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MARC21 formatuppdateringar, december 2008
Formatuppdateringar, huvudsakligen enligt Library of Congress, MARC 21 Format for Bibliographic
Data, Update No. 9 (October 2008).

¾ Bibliografiska formatet
•

Fält
050
055
060
070
074

080
082
084
086

LC-klassifikation (Library of Congress) (R)
[Library of Congress Call Number (R)]
LAC-klassifikation (Library and Archives Canada) (R)
[Classification Numbers Assigned in Canada (R)]
NLM-klassifikation (National Library of Medicine (R)
[National Library och Medicine Call Number (R)]
NAL-klassifikation (National Agricultural Library) (R)
[National Agricultural Library Call Number (R)]
Uppställningssignum inom U.S. Government Printing Office
(R)
[GPO Item Number (R)]
UDK-klassifikation (Universal Decimal Cllassification) (R)
[Universal Decimal Classification Number (R)]
DDC-klassifikation (Dewey Decimal Classification) (R)
[Dewey Decimal Classification Number (R)]
Annan klassifikation (inkl. SAB) (R)
[Other Classification Number (R)]
Klassifikation för statliga publikationer (R)
[Government Document Classification Number (R)]

ÄNDRADE
BENÄMNINGAR
(ej i Update No. 9)

Fältbenämningar korrigerade för bättre överensstämmelse med de engelska benämningarna. Jfr auktoritetsoch beståndsformaten.

083

Sekundär DDC-klassifikation (Dewey Decimal Classification)
(R)
[Additional Dewey Decimal Classification (R)]
Jfr Auktoritetsformatet

NYTT

085

Klassifikationskodens sammansättning (R)
[Synthesized Classification Number Components (R)]

NYTT
Används normalt ej

440

Serietitel – biuppslagsform (R)
[Series Statement / Added Entry Title (R)]

OBSOLET

Alla serieuppgifter läggs i 490 eller 490+8XX. Fältet kan ligga kvar i äldre och importerade poster.

542

•

Anmärkning: Copyright (R)
[Information Relating to Copyright Status (R)]

NYTT

Delfält och indikatorer
017
‡z

041
Ind. 1 : _

Registreringsnummer för copyright (R)
Jfr Beståndsformatet
Makulerat ogiltigt nummer (R)
[Canceled/invalid copyright or legal deposit number (R)]
Språkkod (R)
Översättning : Uppgift saknas
[Translation indication : No information provide]

--NYTT

--NYTT
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DDC-klassifikation (Dewey Decimal Classification (R)
Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning
(NR)
[Standard or optional designation (NR)]
Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
[Assigning agency (NR)]

--NYTT
Används normalt ej

Serietitel (R)
[Series Statement (R)]
Del av materialet som avses (NR)
[Materials specifified (NR)]

ÄNDRAD
BENÄMNING
NYTT

502
‡a

Anmärkning: Dissertation o.dyl. (R)
Dissertationsanmärkning (NR)
[Dissertation note (NR)]

‡b

Akademisk examen (NR)
[Degree type (NR)]
Disputationsort och lärosäte (NR
[Name of granting institution (NR)]
Disputaionsår (NR)
[Year degree granted (NR)]
Övrig disserationsanmärkning (R)
[Miscellaneous information (R)]
Dissertationsidentifikator (R)
[Dissertation identifier (R)]

--ÄNDRAD
BENÄMNING
(ej i Update No. 9)
NYTT

‡q

490
‡3

‡c
‡d
‡g
‡o

NYTT
Används normalt ej

NYTT
NYTT
NYTT
NYTT

Dissertationsanmärkningen skrivs antingen i sin helhet in i delfält ‡a, eller fördelas uppgifterna på
sina respektive specificeerade delfält
Exempel:
502 __ ‡a Diss. Lund : Univ., 2002
502 __ ‡b Licentiatavhandling ‡c Uppsala : Uppsala universitet, ‡d 2002

534
‡o

Anmärkning: Original (R)
Annan resursidentifikator (R)
Other resource identifier (R)

--NYTT

800
810
811
830
‡x

Seriebiuppslag under personnamn (R)
Seriebiuppslag under institutiosnamn (R)
Seriebiuppslag unde konferensnamn (R)
Seriebiuppslag under titel (R)
ISSN (NR)
[International Standard Serial Number (NR)]
Del av materialet som avses (NR)
[Del av materialet som avses (NR)]

--------NYTT

‡3

•

NYTT

Koder
007
/04
:s
008
/24-27
:y
:5
:6
/33
:c

Koder för fysiska egenskaper (R) : Videoupptagningar
Jfr Beståndsformatet
Format
Blu-ray Disc // [Blu-ray disc]
Mediespecifika koder (NR) : Monografiska resurser
Resursens innehållsmässiga karaktär
Årsbok // [Yearbooks]
Kalender // [Calendars]
Tecknad serie / Serieroman // [Comics/graphic novels]
Litterär genre för i resursen ingående verk
Tecknad serie // [Comic strips]

----NY
----NY
NY
NY
--OBSOLET
(jfr 008/24-27 : ”6”)
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Även 006/07-10 resp. 006/16. Kompletterande mediespecifika koder (R) : Textresurser i skriftlig form.

008
/24-27
:y
:5
:6

Mediespecifika koder (NR) : Fortlöpande resurser
Innehållsgenre för resursen som helhet (008/24) + Innehåll för den
genre som angivits i pos. 24 (008/25-27)
Årsbok // [Yearbooks]
Kalender // [Calendars]
Tecknad serie / Serieroman // [Comics/graphic novels]

----NY
NY
NY

Även 006/07-10. Kompletterande mediespecifka koder (R) : Fortlöpande resurser.

