henvisning  
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Se-henvisning 

1 Se også-henvisning 

2 Forklarende henvisning 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Tittel, henvisning fra. 
 

$g  Diverse. 
Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den 

tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker 

katalogisert før 1984, se". 

 

$n  Nummer for del av verk. 
 

$p  Tittel for del av verk. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes 

ved sortering av delfelt $a. 

 

 $x Underavdeling til emneord. (R) 

  Delfeltet brukes for emnehenvisninger og kan inneholde aspekt, 

synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. 

 

$z  Tittel, henvisning til. 
 

 $0 Kvalifikator til emneord. (R) 

Delfeltet brukes for emnehenvisninger. 

 

 

 

 
Eksempel: 940 00 $aNOU$zNorges offentlige utredninger 
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950 ANDRE HENVISNINGER  (R) 

 

Feltet kan benyttes til alle typer henvisninger. Det anbefales å bruke egne MARC-felt 

(f.eks. 900 eller 910) når disse finnes. 

 

Indikatorer: 

 

Første: Sorteringsindikator 
 

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering 

av delfelt $a. Sorteringsindikatoren er blank når 

sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall 

tegn skal ignoreres (jfr. delfelt $w). 

 

Andre: Type henvisning  
 

 ^ Informasjon ikke oppgitt 

 0 Se henvisning 

1 Se også henvisning 

2 Forklarende henvisning 

 

Delfeltkoder: 
 

$a  Navn eller ord, henvisning fra. 
 

$g  Diverse. 
Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den 

tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker 

katalogisert før 1984, se". 

 

$q  Forklarende tilføyelser til delfelt $a. 
 

$w  Sorteringsdelfelt for delfelt $a. 
  I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes   

  ved sortering av delfelt $a. 

 

 $x Underavdeling til emneord. (R) 

  Delfeltet brukes for emnehenvisninger, og kan inneholde aspekt, 

synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. 

 

$z  Navn eller ord, henvisning til. 
 

 $0 Kvalifikator til emneord. (R) 

Delfeltet brukes for emnehenvisninger. 

 

 

 
Eksempel: 950 01 $aHusdyr$zHester 

 

950 00 $aBoxere$zBoksere (hunder) 



99X 

261 

 

 

99X LOKALE HENVISNINGER  (R) 

 

Disse felt er reservert for lokal bruk i de enkelte systemer. 
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