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Vejledning i danMARC2-formatering af lydmaterialer

FORORD
Denne vejledning i danMARC2-formatering af lydmaterialer er udarbejdet maj 2003 og sidst
revideret, ajourført og suppleret marts 2013. Herefter er den løbende justeret. Herefter er den
løbende justeret.
Vejledningen afløser den tidligere vejledning: ”Vejledning i formatering til Basis : av-materialer”
og ”Vejledning i formatering til Basis : tredimensionale genstande, interaktive multimedier på cdrom”. Ved sammenlægningen er der sket en revision med henblik på formatering efter danMARC2formatet.
Vejledningen dækker formatering af lydoptagelser (ikke musikbærende).
For hver materialetype vises enten den særlige felt- og delfeltbrug, som knytter sig til den
beskrevne type, sammen med eksempler på formatering af hele poster, eller der vises eksempler
alene.
Brug af formatet generelt er behandlet i ”Vejledning i danMARC2-formatering af boglige
materialer til DanBib’s base DBCkat”, hvortil der også henvises, når det drejer sig om formatering
af felter, der bruges ens for alle materialetyper. Hvor indholdet i materialet kræver inddragelse af
felter fra musikformateringen, er der henvist til ”Vejledning i danMARC2-formatering af
musikfonogrammer til Base DBCkat”.
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FORMATERING AF LYDOPTAGELSER

004

Kode for poststatus og posttype

Søgning
i DanBib

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

005

004 00 *r n *a e

Søgekoder for musikalier og lydoptagelser
*z anden lydoptagelse end musik
p=indlæst tekst (lydbog)

Eksempel

005 00 *z p
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008

Generelle søgekoder

Søgning
i DanBib

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

kat=mono
kat=peri

*u kode for udgivelsesstatus
f = første udgave
u = ny udgave
r = uændret optryk (oplag)
c = løbende periodicum
d = afsluttet periodicum
? = ukendt eller usikkert udgivelsesår

G

*a udgivelsesår (4 cifre for årstal)
*z efterfølgende udgivelsesår (4 cifre for årstal)

år=

*b kode for udgivelsesland
2-bogstavkode (se tabel i danMARC2, bilag C)

ul=

*d kode for indholdets form
x = skønlitteratur (herunder: 39.12, 39.13, 39.14 og 39.25)
y = faglitteratur
1 = tegneserie
2 = billedbog
*j kode for skønlitterær form (kun én kode pr. post)
d=dramatik
e=essays
f=roman
j=noveller
p=digte

ma=

spr=

*l kode for hovedsprog
3-bogstavkode (se tabel i danMARC2, bilag D)
*n kode for netmaterialets tilgængelighed
a = ubegrænset adgang
b = begrænset adgang
c= ingen adgang
*v kode for katalogiseringsniveau
0 = (tallet nul) = selvsyn
4 = folkebibliotekermes minimumsniveau
5 = kopikatalogisering
G

nv=

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

008 00 *t m *u f * a 1998 *b dk *j f *l dan *v 0

008 00 *u u anvendes også til lydbøger i ny indlæsning eller på nyt forlag.
Der sondres i felt 245*ø
Se afsnittet om sondringsdata side 120

009

Kode for materialebetegnelse

G

*a kode for generel materialebetegnelse
r = lydoptagelse

G

*g kode for specifik materialebetegnelse
xc = cd
xe = online
xh = kassettebånd
xk = grammofonplade

G

*b kode for supplerende generel materialebetegnelse
a = tekst
s = musikoptagelse

G

*h kode for supplerende specifik materialebetegnelse
xx = papirform

Eksempler

Søgning
i DanBib
ma=

009 00 *a r *g xh
(lydoptagelse på kassettebånd, fx en lydbog)
009 00 *a r *g xe
(lydoptagelse online, fx en lydbog)
009 00 *a r *g xc *b a *h xx
(lydoptagelse på cd, fx et interview, med tilhørende tekstbilag)
009 00 *a r *b s *g xc
(lydoptagelse på cd med supplerende musikindhold, fx et ”børnebånd” med historier og
sange)
009 00 *a r *b s *b m *g xc
(lydoptagelse på cd med supplerende musik- og billedindhold)

Den generelle materialebetegnelse defineres i Katalogiseringsreglerne som ”en overordnet betegnelse for
udtryksformen i eller formidlingsformen af et materiales indhold”.
Den specifikke materialebetegnelse defineres som ”en betegnelse for det fysiske medie eller fremtrædelsesform,
som et materiale optræder i”.
Rækkefølge:
*b kodes lige efter *a hvis det dækker over supplerende indhold.
*b kodes efter *g og med tilhørende *h hvis det dækker over supplerende materiale, fx et bilag.
Vedrørende regler for generel og specifik materialebetegnelse, se Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1C.
Den fuldstændige liste over koder der kan anvendes findes i danMARC2-formatet
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G 021

ISBN og/eller anskaffelsesvilkår

Søgning
i DanBib
nr=/is=/ib=

*e ISBN (13-cifret)
*aISBN (10-cifret)
G

*b tilføjelse

G

*n bestillingsnummer

G

*x fejlagtigt ISBN

Eksempler

023

nr=

021 00 *e9788756775403
021 00 *a 87-605-1882-0
021 00 *n L247

Producentens stregkode

Pt. Ikke søgbar
i DanBib

*a Stregkode

Eksempel

039

023 00 *a 5050582312751

Søge/opstillingskode for musikoptagelser mv.
*a Søge/opstillingskode for musikoptagelser mv.

Eksempel

039 00 *a hib
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G 041

Sprogkoder ved oversat eller flersproget materiale
(3-bogstavkoder som i 008*l)

Søgning
i DanBib

G

*a materialets sprog

sp=

G

*b mellemoriginalens sprog

G

*c originaludgavens sprog

G

*p sprog i parallel tekst

G

*d sprog i resumeer

ou=

*e sprog i mindre dele af materialet

Eksempler

008 00 ...*l ger
041 00 *a ger *e dan
008 00 ...*l dan
041 00 *a dan *c eng
oversat lydbog

100

Personligt ophav som opstillingselement
*a efternavn eller fornavn alene
*h fornavne
*e romertal
*f tilføjelse
*c fødselsår

G

Eksempel

*4 kode for funktion
aut = forfatter
edt = redaktør
ive = interviewede
ivr = interviewer
led = hovedansvar (i forbindelse med anden kode)
trl = oversætter
dkind = indlæser
(Fuldstændig liste i danMARC2, bilag J)

100 00 *a Jensen *h Flemming *c f. 1948-10-18 *4 aut
100 00 *a Ottesen *h Josefine *4 aut *4 dkind

Muligheden for kode for funktion i *4 er indført juni 2009 i base DBCkat.
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G 241

