RDA Terms: rdaterm
ToolkitLabel_no

søkeinngang

ToolkitDefinition_no
Et navn, et begrep, en kode, etc.
som representerer en bestemt
RDA-entitet.

tilrettelagte etiketter

En tilgjengelig taktil tekst som er
knyttet til et taktilt bilde, kart eller
diagram.

bearbeidelse

Et nytt avledet eller bearbeidet
verk skapt ved revidering av et
allerede eksisterende verk, som
vesentlig forandrer dette verkets
natur og innhold.

scope note[0]_no

*uri

http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/

rdaterm:1001 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1001

rdaterm:1002 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1002
For musikalske verk gjelder
dette avledede eller
bearbeidede verk
beskrevet som fritt
omskrevet, basert på etc.,
en revisjon som omfatter
nytt materiale, en
omskrivning av ulike verk
av, eller i samme stil som,
en annen komponist,
revisjoner der originalens
harmonikk eller musikalske
stil er endret, framføringer
der utøveren eller
utøverne har omfattende
kreativt ansvar for
bearbeidelse,
improvisasjon etc., eller
enhver annen tydelig
endring av et musikalsk
verk.
rdaterm:1003 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1003
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alternativ tittel

Annen del av en hovedtittel som
består av to deler hvor begge kan
betraktes som uavhengige titler, og
som er knyttet til hverandre med
en konjunksjon.

rdaterm:1005 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1005

arkivressurs

Ett eller flere dokumenter som er
skapt, samlet eller brukt av en
agent i sitt virke og bevart fordi de
fortsatt har verdi.

Ressursen kan bestå av en
samling av dokumenter
eller ett enkelt eksemplar.
Den kan også være
anskaffet og samlet av et
arkiv, en enkeltperson eller
en annen institusjon uten
felles opprinnelse, men
som gjenspeiler én eller
annen felles egenskap, for
eksempel et bestemt
emne eller tema eller en
bestemt form.
rdaterm:1007 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1007

arrangement

Et uttrykk av et musikalsk verk som
resultat av enten en endring av
mediet for framføring eller en
forenkling eller annen endring av
verket, med eller uten endring av
framføringsmediet.

rdaterm:1008 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1008

lydbeskrivelse

En fortellende tekst som enten
leses høyt av et menneske eller
genereres gjennom talesyntese, og
som gir en kortfattet forklaring av
visuelle detaljer som ikke

rdaterm:1009 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1009
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fremkommer fra uttrykkets
lydelement.

lydopptak

Et opptak der lydvibrasjoner er blitt
registrert ved mekaniske eller
elektriske hjelpemidler, slik at
lyden kan reproduseres.

rdaterm:1010 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1010

lydbånd

Et stykke magnetbånd der det kan
lagres elektriske signaler som kan
konverteres til lyd ved hjelp av
lydavspillingsutstyr.

rdaterm:1011 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1011

innbinding

Et omslag festet til en samling av
ett eller flere ark.

rdaterm:1013 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1013

spisstittel

En tittel som er oppgitt ved
begynnelsen av den første siden av
teksten, eller øverst på den første
siden for musikknotasjon.

rdaterm:1014 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1014

teksting

Tekstingen kan være
kodet, og må da dekodes,
dvs. slås på, for å vises. Det
finnes også teksting som
alltid vises og ikke kan slås
En tekst som gjengir tale og annen av. Undertekster på et
hørbar informasjon og som vises på annet språk enn
skjermen på skriftspråket for
taleinnholdet er ikke
uttrykkets lydelement.
inkludert.
rdaterm:1015 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1015
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bærer

Et fysisk medium som data, lyd,
bilder eller annet innhold er lagret
på.

