ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ
00Χ Πεδία ελέγχου :

Αριθμός ελέγχου εγγραφής και άλλες κωδικοποιημένες
πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των εγγραφών επικεφαλίδων MARC.
Αυτά τα πεδία δεν έχουν δείκτες ούτε κωδικούς υποπεδίων.
Κάθε στοιχείο δεδομένων στα πεδία σταθερού μήκους 005 και 008 ορίζεται από μία θέση.
Λεπτομερής εξήγηση αυτών των στοιχείων δεδομένων που ορίζονται από μία θέση είναι
διαθέσιμα στην περιγραφή κάθε πεδίου.
000 - LEADER : Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα με τις πιο κάτω ενδείξεις

001 - CONTROL NUMBER : Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER : CY-LiCUTL (Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα)
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION : Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα
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008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS :

Πολιτική βιβλιοθήκης
Όταν μεταφέρουμε εγγραφές καθιερωμένων όρων από την LC, κρατάμε το 008 ως έχει.
Όταν δημιουργούμε νέες εγγραφές ή κατεβάζουμε εγγραφές (Unimarc) ακολουθούμε τις οδηγίες
του πεδίου 008.
00-05 Ημερομηνία εισαγωγής στο αρχείο : εισάγεται αυτόματα
06 Άμεση ή έμμεση γεωγραφική υποδιαίρεση = I- no attempt to code
07 Σύστημα μεταγραφής στο λατινικό αλφάβητο = I- no attempt to code
08 Γλώσσα του καταλόγου = I- no attempt to code
09 Τύπος εγγραφής = a-established heading
10 Κανόνες περιγραφικής καταλογογράφησης = c- AACR 2
11 Σύστημα θεματικών επικεφαλίδων/θησαυρού =
a – Library of Congress Subject Headings
z – Άλλο
12 Τύπος σειράς = I- no attempt to code
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13 Αριθμημένη ή μη αριθμημένη σειρά = I- no attempt to code
14 Χρήση της επικεφαλίδας – κύρια ή πρόσθετη αναγραφή = a- Appropriate
15 Χρήση της επικεφαλίδας – πρόσθετη αναγραφή θέματος = a- Appropriate
16 Χρήση της επικεφαλίδας – πρόσθετη αναγραφή σειράς= b- Not appropriate
17 Τύπος θεματικής υποδιαίρεσης = n- not applicable
18 - 27 Μη προσδιορισμένες θέσεις χαρακτήρων = Δεν χρησιμοπιείται
28 Τύπος κυβερνητικού φορέα = ε π ι λ έ γ ο υ μ ε α ν ά λ ο γ α
# – Μη κυβερνητικός φορέας (οτιδήποτε άλλο πλυν του δημόσιου φορέα)
a – Αυτόνομη ή ημιαυτόνομη μονάδα
c – Περιφερειακή μονάδα (multilocal)
f – Ομοσπονδιακός / εθνικός
i – Διεθνής διακυβερνητικός
l – Τοπικός (Δήμοι, κοινότητες)
m – Διαπολιτειακός (multistate)
o – Κυβερνητικός φορέας – μη καθορισμένου τύπου (Δημόσιοι φορείς)
s – Φορέας πολιτείας, επαρχίας, περιοχής, εξαρτώμενος, κλπ.
u – Άγνωστο αν η επικεφαλίδα είναι κυβερνητικός φορέας
z – Άλλος (οτιδήποτε άλλο πλυν του δημόσιου φορέα)
| – Χωρίς κωδικοποίηση
29

Αξιολόγηση παραπομπής = I- no attempt to code

30

Μη προσδιορισμένη θέση χαρακτήρα = Δεν χρησιμοπιείται

31 Ενημέρωση εγγραφής σε εξέλιξη = a- Record can be used
32 Μη διαφοροποιούμενα ονόματα φυσικών προσώπων = I- no attempt to code
33 Επίπεδο καθιέρωσης = a- fully established
34-37 Μη προσδιορισμένες θέσεις χαρακτήρων = Δεν χρησιμοπιείται
38 Modified record = #- not modified
39 Πηγή καταλογογράφησης = d- Other