Originaltitel

Søgning
i DanBib
ti=

*a originaltitel
*r sprog

Eksempler

041 00 *a dan *c eng
241 00 *a The ¤camomile lawn
245 00 *a Kamille-engen
Ved fremvisning maskingenereres noten:
Originaltitel: The camomile lawn
041 00 *a dan *c spa
241 00 *a Alina *r spansk
245 00 *a Alina
Ved fremvisning maskingenereres noten:
Originaltitel: Alina (spansk)

245

Titel og ophavsangivelse

G
G
G
G
G
G

*a hovedtitel eller kort titel
*b rest af hovedtitel
*c undertitel
*u markant undertitel
*e ophavsangivelse, der giver anledning til opslag
*f ophavsangivelse, der ikke giver anledning til opslag

Søgning
i Danbib
ti=/ht=
ti=
ti=
ti=
fb=
fb=

ELLER – praksis fra juni 2009
Ophavsangivelse udelades i felt 245 . I stedet anføres ophavets funktion i
kodeform i delfelt 4 i forbindelse med ophav, der skal have kontrollerede
opslag i felt 100/700/710 eller i forbindelse med ukontrollerede opslag på
ophav i felt 720 *o. et al. kan anføres med koden 1 i delfelt g. Metoden
anvendes af DBC på bog- og lydområdet. For koder se felt 100.
Ved sammensatte materialer bruges funktionskoder ikke.
G

Eksempler

*p parallel hovedtitel
*x hovedtitel på tilføjet værk af andet ophav
*ø sondringselement
*g bindnr.

ti=/pa=

ti=

245 00 *a Ingen mands land *e Jan Guillou *f oversat af Jan Mølgaard *e indlæst af: Dan Schlosser
ELLER
100 00 *a Guillou *h Jan *4 aut
245 00 *a Ingen mands land
700 00 *a Schlosser *h Dan *4 dkind
720 00 *o Jan Mølgaard *4 trl
Ved fremvisning kan en ophavsangivelse dannes ud fra delfelt 4:
Eksempelvis i denne form:
Ingen mands land / forfatter: Jan Guillou ; oversætter: Jan Mølgaard ; indlæser: Dan Schlosser
245 00 *a Kvinden der lignede Greta Garbo *e Maj Sjöwall & Tomas Ross *e indtaling: Ole Ilum
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Hansen*f oversættelse: Britta Linell *ø mp3
ELLER
100 00 *a Sjöwall *h Maj *4 aut
245 00 *a Kvinden der lignede Greta Garbo *ø mp3
700 00 *a Ross *h Tomas *4 aut
700 00 *a Ilum Hansen *h Ole *4 dkind
720 00 *o Britta Linell *4 trl
245 00 *a Durrell i Rusland *e Gerald & Lee Durrell *e indtalt af Jørgen Teytaud *ø Ved Jørgen
Teytaud
ELLER
100 00 *aDurrell *h Gerald *4 aut
245 00 *a Durrell i Rusland *ø Ved Jørgen Teytaud
700 00 *a Durrell *h Lee *4 aut
700 00 *a Teytaud *h Jørgen *4 dkind

245 00 *a Om menneskerettigheder *u global etik
Undertitlen er så markant at den også skal indgå i titelregistret

Materialebetegnelse: Afhængigt af bibliotekssystemet vil hovedtitlens materialebetegnelse kunne maskingenereres ud
fra den kode, der er inddateret i felt 009. Hvis muligheden for maskingenerering ikke foreligger, kan
materialebetegnelsen inddateres i delfelt 245 *m, fx: *m lydoptagelse

G 250

Udgavebetegnelse

Søgning
i DanBib

G
G

*a udgavebetegnelse
*b kort udgavebetegnelse
*c ophavsangivelse til udgaven, med efterfølgende opslag på ophavet
*d ophavsangivelse til udgaven, uden efterfølgende opslag på ophavet
Koderne *c og *d anvendes ikke, når ophavangivelser
formateres v.h.a. funktionskoder)
*x oplagsbetegnelse

Eksempler

250 00 *a 2. udgave
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G 260

Publicering

G

*a forlagets hjemsted

Søgning
i DanBib
pu=

G

*b forlagets navn

fl=

G

*f distributørens hjemsted

pu=

G

*g distributørens navn

fl=

*e funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign
*c udgivelsesår, distributionsår

Eksempler

260 00 *a Vejen *b KLO*c 2000
260 00 *a [Frederiksberg] *b Brahma Kumaris ÅndeligeVerdensuniversitet *f [Køge] *g [eksp.
DBK] *c 2004

G 300

Fysisk beskrivelse

Søgning
i DanBib

G

*n specifik materialebetegnelse, herunder antal materialer/mapper

G

*a omfang uden specifik materialebetegnelse (sider/enheder)

G

* l spilletid

G

*b yderligere fysisk beskrivelse

G

*c størrelse

G

*d bilag
*e tekniske oplysninger

Eksempler

ts=

300 00 *n 2 cd’er *l 65 min.
300 00 *n 6 cd’er i 1 mappe *l 7 t., 16 min.
300 00 *n 1 cd *l 42 min.*b stereo*d 1 vejledning *a 7 sider *b ill.
300 00 *n 1 cd/cd-rom
300 00 *n 1 cd *e mp3 *l 10 t., 41 min.
300 00 *l 10 t., 41 min. online
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G 440

Seriebetegnelse

Søgning
i DanBib
ti=/se=

*a serietitel
*ø identificerende tilføjelse til seriens titel
*æ identificerende ophavsangivelse til seriens titel
G

*n underserienummer eller –bogstav

G

*o underseriens titel

G

*v nummer i serien eller underserien
*0 (nul) verifikationskode (DanBib)

Felt 440 markeres med *0 når den seriebetegnelse der er trykt på materialet er identisk med det opslag, man ønsker på
serien.
Felt 440 anføres uden *0 når den seriebetegnelse der er trykt på materialet, ikke er identisk med det opslag, man ønsker
på serien.
Se felt 840
Eksempler:

440 00 *0*a Wardstenen *V 2 *v 2. del
440 00 *0*a Løvindens sang *v 2
440 00 *0*a Booktrader records book*v 5

G 502

Note om originaltitel

Søgning
i DanBib

*a note om originaltitel
Normalt inddateres originaltitlen kun i 241 hvorefter noten: ”Originaltitel: ..” dannes automatisk (maskingenereres).
I felt 241 kan oplysning om originalsprog ligeledes inddateres.
Kun hvis noten skal indeholde andet end normal standardformulering, fx oplysning om flere originaltitler eller en
uddybende forklaring, anvendes 502 + 241.

G 504

Indholdsbeskrivende note

Søgning
i DanBib
no=

*a indholdsbeskrivende note

Eksempel

504 00 *a Beskrivelse af landsdelens terrænformer, moser, heder, skove, byer, oldtidsbopladser,
tørveproduktion, naturgas, forureningsproblemer, vindmølleparker m.m.
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G 505

Note om art eller form

Søgning
i DanBib
no=

*a note om art eller form

Eksempler

505 00 *a Noveller
505 00 *a Digte
men
504 00 *a Digte som fortæller om...

G 506

Note om disputats o.l.