For enkelte typer
manifestasjonsenheter kan
bæreren bestå av et
lagringsmedium som er
omsluttet av plast, metall
eller annet materiale som
en integrert del av
enheten.
rdaterm:1016 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1016

kartografisk innhold

Innhold i en eller annen målestokk
som gjengir hele eller deler av
jorden, et himmellegeme eller et
fiktivt sted.

rdaterm:1017 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1017

siteringstittel på et juridisk
verk

En tittel på et juridisk verk brukt for
å henvise til verket, enten i verkets
tekst eller i juridisk litteratur.

rdaterm:1018 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1018

samling

En gruppe ressurser fra flere kilder
samlet av en agent.

rdaterm:1019 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1019

samletittel

En tittel som er felles for to eller
flere individuelle verk eller uttrykk
konkretisert i en manifestasjon.

rdaterm:1020 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1020

sammensatt etternavn

Et etternavn som består av to eller
flere egennavn, noen ganger
forbundet med en bindestrek,
konjunksjon eller preposisjon.

rdaterm:1023 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1023

konferanse

Et møte mellom enkeltpersoner
eller representanter for ulike
organer for å diskutere og/eller
handle i forhold til emner av felles

rdaterm:1025 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1025
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interesse, eller et møte mellom
representanter for en korporasjon
som utgjør korporasjonens
lovgivende eller styrende organ.
En beholder kan være et
plateomslag eller omslag
for videokassett, en boks,
etc. Et innlegg som er
synlig gjennom
beholderen, er en del av
beholderen.

beholder

En beholder som kan skilles fysisk
fra bæreren i beholderen.

konvensjonell samletittel

En samletittel som er tildelt som
foretrukket tittel for verk i en
samling som inneholder to eller
flere verk av én agent, eller to eller
flere deler av et verk.

rdaterm:1027 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1027

konvensjonelt navn

Et navn som ikke er det reelle eller
offisielle, som en korporasjon er
blitt alminnelig kjent under.

rdaterm:1028 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1028

kjerne

En betegnelse som angir at et RDAelement, en undertype av element
eller et underelement er nødvendig
for å støtte bestemte
brukeroppgaver i henhold til FRBRvurderingen av verdien av hvert
attributt og hver relasjon.

rdaterm:1029 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1029

datasett

En samling med faktainformasjon
presentert i en strukturert form.

rdaterm:1031 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1031

rdaterm:1026 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1026
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tidspunkt for traktat

Det tidligste tidspunkt for når en
traktat eller en protokoll ble antatt
av en internasjonal mellomstatlig
organisasjon eller av en
internasjonal konferanse, ble lagt
fram for signering, ble formelt
undertegnet, ble ratifisert, ble
proklamert, etc.

rdaterm:1032 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1032

tidspunkt for kunngjøring
av en lov etc.

Et tidspunkt da en lov etc. ble
kunngjort eller trådte i kraft.

rdaterm:1033 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1033

betegnelse

Et ord eller uttrykk som beskriver
et aspekt ved en RDA-entitet.

rdaterm:1034 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1034

beskrivelse

Et sett med data som gjengir og
identifiserer en RDA-entitet.

rdaterm:1035 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1035

tilføyd tittel

En hovedtittel utformet av
institusjonen som registrerer en
beskrivelse av en manifestasjon
som er uten tittel i seg selv og som
ikke kan knyttes til en tittel som
finnes i andre kilder som
medfølgende materiale, en utgitt
beskrivelse av manifestasjonen, et
referanseverk, etc.

rdaterm:1036 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1036

gjenkjennelig tittel

En tittel for et musikalsk verk som
ikke bare er en form eller musikalsk
sjanger, indikasjon på tempo, antall
utøvere eller en type liturgisk tekst.

rdaterm:1038 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1038
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dobbeltblad

Et blad i dobbel størrelse i forhold
til resten av manifestasjonen eller
eksemplaret, brettet i to langs
yttermarg eller overkant, med
ubeskåret brett og uten noe trykt
på innsiden av bretten, vanligvis
innbundet langs innermargen.

rdaterm:1039 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1039

tidligere, trykt ressurs

En manifestasjon som er trykt for
hånd før maskintrykking kom i bruk
rundt 1825-1830.

rdaterm:1040 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1040

element

Et spesifikt aspekt, en egenskap, et
kjennetegn eller en relasjon som
brukes for å beskrive en RDAentitet.

rdaterm:1041 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1041

forklarende henvisning

En utførlig se- eller se ogsåhenvisning som forklarer når de
aktuelle autoriserte
søkeinngangene bør konsulteres.

rdaterm:1042 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1042

veiledning

Et beskrivende verktøy som gir
tilgang til en ressurs.

rdaterm:1043 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1043

formell angivelse

Et element som finnes alene og på
fremtredende plass, ikke i en
løpende tekst.

rdaterm:1044 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1044

legg

Ett eller flere par blad som danner
en enhet for innbinding.