3

040 – Πηγή καταλογογράφησης (ΜΕ)
Κωδικός MARC ή το όνομα του/των φορέα/ων που δημιούργησε την πρωτότυπη εγγραφή
καθιερωμένου όρου, προσδιόρισε το περιεχόμενο σε MARC, μετέγραψε την εγγραφή σε
μορφή αναγνώσιμη από τον υπολογιστή ή τροποποίησε μία υπάρχουσα εγγραφή.
Αυτοί οι κωδικοί MARC και οι κωδικοί του πεδίου 008/39 (Πηγή καταλογογράφησης) ορίζουν τους
υπεύθυνους φορείς για το περιεχόμενο, τον προσδιορισμό του περιεχομένου και την μεταγραφή
μιας εγγραφής επικεφαλίδας. Βλ.: http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php.
Δείκτης 1 και 2 = # Μη προσδιορισμένοι
$a – Φορέας πρωτότυπης καταλογογράφησης (ΜΕ) = CY-LiCUTL
$c – Φορέας που μεταγράφει (ΜΕ)= CY-LiCUTL

100 – Επικεφαλίδα - Όνομα φυσικού προσώπου (ΜΕ)
Αντικατέστησε το 200, 220, 240 και το 245 του Unimarc

• Χρησιμοποιείται ως επικεφαλίδα ονόματος, ονόματος/τίτλου, ή εκτεταμένης θεματικής
επικεφαλίδας σε μια εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή μία μη καθιερωμένη μορφή ονόματος
σε μία ιχνευμένη ή μη ιχνευμένη παραπεμπτική εγγραφή.
• Σε μία εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας το πεδίο 100 περιέχει την καθιερωμένη
μορφή ενός ονόματος φυσικού προσώπου. Σε μια παραπεμπτική εγγραφή, αυτό το πεδίο
περιέχει μια μη καθιερωμένη μορφή ενός ονόματος φυσικού προσώπου.
400 – Ίχνευμα βλέπε από - Όνομα φυσικού προσώπου (Ε)
Αντικατέστησε το 400, 420, 440 και το 445 του Unimarc
Χρησιμοποιείται σε μια εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή μιας καθιερωμένης
επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει μια παραπομπή βλέπε από από μία μη
καθιερωμένη μορφή του ονόματος προς την καθιερωμένη μορφή του.
500 – Ίχνευμα βλέπε επίσης από - Όνομα φυσικού προσώπου (Ε)
Αντικατέστησε το 500, 520, 540 και το 545 του Unimarc
Χρησιμοποιείται σε μια εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή σε μία εγγραφή καθιερωμένης
επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει μια παραπομπή βλέπε επίσης από από ένα
όνομα φυσικού προσώπου προς μία άλλη σχετική καθιερωμένη επικεφαλίδα.
700 – Αναγραφή διασύνδεσης καθιερωμένης επικεφαλίδας –Όνομα φυσικού προσώπου (Ε)
Αντικατέστησε το 700, 720, 740 και το 745 του Unimarc
Επικεφαλίδα ονόματος φυσικού προσώπου που είναι ισοδύναμη με την επικεφαλίδα του πεδίου
1XX της ίδιας εγγραφής. Συνδέει μια επικεφαλίδα με άλλες του ιδίου συστήματος ή με
επικεφαλίδες από διαφορετικούς θησαυρούς ή αρχεία καθιερωμένων επικεφαλίδων.
Δείκτης 1 Τύπος του ονόματος του φυσικού προσώπου ως στοιχείο αναγραφής
Μορφή του στοιχείου αναγραφής του τμήματος του ονόματος της επικεφαλίδας. Οι τιμές
διακρίνονται μεταξύ πρώτων ονομάτων, επίθετων και οικογενειακών ονομάτων που
χρησιμοποιούνται ως στοιχεία αναγραφής.
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Δείκτης 1 = 0 Δοτό (πρώτο) όνομα
Πρώτο όνομα ή ένα όνομα που αποτελείται από λέξεις, φράσεις, αρχικά, ξεχωριστά γράμματα, ή
αριθμούς που δίνονται σε ευθεία μορφή.
100 0#$aRadulfus,$cNiger,$db. ca. 1140.$tChronica 400 0#$aAuthor of The diary of a physician,
$d1807-1877 [Όνομα που δίνεται σε ευθεία μορφή].
400 1#$aDiary of a physician, Author of The,$d1807-1877
100 0#$aC. E. L. J.
400 1#$aJ., C. E. L.
[Όνομα που δίνεται σε αντεστραμμένη μορφή στο πεδίο 400 και ο δείκτης 1 = 1].