Søgning
i DanBib
no=

*a note om disputats o.lign.

Eksempel

G 507

506 00 *a Disputats, Københavns Universitet

Note om anledning til udgivelse

Søgning
i DanBib
no=

*a note om anledning til udgivelse

Eksempel

G 508

507 00 *aUdgivet i forbindelse med det landsdækkende projekt Årtusindskifte Egen afholdt af
landsorganisationen Plant et Træ på institutioner, skoler og højere læreanstalter

Note om sprog eller alfabet

Søgning
i DanBib
no=

*a note om sprog eller alfabet

Eksempel

508 00 *a Dansk og engelsk tale
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G 512

Note til beskrivelsen

Søgning
i DanBib
no=

Sumdelfelt
*a note til beskrivelsens enkelte afsnit
eller specifikke delfelter
*i indledende tekst

Eksempler

*t titel

ti=

*e ophavsangivelse

fb=

*d ophavsangivelse foran titel

fb=

*b supplerende tekst

ti=

245 00 *a Solsikkerne
512 00 *a På cd-etiket fejlagtigt: Solsikkene
512 00 *a J.E. Flindt Stephensen pseudonym for Jørgen Flindt Pedersen og Erik Stephensen
512 00 *a Indlæst i 1999
512 00 *a Indlæst i langsom læsehastighed
512 00 *a På mappen: Opdagelsesrejser i kajak
512 00 *a Rygtitel: Om liv og lyrik
eller
512 00 *i Rygtitel *t Om liv og lyrik
512 00 *i Konceptet er udviklet af og tilhører *e Det Historiske Hus Aps
512 00 *a Indlæseren fremgår ikke af materialet

G 517

Note om målgruppe og anvendelighed
*a note om målgruppe og anvendelighed

Eksempel

517 00 *a Beregnet for folkeskolens ældste klasser

Målgrupper kan ofte i stedet inddateres som emneord for målgruppe i felt 666.
Tendensen er at felt 666 bruges oftere end felt 517.
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G 520

Note om værkets bibliografiske historie
Sumdelfelt
*a note til beskrivelsens enkelte afsnit

Søgning
i DanBib
no=

eller specifikke delfelter
*i indledende tekst
*t titel

ti=

*e ophavsangivelse

fb=

*d ophavsangivelse foran titel

fb=

*b supplerende tekst
Eksempler

520 00 *a Gengivelse af bogen
520 00 *a Gengivelse af bogen. Udeladt: fodnoter
520 00 *a Delvis gengivelse af bogen
520 00 *a Bogens originaludgave: 1999
520 00 *a Kopieret efter udgaven: Kbh. : Ørenlyd, 1985
Samme masterbånd = samme indlæser
520 00 *a Indlæst efter udgaven: Randers : Thode, 1998
520 00 *a Indlæst efter 2. udgave: Valby : Borgen, 1999
520 00 *a Indlæst efter udgaven: Kbh. : Gyldendal, 1948. 2 bind
520 00 *a Indlæst efter udgaven: Kbh. : Gyldendal, 1991. (Josef og hans brødre ; 1)
520 00 *a Indlæst i uddrag efter udgave med titel: Hans Andersen's fairy tales. London : Dent, 1965
eller
520 00 *i Indlæst i uddrag efter udgave med titel *t Hans Andersen’s fairy tales *b. London : Dent,
1965

G 523

Note om udgivelse i andre materialetyper

G

*a note om udgivelse i andre materialetyper
*u URL

Eksempel

Søgning
i Danbib
ww=

523 00 *a Findes også som cd og grammofonplade
523 00 *a Findes også på Internet *u http: //www.dr.dk/arkiv...

NB! DBC anvender ikke felt 523.
DBC oplyser kun om udgivelse i andre materialetyper hvis materialet har forskellig titel i de forskellige materialetyper
– i disse tilfælde betragtes noten som en note til felt 245*a og formateres derfor i felt 512.
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G 526

Note om værkets forhold til andre værker
Sumdelfelt
*a note til beskrivelsens enkelte afsnit

Søgning
i DanBib
no=

eller specifikke delfelter
*i indledende tekst
*t titel

ti=

*e ophavsangivelse

fb=

*d ophavsangivelse foran titel

fb

*b supplerende tekst
Eksempler

526 00 *a Samhørende: Forladt i vildmarken ; Vikingegravens gåde
eller
526 00 *i Samhørende *t Forladt i vildmarken *t Vikingegravens gåde

526 00 *a 2. del af: Forladt i vildmarken. Seriens indhold se denne
eller
526 00 *i 2. del af *t Forladt i vildmarken *b. Seriens indhold se denne
526 00 *a Baseret på tegneserie af Goscinny
526 00 *a Hertil hører bog
526 00 *a Knytter sig til hans: Columbus' hemmelige dagbog
eller
526 00 *i Knytter sig til hans *t Columbus’ hemmelige dagbog

G 530

Indholdsciterende note

Søgning
i DanBib
no=

Sumdelfelt
*a note til beskrivelsens enkelte afsnit
eller specifikke delfelter
*i indledende tekst
G

*t titel

ti=

G

*e ophavsangivelse

fb=

G

*d ophavsangivelse foran titel

fb=

G

*b supplerende tekst

Eksempel

530 00 *a Indhold: Verdens største opdagelsesrejse ; Den ny verden ; Kannibaler og Pintas
forsvinden ; Afsked, kannibaler, fangenskab, hjemkomst
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eller
530 00 *i Indhold *t Verdens største opdagelsesrejse *t Den ¤ny verden *t Kannibaler og Pintas
forsvinden *t Afsked, kannibaler, fangenskab, hjemkomst
DBC anvender som hovedregel ikke specifikke delfelter i felt 530 idet der ikke er tale om værkdata men om
analytiske data.

G 531

Indledende tekst til maskingenereret indholdsnote
*a indledende tekst til maskingenereret indholdsnote

Eksempel

Søgning
i DanBib
no

531 00 *a Indhold (sange):

NB! Feltet danner automatisk (maskingenererer) indholdsnoten af analysedata fra felterne 770, 780 og 795, som
sammenkobles ved hjælp af nummeratordelfelter. Se ”Vejledning i danMARC2-formatering af
musikfonogrammer til Base DBCkat”.