Et legg kan bestå av et
foldet ark, en del av et
foldet ark eller flere

rdaterm:1045 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1045
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foldete ark lagt inni
hverandre.

offentlige myndigheter

De samlede utøvende, lovgivende
og dømmende korporasjoner som
utøver makt i en jurisdiksjon.

rdaterm:1046 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1046

evangelieharmoni

Et oppsett av bibelpassasjer om
samme emne i parallelle spalter slik
at likheter og forskjeller enkelt kan
sammenliknes, eller en
sammenstilling av slike passasjer i
en kontinuerlig tekst.

rdaterm:1047 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1047

beskrivelse av bilde

En beskrivende lyd eller taktil
språklig tekst som er tilknyttet,
eller supplert med, et taktilt bilde,
kart eller diagram.

rdaterm:1050 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1050

internasjonal,
Et internasjonalt organ opprettet
mellomstatlig organisasjon på initiativ av flere stater.

rdaterm:1051 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1051

versjon (integrerende
ressurs)

En forekomst av et integrerende
verk eller uttrykket som realiserer
det eller av manifestasjonen som
konkretiserer verket.

Forekomsten kan være i
opprinnelig tilstand eller
tilstanden etter en
oppdatering.

rdaterm:1053 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1053

logisk enhet

En del av en uhåndgripelig
manifestasjon.

En digtal fil er inkludert.

rdaterm:1055 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1055

kartserie

En serie med tilknyttede, men
fysisk separate og bibliografisk
adskilte kartografiske enheter som
samlet er ment å utgjøre en

rdaterm:1057 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1057
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gruppe, og som sammen
identifiseres av en felles egenskap
eller kombinasjon av egenskaper.

media

Et middel som brukes til å
overbringe informasjon eller
kunstnerisk innhold.

rdaterm:1058 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1058

mikrofilm

Et stykke transparent film med en
serie mikrofotografier på lineær
rekke.

rdaterm:1059 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1059

flernivåbeskrivelse

Det første nivået
inneholder informasjon
som er felles for helheten
eller hovedressursen. Det
En form for presentasjon, i ISBDandre nivået og
visning, av deskriptive data basert påfølgende nivåer
på deling av informasjon på to eller inneholder informasjon
flere nivåer.
om de enkelte delene.

rdaterm:1061 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1061

inndelingsramme

En linje som markerer ytterkanten
av et kart eller en plansje, som
skiller dets detaljer fra kanten eller
margen.

rdaterm:1063 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1063

ikke-selvbeskrivende
manifestasjon

En manifestasjon som ikke
inneholder identifiserende
informasjon.

rdaterm:1064 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1064

patronymikon

Et navn avledet av fars fornavn.

rdaterm:1066 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1066
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En fysisk enhet inkluderer
et bind, en lydkassett eller
en filmspole.
rdaterm:1067 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1067

fysisk enhet

En del av en håndgripelig
manifestasjon.

plansje

Et blad som innholdsmessig består
av illustrasjonsmateriale med eller
uten forklarende tekst, og som
verken er innledende sekvens eller
hovedsekvensen av sider eller blad.

rdaterm:1068 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1068

primær relasjon

En relasjon mellom et verk, et
uttrykk, en manifestasjon eller et
eksemplar som finnes i FRBRs
definisjoner av disse entitetene.

rdaterm:1070 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1070

protokoll

En traktat som gjør tilføyelser til og
endringer av en annen traktat.

rdaterm:1071 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1071

pseudonym

Et navn som blir brukt av en agent,
men som ikke er agentens virkelige
navn.

rdaterm:1072 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1072

henvisning

En peker fra en søkeinngang til en
annen.

rdaterm:1073 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1073

kilde for referanse

En kilde som autoritativ
informasjon kan hentes fra.

reproduksjon

En tro kopi av innholdet til en
manifestasjon eller et eksemplar,
fremstilt mekanisk eller elektronisk.