Δείκτης 1 = 1 Επίθετο
Επίθετο που δίνεται σε αντεστραμμένη μορφή (επίθετο, δοτό όνομα) ή ένα όνομα χωρίς πρώτο/α
όνομα/τα που γνωρίζουμε ότι είναι επίθετο. Εάν δεν είναι σίγουρο ότι ένα όνομα χωρίς πρώτο/α
όνομα/τα είναι ένα επίθετο, ο δείκτης 1 = 0. Οι αντεστραμμένες φράσεις και τα στοιχεία αναγραφής
που είναι όμοια με ένα επίθετο τα χειριζόμαστε ως επίθετα.
100 1#$aOlearius, Adam,$d1603-1671
400 1#$aOlearius,$cHerr$q(Adam),$d1603-1671
[Όνομα χωρίς δοτό (πρώτο) όνομα που γνωρίζουμε ότι είναι επίθετο].
400 1#$aO., A.$q(Adam Olearius),$d1603-1671
100 1#$aDe Angelini, Anna 400
1#$aAngelini, Anna de
100 1#$aAllsworth-Jones, P. 400
1#$aJones, P. Allsworth100 1#$aAlderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K. van$q(Cornelis Rugier Willem Karel),$d1863-1936
400 1#$aVan Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. K.$q(Cornelis Rugier Willem Karel),$d1863-1936
100 1#$aMcCoy, Hal
100 1#$aO'Brien, Gerard
400 1#$aS., Anton D.
100 1#$aAleixandre Ferrandis, V.
100 1#$aHinojosa-S., Rolando R.
100 1#$aDigby of Geashill, Frances Noel Digby,$cBaroness,$d1660 or 61-1684
100 1#$aMateu y Llopis, Felipe,$d1901100 1#$aSan Román, Teresa
100 1#$aEl Saffar, Ruth S.,$d1941Δείκτης 1 = 3 Οικογενειακό όνομα
Όνομα μιας οικογένειας, πατριάς, δυναστείας, οίκου ή άλλης τέτοιας ομάδας. Το όνομα μπορεί
να δομηθεί σε ευθεία ή αντεστραμμένη μορφή.
100 3#$aArey family
500 3#$aIhrig family
100 3#$aGuelf, House of
400 3#$aHouse of Guelf
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Δείκτης 2 = # Μη προσδιορισμένος [100, 400, 500]
Δείκτης 2 Θησαυρός [700]
0 - Library of Congress Subject Headings
7- Η πηγή προσδιορίζεται στο υποπεδίο $2
$a – Όνομα φυσικού προσώπου (ΜΕ)
Το όνομα μπορεί να είναι ένα επίθετο ή/και ένα δοτό (πρώτο) όνομα, γράμματα, αρχικά,
συντομογραφίες, φράσεις ή αριθμοί που χρησιμοποιούνται στη θέση ενός ονόματος ή ένα
οικογενειακό όνομα. Ένας προσδιοριστικός όρος σε παρένθεση που συνδέεται με το όνομα
καταχωρείται στο υποπεδίο $c, και μια πληρέστερη μορφή του ονόματος στο υποπεδίο $q.
100 0#$aThomas$c(Anglo-Norman poet)
100 1#$aStoodt, Dieter
100 3#$aPremyslid dynasty
100 0#$aW. P.,$cEsq.
400 1#$aP., W.,$cEsq.
$b – Αριθμός (ΜΕ)
Αντικατέστησε το $d του Unimarc
Ρωμαϊκός αριθμός [ή ελληνικός] ή ρωμαϊκός αριθμός [ή ελληνικός] και το υπόλοιπο μέρος ενός
δοτού ονόματος. Χρησιμοποιείται μόνο όταν ο Δείκτης 1 = 0 (αναγραφή σε δοτό όνομα).
100 0#$aGustaf$bV,$cKing of Sweden,$d1858-1950
400 0#$aOscar Gustaf$bV Adolf,$cKing of Sweden,$d1858-1950
100 1#$aAppleton, Victor,$cII
[Ρωμαϊκός αριθμός που χρησιμοποιείται με επίθετο (Δείκτης 1 = 1) καταχωρείται στο υποπεδίο $c].
$c – Τίτλος και άλλες λέξεις που συνοδεύουν το όνομα (Ε) Περιλαμβάνει: τίτλους αξιωμάτων,
θέσης ή ευγενείας, π.χ. Sir, τίτλους προσφώνησης π.χ. Mrs, αρχικά τίτλων σπουδών ή μέλους
οργανισμού π.χ. FLA, ρωμαϊκό αριθμό που συνοδεύει επίθετο ή άλλες λέξεις ή φράσεις που
συνοδεύουν το όνομα π.χ. Αγία, Χαρτογράφος.
• Εάν το στοιχείο αναγραφής είναι επίθετο ακολουθούμενο από ένα πρόθεμα χωρίς ενδιάμεσα
δοτά ονόματα ή αρχικά, το πρόθεμα καταχωρείται στο υποπεδίο $c ώστε να μην χρησιμοποιηθεί
ως δοτό (πρώτο) όνομα κατά τη διαδικασία αλφαβητικής ταξιθέτησης και αναζήτησης.
100 1#$aSanctis,$cDe