G 532

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

Eksempel

532 00 *a Med litteraturhenvisninger

Ved lydbøger anvendes dette felt, hvis litteraturhenvisningerne er indlæst
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G 534

Note om partielt indhold

Søgning
i DanBib
no=

Sumdelfelt
*a note til beskrivelsens enkelte afsnit
eller specifikke delfelter
*i indledende tekst
G

*t titel

ti=

G

*e ophavsangivelse

fb=

G

*d ophavsangivelse foran titel

fb=

G

*b supplerende tekst

Eksempler

534 00 *a Heri indgår novellerne: En heldbringende kur ; En dag ad gangen ; På lur
eller
534 00 *i Heri indgår novellerne *t En ¤heldbringende kur *t En ¤dag ad gangen *t På lur
534 00 *a Af indholdet: Tillæg til køreteknik
eller
534 00 *i Af indholdet *t Tillæg til køreteknik
534 00 *aHeri bogen i PDF-format

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

FELTERNE 600-699 EMNEDATA, se også: ”Vejledning i danMARC2-formatering af boglige materialer til DanBibs
Base DBCkat” og ”Vejledning i danMARC2-formatering af musikfonogrammer til Base DBCkat”.
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G 652

DK5-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling
*m opstillings- og hovedplacering

Søgning
i DanBib
dk=

*n hovedplacering
*o opstilling
*v tilføjede cifre efter kolon
*p biplacering
Navne som underdeling til klassemærket:
*a efternavn, navn eller korporationsnavn
*h fornavne
*e romertal
*f tilføjelse
*c fødselsår
Andet:
*t tilføjet titel
*b andet som alfabetisk underdeling
Eksempler

652 00 *m 84
652 00 *m 78.69
652 00 *m 38.4
652 00 *p 30.13
652 00 *m 65.841 *v 6
652 00 *n 32.269*a Fremskridtspartiet
652 00 *m sk <skønlitteratur på dansk, original eller oversat>
652 00 *m 99.4 *a Sand *h George
652 00 *m 91.157 *b Hørsholm
652 00 *m 34.66 *b Boliger
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G 654

Forældet klassemærke inkl. alfabetisk underdeling
Samme delfelter som i felt 652

G 700

Personligt ophav som opslagselement

Søgning
i DanBib
Samme som 652

Søgning
i DanBib
fo=/pe=

*a efternavn eller fornavn alene
*h fornavne
*e romertal
*f tilføjelse
*c fødselsår
*4 kode for funktion
aut = forfatter
edt = redaktør
led = hovedansvar (i forbindelse med anden kode)
trl = oversætter
dkind = indlæser
(Fuldstændig liste i danMARC2, bilag J)
Eksempler

245 00 *a Kommunal struktur og ledelse
700 00 *a Svendsen*h Poul*c f. 1947 *4 edt
100 00 *a Koplev *h Kjeld *4 aut *4 led
245 00 *a Stedsøstre
700 00 *a Koester *h Marianne *4 aut
700 00 *a Elung *h Tacha *4 dkind
100 00 *a Kristoffersen *h Finn *4 aut
245 00 *a Med Stoffer på jagt i fem verdensdele
700 00 *a Sekov*h Torben *4 dkind
100 00 *aMøller*hJohs. P.*cf. 1909 *4 aut
245 00 *aIngen billetter til himlen *øVed Ketty Martin
700 00 *aMartin*hKetty *4 dkind

For mere detaljeret gennemgang af felt 700, se: ”Vejledning i danMARC2-formatering af boglige materialer til
DanBibs Base DBCkat”.
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G 710

Korporation som opslagselement

Søgning
i DanBib
fo=/ ko=

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

G

Herudover er følgende delfelter fælles for ovenstående
*c underkorporation
*i nummer på konference
*k år for konference
*j sted for konference
*4 kode for funktion
aut = forfatter
edt = redaktør
isb = ansvarlig institution
led = hovedansvar (i forbindelse med anden kode)
(Fuldstændig liste i danMARC2, bilag J)

Eksempler

710 00 *c Forbrugerstyrelsen
710 00 *a Museet på Koldinghus

710 00 *a Københavns Havn *4 aut *4 led
710 00 *a HLD Joint Venture *4 aut
(på materialet: udarbejdet af Københavns Havn i samarbejde med HLD Joint Venture)
For mere detaljeret gennemgang af felt 710, se: ”Vejledning i danMARC2-formatering af boglige materialer til
DanBibs Base DBCkat”.

21

Vejledning i danMARC2-formatering af lydmaterialer

G

720

Ukontrolleret navn som søgelement

Søgning
i DanBib

*o Uspecificeret navn
G *4 kode for funktion
aut = forfatter
cmm = kommentator
com= kompilator
ctb = bidragyder
dkbea = bearbejder
edt = redaktør
led = hovedansvar (i forbindelse med anden kode)
trl = oversætter
(Fuldstændig liste i danMARC2, bilag J)
*g Kode for et al. Indhold = 1
Eksempler

720 00 *o Kim Langer *4 trl
720 00 *o Lene Madsen *4 edt

FELT 739, se: ”Vejledning i danMARC2-formatering af musikfonogrammer til Base DBCkat”.

FELT 740, se: ”Vejledning i danMARC2-formatering af boglige materialer til DanBibs Base DBCkat”.
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G 745

Varianttitel eller anden titel som opslagselement
*a titel

Eksempler

Søgning
i DanBib
ti, lti, mti

245 00 *a Ta' fat
745 00 *a Tag fat
245 00 *a Grønlandske sagn og myter
512 00 *a Omslagstitel: Grønlandske sagn og myter fra skatkisten
745 00 *a Grønlandske sagn og myter fra skatkisten
eller
245 00 *a Grønlandske sagn og myter
512 00 *i Omslagstitel *t Grønlandske sagn og myter fra skatkisten

Bemærk at formatering i specifikke delfelter i noter kan erstatte et opslag i 745.
For mere detaljeret gennemgang af felt 745, se: ”Vejledning i danMARC2-formatering af boglige materialer til
DanBibs Base DBCkat”.

FELTERNE 770, 780 OG 795, se: ”Vejledning i danMARC2-formatering af musikfonogrammer til Base DBCkat”.

G 840

Serietitel som opslagselement i normativ form
*a seriens hovedtitel
*ø identificerende tilføjelse til seriens titel

G

*æ identificerende ophavsangivelse til seriens titel

G

*n underserienummer eller –bogstav

G

*o underseriens titel
*v nummer i serien eller underserien

Eksempler:

440 00 *aBorgen lydbog
840 00 *aBorgens lydbøger
Formen i materialet afviger fra den normative form
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G 900

Henvisning til personnavn

Søgning
i DanBib
fo=

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

100 00 *a Møller Jensen *h Erik *4 aut
900 00 *a Jensen *h Erik Møller *z 100
700 00 *å 1 *a Busk-Jensen *h Lise *4 aut
700 00 *a Wahl *h Agnete *4 dkind
900 00 *a Jensen *h Lise Busk- *z 700/1
652 00 *m 99.4 *a Storm Petersen * h Robert
900 00 *a Petersen *h Robert Storm *z 652(a,h)

Vedrørende delfelt å, se: ”Vejledning i danMARC2-formatering af boglige materialer til DanBibs Base DBCkat”.