En kilde for referanse
inkluderer autoritetsfiler,
referanseverk etc.

rdaterm:1074 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1074

rdaterm:1076 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1076
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En ressurs kan være en
enkeltstående entitet, en
samling eller et element av
en slik entitet. Entiteten
kan være håndgripelig eller
uhåndgripelig.
rdaterm:1077 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1077

ressursentitet

Et verk, et uttrykk, en
manifestasjon eller et eksemplar.

løpetittel

En tittel eller forkortet tittel som er
gjentatt øverst eller nederst på
hver side eller blad.

rdaterm:1078 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1078

bokrull

Et enkelt eller sammensatt ark som
inneholder tekst og/eller bilder,
opprinnelig produsert som ruller
der et stykke kan rulles ut og leses
eller vises litt om gangen.

rdaterm:1079 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1079

selvbeskrivende
manifestasjon

En manifestasjon som inneholder
identifiserende informasjon.

rdaterm:1080 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1080

serie

En rekke manifestasjoner som
inneholder delene av et verk,
heftene i et serielt verk, eller
delene av en manifestasjon i flere
deler.

rdaterm:1081 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1081

En tittel på et juridisk verk som
enten er angitt i teksten for verket
eller i juridisk litteratur og som
kortfattet navngir verket og ofte
gjenspeiler hvordan verket er
korttittel på et juridisk verk alminnelig kjent.

rdaterm:1083 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1083
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tegnspråk

Et språk som bruker et system med
hånd-, ansikts- og
kroppsbevegelser som
kommunikasjonsmiddel.

rdaterm:1084 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1084

informasjonskilde

En kilde for en dataverdi for et
element.

rdaterm:1085 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1085

lagringsmedium

Et fysisk materiale eller en substans
der informasjon eller kunstnerisk
innhold er lagret.

rdaterm:1086 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1086

underordnet organ

En korporasjon som er en integrert
del av en større korporasjon og
som har en lavere rang enn denne.

rdaterm:1089 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1089

undertekst

En tekst som vises nederst på et
uttrykk i form av levende bilder og
som er en oversettelse eller
gjengivelse av dialogen eller
historien.

rdaterm:1091 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1091

underenhet

En underenhet inkluderer
en side i en bok, et bilde i
En fysisk eller logisk underinndeling en mikrofiche, en post i en
av en enhet.
digital fil, etc.
rdaterm:1092 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1092

tematisk verkfortegnelse

En fortegnelse over en komponists
verk, vanligvis ført opp i
kronologisk orden eller etter
kategorier, med temaet angitt for
hver komposisjon eller hver seksjon
av større komposisjoner.

rdaterm:1093 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1093
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traktat

En skriftlig, internasjonal avtale
mellom stater eller internasjonale
organisasjoner underlagt
folkeretten.

En traktat kan beskrives
med andre termer som
avtale, overenskomst,
konvensjon, sjarter,
kunngjøring,
memorandum, foreløpig
ordning eller protokoll.

rdaterm:1097 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1097

komposisjonstype

Sjanger eller form
inkluderer capriccioer,
konserter, intermesso,
magnificat, messer,
nokturne, rekviem,
symfonier, suiter, Te
Deum, trisonater.
En form eller en sjanger eller et
Generelle begreper
generelt begrep som ofte brukes av inkluderer komposisjon,
ulike komponister.
sats, muziek, stykke.

rdaterm:1098 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1098

enhet

En fysisk eller logisk del av en
manifestasjon.

oppdaterende
løsbladpublikasjon

En manifestasjon av et
integrerende verk som består av
ett eller flere basisbind som
oppdateres ved at enkeltsider
settes inn, fjernes eller erstattes.

videobånd

Et stykke magnetbånd der det kan
lagres elektriske signaler som kan

En enhet kan være et bind,
en lydkassett, en filmrull,
et kart, en digital fil, etc.
rdaterm:1099 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1099

rdaterm:1101 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1101
rdaterm:1104 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1104
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konverteres til bilder ved hjelp av
filmavspillingsutstyr.

kodeskjema for vokabular

En navngitt, strukturert liste av
kontrollerte verdier for elementer.

