Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012
Det er gjort følgende endringer i teksten:

008 INFORMASJONSKODER
ALLE MATERIALTYPER
15-17
Utgivelsesland.
Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En kort liste finnes i tillegg 2.
rettes til:
Standardkoder for land, ISO 3166, brukes. Kodene finnes også i Nasjonalbibliotekets base
LANDEKODER. (MARC 21 landekoder er ikke identiske med ISO-kodene).
35-37
Språk.
Kodene finnes i tillegg 1. De er basert på «USMARC Code List for Languages», med avvik
for norske og samiske språk.
rettes til:
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.
ubs

Ubestemt

rettes til:
und Ubestemt

019

UTVIDET INFORMASJONSKODEFELT

$a

Aldersgruppemerker for barnebøker.

Delfeltet kan benyttes i tillegg til posisjon 22 (intellektuelt nivå) i felt 008. Det er forbeholdt
for følgende koder definert av "Det rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur for
folke- og skolebiblioteker", oppnevnt av Statens bibliotektilsyn. Dersom flere enn en kode
skal registreres, brukes skråstrek, bindestrek og komma for å skille kodene.
rettes til:
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.
bl
Billedbøker
flyttes til $d og får verdi B Billedbok

Nytt delfelt:
$b

Dokumenttype.
Dersom flere enn én kode registreres, skilles de med komma.
^
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ef
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Informasjon ikke oppgitt
Kartografisk materiale
Atlas
Kart
Manuskripter
Musikktrykk
Lydopptak
Grammofonplate
Kassett
Kompaktplate
Avspiller med lydfil (f.eks. Digibøker)
Digikort (til Digispiller)
Musikk
Språkkurs
Lydbok
Annen tale/annet
Kombidokument
Film
Filmspole
Videokassett (VHS)
Videoplate (DVD)
Blu-ray-plate
3D
Grafisk materiale
Dias
Fotografi
Kunstreproduksjon
Elektroniske ressurser
Diskett
DVD-ROM
CD-ROM (tidl.: optiske lagringsmedia)
Nettressurser
Lagringsbrikke
Blu-ray ROM
UMD (Universal Media Disc, for Sony PSP)
Wii-plate
DTBok
Tredimensjonale gjenstander
Mikroformer
Mikrofilmspole
Mikrofilmkort
Periodika
Artikler (i bøker og periodika)

l
m
ma
mb
mc
md
mi
mj
mn
mo
$d

Fysiske bøker
Dataspill (koden kan ikke brukes alene)
PC-spill
Playstation 2
Playstation 3
Playstation Portable
Xbox
Xbox 360
Nintendo DS
Nintendo Wii

Litterær form/genre.
Delfeltet kan benyttes i tillegg til posisjon 33 i 008 (skjønnlitteraturkode).

rettes til:
$d

Litterær form/innhold.
Delfeltet kan benyttes i tillegg til posisjon 33 i 008.

Ny verdi i $d:
B
$f

Billedbok

Andre grupper.

Delfeltet utgår.

Det er lagt til følgende tillegg i teksten:

256

FILKARAKTERISTIKA [Fil]

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

600 EMNEINNFØRSEL PERSONNAVN (R)
610 EMNEINNFØRSEL KORPORASJONSNAVN (R)
611 EMNEINNFØRSEL KONFERANSE-, MØTE-UTSTILLINGSNAVN
etc. (R)
630 EMNEINNFØRSEL STANDARDTITTEL (R)
640 EMNEINNFØRSEL TITTEL (R)

For disse feltene er det innført et nytt delfelt:
$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.

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)
653 FRIE NØKKELORD (R)
655 GENRE-/FORM-EMNEORD (R)
656 YRKESBETEGNELSE SOM EMNEORD (R)
658 BESETNING (R) [Mus]
For disse feltene er det innført tekst til $0:
$0

Kvalifikator.
Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med $1 kan registrere emnets
faglige vinkling i $0.

650 GENERELLE EMNEORD (R)
Ny tekst tilføyd i innledningen:
$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.
$c

Aktive datoer.
Delfeltet inneholder tidsperioden for når en hendelse fant sted.

rettet til:
$c

Sted.
Sted/lokalitet for hendelse, begivenhet, tilfelle. 650 $c må ikke forveksles med
650 $z som er geografisk underavdeling.

$d

Sted.

rettet til:
$d

Aktive datoer.

Tidspunkt for hendelse, begivenhet, tilfelle. 650 $d må ikke forveksles med 650 $y
som er kronologisk underavdeling.

650 GENERELLE EMNEORD (R)
651 GEOGRAFISK STED SOM EMNEORD (R)
653 FRIE NØKKELORD (R)
655 GENRE-/FORM-EMNEORD (R)
656 YRKESBETEGNELSE SOM EMNEORD (R)
658 BESETNING (R) [Mus]
For disse delfeltene er teksten til $9 endret:
$9

Språk eller språkform.
Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for
språk/språkform brukes, se Tillegg 1. Hele feltet gjentas ved flere språk.
Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

rettet til:
$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.