FELTERNE 910, 945, 952 OG 966, se: ”Vejledning i danMARC2-formatering af boglige materialer til DanBibs Base
DBCkat”.
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EKSEMPELSAMLING

EKSEMPEL 1
Lydbog 46.4 Århus Å
Jensen, Bernhardt, f. 1910
Fra åhavnen til fiskerhuset [lydoptagelse (kassettebånd)] / forfatter: Bernhardt Jensen ; indlæser: Inge Brink. - Vejen
: KLO, [1992]. - 2 kassettebånd i 1 mappe
Gengivelse af bogen
Indlæst efter udgaven: Århus : Århus havn, 1978/79
På mappen fejlagtigt: Jenssen
På mappen: Om grundlæggelsen af Århus og om Århus Å og livet der
Index på separat kassette

004 00 *r n *a e
005 00 *z p
008 00 *t m *u f *a 1992 *d y *b dk*l dan *x 06 *v 0
009 00 *a r *g xh
021 00 *n L911
100 00 *a Jensen*h Bernhardt*c f. 1910 *4 aut
245 00 *a Fra åhavnen til fiskerhuset
260 00 *a Vejen*b KLO*c [1992]
300 00 *n 2 kassettebånd i 1 mappe
512 00 *a På mappen fejlagtigt: Jenssen
512 00 *a På mappen: Om grundlæggelsen af Århus og om Århus Å og livet der
512 00 *a Index på separat kassette
520 00 *a Gengivelse af bogen
520 00 *a Indlæst efter udgaven: Århus : Århus havn, 1978/79
652 00 *m 46.4 *b Århus Å
700 00 *a Brink*h Inge *4 dkind
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EKSEMPEL 2
Lydbog
99.4 Iglesias, Julio
Lockyer, Daphne
Julio [lydoptagelse (kassettebånd)] : sangen der ikke blev sunget / forfatter: Daphne Lockyer ; indlæser: Jesper Anthonsen ;
oversætter: Kirsten Franke. - [Århus] : Medhør, 1999. - 8 kassettebånd i 1 mappe
(11 t., 26 min.)
Originaltitel: Julio (engelsk)
Om den spanske sanger Julio Iglesias’ (f. 1943) liv og karriere
Gengivelse af bogen
Indlæst efter udgaven: Kbh. : Peter Asschenfeldts nye Forlag, 1998
004 00 *r n *a e
005 00 *z p
008 00 *t m *u f *a 1999 *b dk *d y *k b *l dan *x 06 *v 0
009 00 *a r *g xh
021 00 *d Kr. 1520,00
041 00 *a dan *c eng
100 00 *a Lockyer *h Daphne *4 aut
241 00 *a Julio *r engelsk
245 00 *a Julio *c sangen der ikke blev sunget
260 00 *a [Århus] *b Medhør *c 1999
300 00 *n 8 kassettebånd i 1 mappe*l 11 t., 26 min.
504 00 *a Om den spanske sanger Julio Iglesias’ (f. 1943) liv og karriere
520 00 *a Gengivelse af bogen
520 00 *a Indlæst efter udgaven: Kbh. : Peter Asschenfeldts nye Forlag, 1998
600 00 *a Iglesias *h Julio
652 00 *m 99.4 *a Iglesias *h Julio
652 00 *p 78.9067 *v 74
666 00 *f sangere
666 00 *f pop
666 00 *e Spanien
666 00 *o biografier
700 00 *a Anthonsen *h Jesper *c f. 1950 *4 dkind
720 00 *o Kirsten Franke *4 trl
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EKSEMPEL 3
Lydbog
sk
Farley, Walter
Den sorte hingst starter påny [lydoptagelse (cd)] / forfatter: Walter Farley ; indlæser: Dianna Vangsaa ; oversætter: Grete Juel
Jørgensen. - [Odense] : Den grimme Ælling, 1999. - 5 cd’er i 1 mappe
Originaltitel: The black stallion's courage
En nat brænder stalden på Hopeful-gården. Alec, som har glemt at forny brandforsikringen, må skaffe penge på
væddeløbsbanen til en ny stald. Vil den sorte hingst leve op til forventningerne?
Gengivelse af bogen
Indlæst efter 2. udgave: Kbh. : Hagerup, 1983
8. del af: Den sorte hingst. Seriens indhold se denne
01 00 *a 22333984
004 00 *r n *a e
005 00 *z p
008 00 *t m *u u *a 1999 *b dk *d x *j f *l dan *v 0
009 00 *a r *g xc
021 00 *n 98079
041 00 *a dan *c eng
100 00 *a Farley *h Walter *4 aut
241 00 *a The ¤black stallion's courage
245 00 *a Den ¤sorte hingst starter på ny *ø Ved Dianna Vangs#å
260 00 *a [Odense] *b Den grimme Ælling *c 1999
300 00 *n 5 cd’er i 1 mappe*l 6 t., 50 min.
504 00 *a En nat brænder stalden på Hopeful-gården. Alec, som har glemt at forny brandforsikringen, må skaffe penge på
væddeløbsbanen til en ny stald. Vil den sorte hingst leve op til forventningerne?
520 00 *a Gengivelse af bogen
520 00 *a Indlæst efter 2. udgave: Kbh. : Hagerup, 1983
526 00 *i 8. del af *t Den ¤sorte hingst*b. Seriens indhold se denne
652 00 *n 83.8 *z 296
652 00 *o sk
666 00 *s heste
666 00 *u for 7 år
666 00 *u for 8 år
700 00 *a Vangs#å *h Dianna *4 dkind
720 00 *o Grete Juel Jørgensen *4 trl
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EKSEMPEL 4

99.4 Hildegard von Bingen
Menneskesjælen er symfonisk [lydoptagelse (cd)] / interviewede: Kirsten Kjærulff ; redaktør: Lone Nørmark ; indlæser: Karin
Estzerhas ... [et al.]. - ; [Søborg] : DR Multimedie ; [Ballerup] : [DBC medier], [2000]. - 1 cd (mp3)
Om den tyske nonne Hildegard von Bingens (1098-1179) liv og gerning og om hendes visioner, der udmøntede sig i sange,
musik, billeder og værker om kosmologi, teologi, filosofi og natur
På omslaget: Historie - religion
Med litteraturhenvisninger

004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2000 *b dk *d y *k b *l dan *x 06 *v 0
009 00 *a r *g xc
021 00 *n 95000068
245 00 *a Menneskesjælen er symfonisk *ø mp3
260 00 *a [Søborg] *b DR Multimedie *f [Ballerup] *g [DBC medier] *e distributør *c [2000]
300 00 *n 1 cd *e mp3*l 58 min.
504 00 *a Om den tyske nonne Hildegard von Bingens (1098-1179) liv og gerning og om hendes visioner, der udmøntede sig i
sange, musik, billeder og værker om kosmologi, teologi, filosofi og natur
512 00 *i Samtale med *e Kirsten Kjærulff
512 00 *i På omslaget*tHistorie - religion
532 00 *a Med litteraturhenvisninger
652 00 *å 1 *m 99.4 *a Hildegard von Bingen
652 00 *p 28.2
700 00 *a Kjærulff *h Kirsten *4 ive
700 00 *a Nørmark *h Lone *4 edt
720 00 *o Karin Estzerhas *4 dkind *g 1
900 00 *a Bingen *h Hildegard von*z 652/1
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EKSEMPEL 5
61.38
Ladefoged, Lone
Tanker der slanker [lydoptagelse (cd)] : find din naturlige vægt med NLP / forfatter: Lone Ladefoged ;
Komponist: Flemming Bindslev. - ; Valby : Borgen (distributør) ;
[Ballerup] : [DBC medier], 1999. - 1 cd
ISBN: 87-21-01157-5
Hertil findes bog