Et kodeskjema for
vokabular inkluderer RDAlister over termer eller
deres tilsvarende
vokabularer over verdier i
RDA Registry, ISOkodelister,
terminologistandarder,
autoritetskontrollsystem,
etc. Enkle
nøkkelordindekser er ikke
inkludert.
rdaterm:1105 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1105

kjennetegnende element

Et element som er et naturlig eller
tillagt kjennetegn ved et RDAelement.

rdaterm:1108 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1108

elementundertype

En snevrere elementkategori eller
elementtype.

rdaterm:1109 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1109

superelement

Et overordnet element med
aggregerte dataverdier fra en eller
flere undertyper av elementer.

rdaterm:1110 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1110

relasjonselement

Et element som relaterer to RDAelementer.

rdaterm:1111 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1111

kodeskjema for tekststreng

Et sett strengverdier og et
tilhørende regelsett som beskriver

rdaterm:1112 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1112
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mappingen mellom strengverdiene
og en elementverdi.

underelement

Et element som er en del av et
større element med aggregerte
dataverdier fra to eller flere
elementer.

rdaterm:1113 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1113

entitet

En abstrakt klasse med en fysisk
eller konseptuell ting innen
menneskelig diskurs.

rdaterm:1114 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1114

jurisdiksjon

Et sted som styres av en lov,
vedtekt, grunnlov, rettergangsregel
eller annen lovgivning vedtatt av en
korporasjon som er et statlig
styringsorgan.

rdaterm:1115 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1115

superelementtype

En bredere elementkategori eller
elementtype.

rdaterm:1116 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1116

koreografisk verk

Et verk som er realisert som
bevegelsesnotasjon, framført
bevegelse eller taktil
bevegelsesnotasjon.

rdaterm:1117 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1117

musikalsk verk

Et verk som er realisert som
nedskrevet musikk, framført
musikk eller taktil musikknotasjon.

rdaterm:1118 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1118

kartografisk verk

Et verk som er realisert som et
kartografisk datasett, et
kartografisk bilde, et kartografisk
levende bilde, et kartografisk taktilt

rdaterm:1119 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1119
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bilde, en kartografisk taktil
tredimensjonal form eller en
kartografisk tredimensjonal form.

juridisk verk

Et verk som kjennetegnes ved at
det hører til prosesser rundt
lovverk og lovadministrasjon.

rdaterm:1120 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1120

innhold

Informasjon som er realisert i et
uttrykk som er gitt konkret form i
en manifestasjon.

rdaterm:1121 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1121

basiskategori for RDAbærer

En kategori som brukes som basis
for kodeskjemaet for vokabular for
RDA bærertype og som er laget ved
å bruke hovedverdien av
attributtene til bærere for
lagringsformatet,
innrammingsformatet og
formidlingsbærerne i RDA/ONIX
rammeverk for
ressurskategorisering.

rdaterm:1122 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1122

basiskategori for RDAinnhold

En kategori som brukes som basis
for kodeskjemaet for vokabular for
RDA innholdstype og som er laget
ved å bruke hovedverdien av
attributtene til innhold for
tekstlighet, sanselighet,
bildedimensjonalitet og
bildebevegelighet i RDA/ONIX

rdaterm:1123 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1123
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rammeverk for
ressurskategorisering.
fotografisk verk

Et verk som kjennetegnes av
fotografi.

rdaterm:1124 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1124

aggregat

En manifestasjon som gir form til et
aggregert verk og ett eller flere
uttrykk av ett eller flere verk som
realiserer planen for
sammenstillingen.

rdaterm:1125 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1125

aggregert uttrykk

Et uttrykk som er realiseringen av
et aggregert verk som samler
uttrykkene for ett eller flere verk
som realiserer planen for
sammenstillingen.

rdaterm:1126 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1126

aggregert verk

Et verk som består av en plan om å
samle ett eller flere uttrykk av ett
eller flere verk som gis form av et
aggregat.