•

Övriga rättelser och kompletteringar (ej i Update No. 9), bl.a.:
-

Fält 010 kompletterat med beskrivning av LC-numrets struktur (se även auktoritetsformatet)
Hänvisning till Allmänna anvisningar katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker tillagd i fält
020/022
Fält 024 (ind. 1 = ”2”) kompletterat med beskrivning av ISMN-13
Hänvisningen till Utländska poster uppdaterad i fält 035
Länken till den svenska elektroniska UDK-utgåvan uppdaterad i fält 080 (även i
beståndsformatet)
Länkar till svenska genresystem uppdaterade i fält 655, delfält ‡2
Hänvisningen till riktlinjer för katalogisering av flerbandsverk borttagen i fält 772
Hänvisningen till riktlinjer för artikelindexering uppdaterad i fält 773
Kommentarer om att värdpublikation och recenserat objekt bör förses med länkankare tillagda
i fält 773 och 787
Fält 490 och 800-830 har försetts med uppdaterad kommentar med anledning av att 440
gjorts obsolet

¾ Auktoritetsformatet
•

Fält
050
053
055
060
070
082
083
086
087

LC-signum för serie (Library of Congress) (R)
[Library of Congress Call Number (R)]
LC-klassifikation (Library of Congress) (R)
[LC Classification Number (R)]
LAC-signum för serie (Library and Archives Canada) (R)
[Library and Archives Canada Call Number (R)]
NLM-signum för serie (National Library of Medicine) (R)
[National Library of Medicine Call Number (R)]
NAL-signum för serie (National Agricultural Library) (R)
[National Agricultural Library Call Number (R)]
DDC-signum för serie (Dewey Decimal Classification) (R)
[Dewey Decimal Call Number (R)]
DDC-klassifikation (Dewey Decimal Classification) (R)
[Dewey Decimal Classification Number (R)]
Signum för seriella statliga publikationer (R)
[Government Document Call Number (R)]
Klassifikation för statliga publikationer (R)
[Government Document Classification Number (R)]

ÄNDRADE
BENÄMNINGAR
(ej i Update No. 9)

Fältbenämningar korrigerade för bättre överensstämmelse med de engelska benämningarna. Jfr
bibliografiska formatet och beståndsformatet.

•

Delfält och indikatorer
083
‡a

‡b

DDC-klassifikation (Dewey Decimal Classification) (R)
Jfr Bibliografiska formatet
DDC klassifikation -- enstaka kod eller inledande kod i intervall
(NR)
[Classification number element-single number or beginning
number of span (NR)]
DDC-klassifikation -- avslutande kod i intervall (NR)

--ÄNDRADE
BENÄMNINGAR
(ej i Update No. 9)
ÄNDRAD
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[Classification number element-ending number of span (NR)]
‡y

Sekvensnummer eller annan identifikation för intern underordning
eller tilläggstabell (R)
[Table sequence number for internal subarrangement or add table
(R)]
Tabellidentifikation -- tabellnummer (NR)
[Table identification-table number (NR)]

‡z
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BENÄMNING
(ej i Update No. 9)
NYTT

ÄNDRAD
BENÄMNING
(ej i Update No. 9)
Upplaga (NR
‡2
ÄNDRAD
[Edition number (NR)]
BENÄMNING
(ej i Update No. 9)
Svenska benämningarna på delfält ‡a, ‡b, ‡z och ‡2 ändrade för analogi med fält 083 i det
bibliografiska formatet (engelska benämningar enligt tidigare)
400-485
500-585
‡i

----ÄNDRAD
BENÄMNING
(ej i Update No. 9)
Anvisningarna för delfält ‡i (och ‡w i) har korrigerats för att närmare ansluta till MARC21-standard.

•

Se-hänvisningar (R)
Se även-hänvisningar (R)
Instruktion för hänvisning (NR)
[Reference instruction phrase (NR)]

Öviga rättelser och kompletteringar (ej i Update No. 9), bl.a.:
-

Fält 010 kompletterat med hänvisning till bibliografiska formatet (beskrivning av LC-numrets
struktur)
Delfält ‡0 i fält 700-785 kompletterat med beskrivning och exempel på länkmetodik

¾ Beståndsformatet
•

Fält
017

Registreringsnummer för copyright (R)
[Copyright or Legal Deposit Number (R)]
Jfr Bibliografiska formibatet

NYTT
Används normalt ej

050
060
080

Lokal LC-klassifikation (Library of Congress) (R)
Lokal NLM-klassifikation (National Library of Medicine (R)
Lokal UDK-klassifikation (Universal Decimal Cllassification)
(R)
Lokal DDC-klassifikation (Dewey Decimal Classification) (R)
Annan lokal klassifikation (inkl. SAB) (R)

ÄNDRADE
BENÄMNINGAR
(ej i Update No. 9)

082
084

Fältbenämningar korrigerade för bättre överensstämmelse med de engelska benämningarna
(ej i Update No. 9). Jfr bibliografiska formatet och auktoritetsformatet.

•

Koder
007
/04
:s

Koder för fysiska egenskaper (NR) : Videoupptagningar
Jfr Bibliografiska formatet
Format
Blu-ray Disc // [Blu-ray disc]

----NY