004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 1999 *b dk *d y *l dan *x 06 *v 0
009 00 *a r * b s*g xc
021 00 *a 87-21-01157-5
100 00 *a Ladefoged *h Lone *4 aut
245 00 *a Tanker der slanker *c find din naturlige vægt med NLP
260 00 *a Valby *b Borgen *f [Ballerup] *g [eksp. DBC medier] *c 1999
300 00 *n 1 cd *l ca. 65 min.
526 00 *a Hertil findes bog
652 00 *m 61.38
720 00 *o Flemming Bindslev *4 cmp
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EKSEMPEL 6
Andersen, H. C. (f. 1805)
Den grimme ælling og ni andre eventyr [lydoptagelse (cd)] / forfatter: H.C. Andersen ; bearbejdere: Kirsten Ahlburg, Karl
Aage Kirkegaard ; indlæser: Lars Simonsen. - [Herning] : Special-pædagogisk forlag, 2004.
- 2 kassettebånd (ca. 2 t., 30 min.). Moderat læsehastighed.
Gengivelse af bogen. - Indlæst efter udgaven: Herning : Special-pædagogisk forlag, 2004.
Indhold: Den grimme ælling ; Det er ganske vist ; Kejserens nye klæder ; Den uartige dreng ; Lille Claus og store Claus ;
Grantræet ; Tommelise ; Hyrdinden og skorstensfejeren ; Hun duede ikke ; Kærestefolkene.

004 00 *r n *a e
008 00 *t s *u f *a 2004 *b dk *d x *j j *l dan *v 0
009 00 *a r *g xc
100 00 *a Andersen *h H. C. *c f. 1805 *4 aut
245 00 *a Den ¤grimme ælling og ni andre eventyr
260 00 *a [Herning] *b Special-pædagogisk forlag *c 2004
300 00 *n 2 cd’er *l ca. 2 t., 30 min.
512 00 *a Moderat læsehastighed
520 00 *a Gengivelse af bogen
520 00 *a Indlæst efter udgaven: Herning : Special-pædagogisk forlag, 2004
530 00 *i Indhold*t Den ¤grimme ælling *t Det er ganske vist *t Kejserens nye klæder *t Den ¤uartige dreng *t Lille Claus og
store Claus ; Grantræet *t Tommelise *t Hyrdinden og skorstensfejeren *t Hun duede ikke *t Kærestefolkene
652 00 *n 86 *z 05
652 00 *o sk
666 00 *s eventyr
666 00 *u for læsesvage unge
666 00 *u for læsesvage voksne
666 00 *u for læsesvage voksne
700 00 *a Ahlburg *h Kirsten*4 dkbea
700 00 *a Kirkeg@ård *h Karl @Åge *4 dkbea
720 00 *o Lars Simonsen *4 dkind
745 00 *a Den ¤grimme ælling og 9 andre eventyr
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EKSEMPEL 7
Zierau, Morten
Hans [lydoptagelse (cd)] / forfatter: Morten Zierau ; idé: Thomas Kvist Christiansen, Morten Zierau ; indlæser:
Morten Zierau ; komponist: Claus Johansen ; musikere: Claus Johansen, Lars Gregersen
[Fredericia] [Jernbanegade 10, 7000] : Museerne i Fredericia : &
Pædagogisk Central, 2005. - 1 cd/cd-rom (ca. 53 min.). Hans på syv år er døv. For over hundrede år siden boede han på en
bondegård. Vi hører om årets gang på gården.
Komponist: Claus Johansen ; musikere: Claus Johansen, Lars Gregersen.
Indlæst efter udgaven: Aalborg : Døveskolernes Materialecenter, 1996. Bogens originaludgave: 1996.
Heri bogen i PDF-format.
Indhold (musik): Kendingsmelodi ; Sommertema ; Bedstefars tema ; Hans' tema

004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2005 *b dk *l dan *v 0
009 00 *a r *b a *b s *g xc
100 00 *a Zierau *h Morten *4 aut
245 00 *a Hans
260 00 *a [Fredericia] *d [Jernbanegade 10, 7000] *b Museerne i
Fredericia *e eksp. *b Pædagogisk Central *c 2005
300 00 *n 1 cd/cd-rom *l ca. 53 min.
504 00 *a Hans på syv år er døv. For over hundrede år siden boede han på en bondegård. Vi hører om årets
gang på gården
520 00 *a Indlæst efter udgaven: @Ålborg : Døveskolernes Materialecenter, 1996
520 00 *a Bogens originaludgave: 1996
531 00 *a Indhold (musik):
534 00 *i Heri bogen i PDF-format
652 00 *n 86 *z 096
652 00 *o sk
666 00 *s børn
666 00 *s døve børn
666 00 *s landboliv
666 00 *s dagligliv
666 00 *s gamle dage
720 00 *o Thomas Kvist Christiansen *4 ccp
720 00 *o Morten Zerau *4 ccp *4 dkind
720 00 *o Claus Johansen *4 cmp *4 mus
720 00 *o Lars Gregersen *4 mus
795 00 *å 11 *a Kendingsmelodi *a Sommertema *a Bedstefars tema *a Hans' tema
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EKSEMPEL 8
Historier. Børn
Andersen, H. C., f. 1805
Lille Klaus og Store Klaus [lydoptagelse (cd)] / forlæg: H.C. Andersen ; indlæser: Peter Kitter. – [Pandrup] : Elap, 1993. - 1
cd (ca. 33 min.). - (Børnenes eventyrserie ; 7)
Rygtitel: Lille Klaus & Store Klaus

004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 1993*b dk*j j*l dan *v 0
009 00 *a r *g xc
021 00 *n 4930 CD
039 00 *a hib
100 00 *a Andersen*h H. C.*c f. 1805 *4 ant
245 00 *a Lille Klaus og Store Klaus
260 00 *a [Pandrup]*b Elap*c 1993
300 00 *a 1 cd *l ca. 33 min.
440 00 *0*a Børnenes eventyrserie*v 7
512 00 *i Rygtitel *t Lille Klaus & Store Klaus
652 00 *m sk
700 00 *a Kitter*h Peter *4 dkind
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Eksempel mp3
Lydbog
62.721
Køreklar [lydoptagelse (cd)] : personbil/mc : en teoribog til køreprøven : selvkontrollerende : med opgaver / forfattere:
Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ; ide: Sten Krog Clausen ; indlæser: Keld Rysgaard. - Kbh. : Christian
Ejlers, [2006]. - 1 cd (mp3)
ISBN 87-7241-110-4 : kr. 750,00 (kun for køreskoler)
Gengivelse af bogen. - Indlæst efter 14. udgave: Kbh. : Christian Ejlers, 2006.