rdaterm:1127 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1127

betegnende element

Et element som skiller en RDAentitet fra en annen RDA-entitet
ved hjelp av en ustrukturert
beskrivelse, strukturert beskrivelse
eller identifikator.

rdaterm:1128 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1128

utvidende verk

Et aggregert verk som tilføyes
uttrykk fra et eller flere
supplerende verk til et uttrykk av et
sentralt verk.

rdaterm:1129 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1129
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sammenhengende
beskrivelse

Et sett med ressursentiteter som
beskriver en informasjonsressurs
og som er forbundet med
hverandre ved hjelp av
grunnleggende strukturelle
elementer.

rdaterm:1130 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1130

diakronisk verk

Et verk som er planlagt gitt form
over tid.

rdaterm:1131 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1131

diakritisk tegn

Et tegn som føyes til et bokstavtegn
for å angi nyanser i bokstavens
lydverdi.

rdaterm:1132 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1132

integrerende verk

Et diakronisk verk som er planlagt
realisert i ett enkelt uttrykk.

rdaterm:1133 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1133

offisiell kommunikasjon

Et verk som er skapt av en agent
som er involvert i formell diskurs.

Inkluderer en melding til
en lovgiver, en
proklamasjon, en
utøvende ordre som ikke
er en lov, et lovforslag, et
lovutkast, en ordre, et
dekret, et pastoralt brev,
en bulle, et sirkulær, en
forfatning, en offisiell
melding til et råd eller et
kirkemøte, etc. skapt av en
agent som en styrende
ledergruppe, et
statsoverhode, en
statsleder, en leder av en
rdaterm:1134 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1134
internasjonal organisasjon,
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en leder av avhengige eller
okkuperte territorier, en
pave, en patriark, en
biskop, etc.

publisert manifestasjon

En manifestasjon som er skapt av
en utgiver eller tilvirker eller
tilgjengeliggjort av en distributør.

rdaterm:1135 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1135

religiøst verk

Et verk som betegnes som hellig av
en religion og dens følgere eller et
verk som er direkte knyttet til et
hellig verk.

rdaterm:1136 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1136

serielt verk

Et fortløpende verk som er planlagt
realisert i flere distinkte,
aggregerende uttrykk over et
ubestemt tidsrom.

rdaterm:1137 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1137

streng

En sekvens av tegn, symboler eller
en kombinasjon av tegn eller
symboler som er ment å behandles
som en enhet.

rdaterm:1138 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1138

påfølgende verk

Et diakronisk verk som er planlagt
realisert gjennom flere distinkte
uttrykk.

rdaterm:1139 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1139

upublisert manifestasjon

En manifestasjon som er skapt av
en produsent.

rdaterm:1140 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1140

informasjonsressurs

Et håndgripelig eller uhåndgripelig
objekt som inneholder ytre
informasjon.

rdaterm:1141 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1141
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datakilde

Informasjon om de registrerte
metadataene i et element eller i et
sett av elementer.

språk for beskrivelse

Et språk som brukes av agenten
som lager en beskrivelse av en
RDA-entitet.

Et skriftsystem som brukes av
agenten som lager en beskrivelse
skriftsystem for beskrivelse av en RDA-entitet.

Metadata om metadata
eller metametadata.

rdaterm:1142 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1142

rdaterm:1143 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1143

rdaterm:1144 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1144

metadataangivelse

En del av metadata som tillegger en
verdi til et RDA-element som
beskriver en enkeltinstans av en
RDA-entitet.

rdaterm:1145 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1145

metadatabeskrivelse

En eller flere metadataangivelser
som beskriver og henviser til
enkeltinstanser av en eller flere
RDA-entiteter.

rdaterm:1146 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1146

innholdsstandard

Et verk som gir veiledning og
instruksjoner for valg av en verdi
for metadataangivelse.

rdaterm:1147 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1147

transkripsjonsstandard

Et verk som gir veiledning og
instruksjoner for transkribering av
en verdi for metadataangivelse.

rdaterm:1148 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1148

verksgruppe

En gruppe av to eller flere verk som
har en felles betegnelse hentet fra
et kodeskjema for vokabular.