• Πολλαπλοί όμοροι τίτλοι ή άλλες λέξεις που συνοδεύουν ένα όνομα καταχωρούνται σε ένα
μοναδικό υποπεδίο $c.
• Το υποπεδίο $c επαναλαμβάνεται μόνο όταν οι συνοδευτικές λέξεις χωρίζονται από υπόστοιχεία που καταχωρούνται σε άλλα υποπεδία.
100 1#$aSalisbury, James Cecil,$cEarl of,$dd. 1683
100 0#$aNorodom Sihanouk Varman,$cKing of Cambodia,$d1922100 0#$aCuthbert,$cFather, O.S.F.C.,$d1866-1939
100 0#$aThomas,$cAquinas, Saint,$d1225?-1274
100 0#$aThomas$c(Anglo-Norman poet).$tRoman de Tristan.$lEnglish
100 1#$aSaur, Karl-Otto,$cJr.
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$d – Χρονολογίες (ΜΕ)
Αντικατέστησε το $f του Unimarc
Χρονολογίες γέννησης, θανάτου, ή περιόδου ακμής ή οποιαδήποτε άλλη χρονολογία που
χρησιμοποιείται με ένα όνομα. Ο προσδιορισμός που χρησιμοποιείται με μια χρονολογία (π.χ.,
b., d., ca., fl., ?, cent., γ., πέθ., άκμ., π.) περιλαμβάνεται επίσης στο υποπεδίο $d.
100 1#$aLobb, Theophilus,$d1678-1763
100 1#$aLuckombe, Philip,$dd. 1803
100 1#$aSalant , Yosef Tsevi,$d1884 or 5-1981 100 1#$aSirillo, Solomon ben Joseph,$dd. ca. 1558
100 1#$aMalalas, John,$dca. 491-ca. 578
100 1#$aMarcellus, Marcus Claudius,$dd. 45 B.C.
100 1#$aLevi, James,$dfl. 1706-1739
100 0#$aJoannes Aegidius,$cZamorensis,$d1240 or 41-ca. 1316
400 1#$aCompton, Winny,$db. 1787
$e – Ιδιότητα (Ε)
Προσδιορισμός που περιγράφει τη σχέση του ονόματος με το έργο.
100 1#$aBlum, Leon,$d1872-1950,$edefendant$tLeon Blum devant la Cour supreme,
Riom.$lHebrew
$f – Χρονολογία ενός έργου (ΜΕ)
Χρονολογία δημοσίευσης ενός έργου που χρησιμοποιείται με τον τίτλο σε μια επικεφαλίδα
ονόματος/τίτλου.
100 1#$aSperoni, Sperone,$d1500-1588.$tSelections.$f1982