004 00 *r n *a e
005 00 *z p
008 00 *t m *u f *a 2006 *b dk *d y *l dan *x 06 *v 0
009 00 *a r *g xc
021 00 *a 87-7241-110-4 *b kun for køreskoler
245 00 *a Køreklar *c personbil/mc *c en teoribog til køreprøven *c selvkontrollerende *c med opgaver *ø mp3
260 00 *a Kbh. *b Christian Ejlers *c [2006]
300 00 *n 1 cd *e mp3 *l 10 t., 14 min.
520 00 *a Gengivelse af bogen
520 00 *a Indlæst efter 14. udgave: Kbh. : Christian Ejlers, 2006
652 00 *m 62.721
652 00 *p 65.821
700 00 *a Stjernqvist *h Mogens *4 aut
700 00 *a Borg *h Lars Christian *4 aut
700 00 *a Rysg@ård *h Keld *4 dkind
720 00 *o Sten Krog Clausen *4 ccp

33

Vejledning i danMARC2-formatering af lydmaterialer

SONDRINGSDATA

Baggrunden for anvendelsen af særlige sondringsdata er, at der som hovedprincip, ikke må være flere poster i Basis
med samme minidata.
Minidata defineres som:

652 m eller o etc.

Opstillingsklassemærke med evt. tilhørende alf. underdeling

100

Opstillingselement

245 *a

Hovedtitel

009 *a *g

Generel og specifik materialebetegnelse

245 *y

Afhængig titel <ej lydmaterialer>

245 *g/*a
i bindposter

Bindnr./bindtitel

250 *a/*b

Udgavebetegnelse/kort udgavebetegnelse

Hvis ovennævnte data er identiske i 2 eller flere poster, bør man inddatere et sondringselement i 245 *ø eller 250 *b.
245 *ø bruges til sondringselementer, der har udlånsmæssig betydning.
Som sondringselement vælges den væsentligste brugsmæssige forskel i forhold til andre udgaver.
250 *b bruges til sondringselementer, der (normalt) ikke har udlånsmæssig betydning. Denne sondring anvendes ikke
længere på bøger, lydbøger, cd-rommer af DBC.
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EKSEMPLER PÅ SONDRINGSDATA VED LYDMATERIALER

LYDBOG (245 *ø)
100 00 *a Høeg *h Ole *4 aut
245 00 *a Kommissæren går til opera *e forfatter: Ole Høeg *e indlæser: Jørgen Teytaud *ø Ved Jørgen Teytaud
700 00 *a Teytaud *h Jørgen *4 dkind
Samme titel udgivet med anden indlæser.

100 00 *a Varmer *h Hjørdis *4 aut
245 00 *a Børnenes ven *e forfatter: Hjørdis Varmer *e indlæser: Susanne Stage *ø Langsom indlæsning
512 00 *a Langsom indlæsning
Samme titel udgivet i almindelig indlæsning.
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FLERBINDSVÆRKER

Formatering af flerbindsværker er beskrevet i "Vejledning i danMARC2-formatering af boglige materialer til Base Folk".
Nedenfor gives eksempel på et flerbindsværk på lydbogsområdet henholdsvis en lydbog i flere mapper og en lydbog i flere
bind og flere mapper.
I eksemplerne er vist sammenhængen mellem faust-numrene i henholdsvis felt 001 og link-felterne 014 og 015.
Inddatering til DanBib Base folk kræver ikke brug af 015 i bindposterne, mens det af tekniske grunde stadig forekommer i
dataleverancer fra DBC og stadig kræves i visse lokalsystemer.

LYDBOG I FLERE MAPPER
Lydbog
Pilcher, Rosamunde
Vejen hjem / forfatter: Rosamunde Pilcher ; indlæser: Nanna Salomon ;
oversætter: Charlotte Grubb. - [Odense] : Den grimme Ælling, 2010. 30 cd'er i 2 mapper (37 t., 5 min.)
DK5: 83-26 ; sk
Emne (DBC): kærlighed ; krig ; kostskoler ; den 2. verdenskrig ;
1930-1939 ; 1940-1949 ; England ; Cornwall
Livet i England i årene 1935-1945, med Judith i centrum, fra hun som
14-årig kostskolepige optages i en Cornwall-godsejerfamilie mens
hendes familie bor i Singapore, til voksenlivet under og efter
krigsafslutningen
Gengivelse af bogen
Indlæst efter udgaven: Kbh. : Cicero, 1995
Mappe 1 (cd 1-15)
Mappe 2 (cd 16-30)

Hovedpost
001 00 *a 2 815 476 3 *b 870970 *c 20100224140835 *d 20100223 *f a
004 00 *r n *a h
005 00 *z p
008 00 *u f *a 2010 *b dk *d x *j f *l dan *v 0
009 00 *a r *g xc
015 00 *a 2 815 477 1
015 00 *a 2 815 479 8
041 00 *a dan *c eng
100 00 *a Pilcher *h Rosamunde *4 aut
241 00 *a Coming home
245 00 *a Vejen hjem
260 00 *a [Odense] *b Den grimme Ælling *c 2010
300 00 *n 30 cd'er i 2 mapper *l 37 t., 5 min.
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504 00 *& 1 *a Livet i England i årene 1935-1945, med Judith i
centrum, fra hun som 14-årig kostskolepige optages i en
Cornwall-godsejerfamilie mens hendes familie bor i Singapore,
til voksenlivet under og efter krigsafslutningen
520 00 *a Gengivelse af bogen
520 00 *a Indlæst efter udgaven: Kbh. : Cicero, 1995
652 00 *n 83 *z 26
652 00 *o sk
666 00 *0 *s kærlighed
666 00 *0 *s krig
666 00 *0 *s kostskoler
666 00 *0 *s den ¤2. verdenskrig
666 00 *0 *s 1930-1939
666 00 *0 *s 1940-1949
666 00 *0 *s England
666 00 *0 *s Cornwall
700 00 *a Salomon *h Nanna *4 dkind
720 00 *o Charlotte Grubb *4 trl
Bindpost 1
001 00 *a 2 815 477 1 *b 870970 *c 20100308180113 *d 20100223 *f a
004 00 *r n *a b
008 00 *t m *v 0
014 00 *a 2 815 476 3
245 00 *g Mappe 1 (cd 1-15)
Bindpost 2
001 00 *a 2 815 479 8 *b 870970 *c 20100308180115 *d 20100223 *f a
004 00 *r n *a b
008 00 *t m *v 0
014 00 *a 2 815 476 3
245 00 *g Mappe 2 (cd 16-30)
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LYDBOG I FLERE BIND OG FLERE MAPPER
Lydbog 38.4
Social- og sundhedshjælper [lydoptagelse (cd)]/ forfatter: Kirsten Møller … [et al.] ; indlæser: Maj-Britt Agerbæk ; redaktører:
Kirsten Møller, Inger Vibeke Svanekier, Lisa Carstensen. - [Kbh.] : Munksgaard, [1999-2000]
. - 3 bind i 3 mapper
Gengivelse af bogen
[Bind] 1. - 1999. - 14 cd'er i 1 mappe + 1 hæfte
ISBN: 87-16-19325-3
Indlæst efter 4. udgave: Kbh. : Munksgaard, 1999
[Bind] 2. - 1999. - 12 cd'er i 1 mappe + 1 hæfte
ISBN: 87-16-19326-1
Indlæst efter 4. udgave: Kbh. : Munksgaard, 1999
[Bind] 3. - 2000. - 5 cd'er i 1 mappe + 1 hæfte
ISBN: 87-16-12364-6
Indlæst efter 5. udgave: Kbh. : Munksgaard, 2000