rdaterm:1149 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1149
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utvidet verk

Et verk som realiseres av et uttrykk
som er aggregert med ett eller flere
uttrykk av supplerende verk.

rdaterm:1150 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1150

metadataverk

Et verk som er en
metadataangivelse eller en
metadatabeskrivelse.

rdaterm:1151 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1151

sammenslutning

Et uttrykk som inneholder bidrag
som ikke kan deles opp i andre
uttrykk.

rdaterm:1152 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1152

framføring

Et uttrykk som er en
sammenslutning i form av
framføringen av et musikalsk eller
dramatisk verk.

rdaterm:1153 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1153

kardinalitetsbegrensning

En spesifikasjon av en begrensning
av antall relasjoner mellom to
entiteter.

rdaterm:1154 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1154

applikasjonsprofil
WEM-lock

En spesifikasjon av metadataene
som brukes i en applikasjon.
En kardinalitetsbegrensning for et
verk som realiseres i kun ett uttrykk

En spesifikasjon kan
inneholde entitetene,
elementene og
kodeskjemaene for
vokabular som brukes og
den obligatoriske og
repeterbare statusen for
elementene.

rdaterm:1155 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1155
rdaterm:1156 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1156
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som gis form i kun én
manifestasjon.

statisk verk

Et verk som er planlagt å gis form i
en enkeltutgivelse eller
enkeltproduksjon.

rdaterm:1157 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1157

enkeltverk

Et verk som er planlagt å realisere
enkeltstående eller sammensluttet
innhold i ett enkelt uttrykk.

rdaterm:1158 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1158

real world object

En instans av en entitet eller en
term fra et kodeskjema for
vokabular som er referert til med
en Internationalized Resource
Identifier for representasjon i
Resource Description Framework.

rdaterm:1159 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1159

relasjon

En spesifikk forbindelse mellom to
entiteter.

rdaterm:1160 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1160

domene

RDA-entiteten som er beskrevet av
et element.

rdaterm:1161 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1161

omfang

RDA-entiteten som er verdien av et
relasjonselement.

rdaterm:1162 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1162

overordnet relasjon

En svært generell relasjon mellom
to entiteter.

rdaterm:1163 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1163

brukeroppgave

En kategori av aktiviteter som
utføres av en person som bruker en
tjeneste for
informasjonsgjenfinning.

rdaterm:1164 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1164
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tekstlig verk

Et verk som realiseres som taktil
tekst eller tekst.

rdaterm:1165 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1165

notasjon

En kort alfanumerisk streng som
fungerer som en identifikator for
en innførsel i et kodeskjema for
vokabular.

rdaterm:1166 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1166

samleaggregat

En manifestasjon som gir form til to
eller flere uttrykk av to eller flere
uavhengige verk.

rdaterm:1167 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1167

utvidet aggregat

En manifestasjon som gir form til to
eller flere uttrykk av to eller flere
verk hvor et av verkene er supplert
av ett eller flere andre verk.

rdaterm:1168 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1168

parallelt aggregat

En manifestasjon som gir form til to
eller flere uttrykk på ulike språk
eller skriftsystemer av ett enkelt
verk.

rdaterm:1169 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1169

stillbildeverk

Et verk som realiseres som et
stillbilde eller et taktilt bilde.

rdaterm:1170 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1170

levende bilde-verk

Et verk som realiseres som et
tredimensjonalt eller
todimensjonalt levende bilde.

rdaterm:1171 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1171

objektverk

Et verk som realiseres som en taktil
tredimensjonal form eller
tredimensjonal form.

rdaterm:1172 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1172

taleverk

Et verk som realiseres som tale.

rdaterm:1173 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1173
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datamaskininnhold

Et verk som realiseres som et
datasett eller program for
datamaskin.

rdaterm:1174 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1174

instans

Et enkelt eller individuelt eksempel
på en entitet.

rdaterm:1175 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1175

fellestittel

En tittel som deles av to eller flere
individuelle deler eller versjoner av
en manifestasjon.

rdaterm:1176 http://rdaregistry.info/termList/RDATerms/1176
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