Hovedpost
001 00 *a 2 314 856 0
004 00 *r n *a h
005 00 *z p
008 00 *u u *b dk *l dan *v 0
009 00 *a r *g xc *b a *h xx
015 00 *a 2 314 881 1
015 00 *a 2 314 898 6
015 00 *a 2 314 900 1
245 00 *a Social- og sundhedshjælper
260 00 *a [Kbh.] *b Munksg#ård *c [1999-2000]
300 00 *n 3 bind i 3 mapper
520 00 *a Gengivelse af bogen
652 00 *m 38.4
652 00 *p 61.7
666 00 *f omsorgsarbejde
666 00 *f sygepleje
666 00 *f sundhedspleje
666 00 *u for social- og sundhedshjælperuddannelserne
666 00 *o lærebøger
700 00 *a Møller *h Kirsten *c f. 1946 *4 aut *4 edt
700 00 *a Svanekier *h Inger Vibeke *4 edt
700 00 *a Carstensen *h Lisa *c f. 1947 *4 edt
700 00 *a Agerbæk *h Maj-Britt *4 dkind
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Bindpost 1
0 01 00 *a 2 314 881 1
004 00 *r n *a b
008 00 *t m *a 1999 *v 0
014 00 *a 2 314 856 0
021 00 *a 87-16-19325-3 *x 87-16-19325-4
245 00 *g [Bind] 1
260 00 *c 1999
300 00 *n 14 cd'er i 1 mappe *l 15 t., 21 min. *d 1 hæfte
520 00 *a Indlæst efter 4. udgave: Kbh. : Munksg#ård, 1999

Bindpost 2
001 00 *a 2 314 898 6
004 00 *r n *a b
008 00 *t m *a 1999 *v 0
014 00 *a 2 314 856 0
021 00 *a 87-16-19326-1
245 00 *g [Bind] 2
260 00 *c 1999
300 00 *n 12 cd'er i 1 mappe *l 14 t., 14 min. *d 1 hæfte
520 00 *a Indlæst efter 4. udgave: Kbh. : Munksg#ård, 1999

Bindpost 3
001 00 *a 2 314 900 1
004 00 *r n *a b
008 00 *t m *a 2000 *v 0
014 00 *a 2 314 856 0
021 00 *a 87-16-12364-6
245 00 *g [Bind] 3
260 00 *c 2000
300 00 *n 5 cd'er i 1 mappe *l 6 t., 27 min. *d 1 hæfte
520 00 *a Indlæst efter 5. udgave: Kbh. : Munksg#ård, 2000
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PERIODICA

Specielle koder m.v. til periodica

Kode for bibliografisk niveau
008 00 ... *t p

Udgivelseskode
Ved periodicaformatering udfyldes 008 *u med henholdsvis koden c for løbende periodicum og koden d for afsluttet
periodicum. Begyndelsesåret anføres i 008 *a og et eventuelt slutår i 008 *z:
008 00 *u d *a 1989 *z 1992...
ved uafsluttede periodica inddateres intet slutår:
008 00 *u c *a 1991...
ved manglende oplysninger bruges "?":
008 00 *u c *a 19??

Note om frekvens
500 00 *a Årlig
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EKSEMPLER
Lydbog
46.4 Koldingegnen
Årbog / Museet på Koldinghus [lydoptagelse (kassettebånd)]. - Vejen : KLO, [1991]Gengivelse af årbogen, udgivet af Museet på Koldinghus
004 00 *r n *a e
005 00 *z p
008 00 *t p *u c *a 1991 *b dk *c k *h z *l dan *v 0
009 00 *a r *g xh
245 00 *a Årbog *æ Museet på Koldinghus
260 00 *a Vejen*b KLO*c [1991]300 00 *n kassettebånd
500 00 *a Uregelmæssig
520 00 *a Gengivelse af årbogen, udgivet af Museet på Koldinghus
652 00 *m 46.4 *b Koldingegnen
710 00 *a Museet på Koldinghus
910 00 *a Koldinghus*z 710

37.09
Politikens Hvad kan jeg blive [elektronisk materiale (cd-rom) + tekst]. - 1999 (19. udgave)-. - Kbh. : Politiken,
1998-. - Cd-rom'er, bind
Årlig
Årspublikation
Fra 14 år
004 00 *r n *a e
008 00 *t p *u c *a 1998 *b dk *c a *h z *l dan *v 0
009 00 *at*gtb*aa*gxx
245 00 *aPolitikens Hvad kan jeg blive
255 00 *a1999 (19. udgave)260 00 *aKbh.*bPolitiken*c1998300 00 *n Cd-rom'er *a bind
500 00 *aÅrlig
505 00 *aÅrspublikation
517 00 *aFra 14 år
539 00 *a1999
652 00 *m37.09
745 00 *aHvad kan jeg blive
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91.94
Året ... i levende billeder [film (videokassette)]. - 1990-. - Kbh. : Egmont Film ; Søborg : DR ; Kbh. : Egmont
Film (ekspedition), 1990-. - kassetter (VHS)
Årspublikation
Redaktion Frits Raben
004 00 *r n *a e
008 00 *t p *u c *a 1990 *b dk *c a *h z *l dan *v 0
245 00 *a Året ... i levende billeder
260 00 *a Kbh.*b Egmont Film*a Søborg*b DR*f Kbh.*g Egmont Film *e ekspedition*c 1990300 00 *n kassetter*e VHS
500 00 *a Årlig
505 00 *a Årspublikation
512 00 *a Redaktion Frits Raben
652 00 *m 91.94
700 00 *a Raben*h Frits

34.66 Skat
Ligningsvejledningen [tekst (diskette)]. - 1991-. - disketter. - Kbh. : Elektroniske Bøger, 1992-1999
Beregnet til regnskabsfolk
004 00 *r n *a e
008 00 *t p *u d *a 1992 *z 1999*b dk *c a *l dan *v 0
009 00 *a a *g tk
245 00 *a Ligningsvejledningen
260 00 *a Kbh.*b Elektroniske Bøger*c 1992-1999
300 00 *n disketter
500 00 *a Årlig
517 00 *a Beregnet til regnskabsfolk
652 00 *m 34.66 *b Skat
652 00 *p 34.24
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