• Η χρονολογία που προστίθεται σε παρένθεση μετά από έναν τίτλο για να διαφοροποιήσει δύο
ίδιους τίτλους που καταχωρούνται κάτω από το ίδιο όνομα δεν καταχωρείται σε ξεχωριστό
υποπεδίο.
$h – Προσδιορισμός υλικού (ΜΕ)
Προσδιορισμός υλικού που χρησιμοποιείται με τον τίτλο ενός έργου σε μια επικεφαλίδα
ονόματος/τίτλου.
[Πρακτική της LC: Δεν χρησιμοποιείται με τις επικεφαλίδες ομοιόμορφων τίτλων].
100 1#$aWagner, Richard,$d1813-1883.$tOuvertüre.$hSound recording [παλαιός κατάλογος]
$k – Υπό-επικεφαλίδα μορφής (Ε)
Χρησιμοποιείται στο τμήμα του τίτλου ενός πεδίου X00 π.χ. Selections.
[Ο όρος Selections μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ομοιόμορφος τίτλος και ως υπό-επικεφαλίδα
μορφής].
100 1#$aHusák, Gustáv.$tSpeeches.$kSelections
100 1#$aAkhmatova, Anna Andreevna,$d1889-1966.$tSelections.$lEnglish & Russian.$f1985
[Η λέξη Selections χρησιμοποιείται ως ομοιόμορφος τίτλος και περιέχεται στο υποπεδίο $t].
100 0#$aDemetrius,$cof Phaleron,$db. 350 B.C.$tDe elocutione.$lRussian
400 0#$wnnaa$aDemetrius,$cof Phaleron.$kSpurious and doubtful works.$tDe locutione.$lRussian
$l – Γλώσσα ενός έργου (ΜΕ)
Γλώσσα/σες (ή ένας όρος που αντιπροσωπεύει γλώσσα π.χ. Polyglot) που χρησιμοποιούνται με
τον τίτλο ενός έργου σε μια επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
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100 1#$aCéline, Louis-Ferdinand,$d1894-1961.$tEntretiens avec le professeur Y.$lEnglish & French
100 1#$aJacobs, Una.$tSonnen-Uhr.$lEnglish
100 1#$aBrezina, Otokar,$d1868-1929.$tPoems.$lPolyglot
$p – Όνομα μέρους/τμήματος ενός έργου (Ε)
Ονομαστικός προσδιορισμός ενός μέρους/τμήματος ενός έργου που χρησιμοποιείται με έναν
τίτλο σε μία επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
100 1#$aHindemith, Paul,$d1895-1963.$tNobilissima visione.$pMeditation 100 1#$aPraetorius,
Hieronymus,$d1560-1629.$tOpus musicum.$pCantiones sacrae.$pO vos omnes
100 1#$aDebussy, Claude,$d1862-1918.$tPreludes,$mpiano,$nbook 1,$pCollines d'Anacapri
[Το μέρος/τμήμα έχει αριθμητικό και ονομαστικό προσδιορισμό].
$q – Πληρέστερη μορφή ονόματος (ΜΕ)
Αντικατέστησε το $g του Unimarc
100 1#$aKalashnikov, S. D.$q(Sergei Dmitrievich) 100
1#$aCurien, P.-L.$q(Pierre-Louis)
100 0#$aClaudius$q(Claudius Ceccon)
$s – Εκδοχή (ΜΕ)
Πληροφορίες για εκδοχή, έκδοση, κλπ. που χρησιμοποιείται με έναν τίτλο ενός έργου σε μια
επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
100 1#$aKelly, Michael,$d1762-1826.$tPizarro.$sVocal score
100 0#$aRaimon,$d1940-$tSongs.$sTexts.$lSpanish & Catalan.$kSelections
$t – Τίτλος ενός έργου (ΜΕ)
Τίτλος με τον οποίο ένα έργο ή μια σειρά ταυτίζεται σε μία επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
100 1#$aLaw, Felicia.$tWays we move 400
1#$aLaw, Felicia.$tGetting around!
100 1#$aIhara, Saikaku,$d1642-1693.$tSelections.$f1978 100
0#$aSatprem,$d1923-$tGenèse du surhomme.$lEnglish
100 0#$aLeonardo,$cda Vinci,$d1452-1519.$tLast Supper
100 1#$aLewis, C. S.$q(Clive Staples),$d1898-1963.$tChronicles of Narnia (Collier)
100 1#$aHoff, B. J.$q(Brenda Jane).$tDalton saga
100 1#$aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.$tPiano music, pianos (2) 100 1#$aDonizetti,
Gaetano,$d1797-1848.$tPiano music, 4 hands
$v – Υποδιαίρεση μορφής (Ε)
Αντικατέστησε το $j του Unimarc
Προσδιορίζει το είδος ή την κατηγορία (genre) του υλικού όπως ορίζεται από το αρχείο των
καθιερωμένων όρων που χρησιμοποιούμε. Το υποπεδίο $v είναι κατάλληλο μόνο όταν μια
υποδιαίρεση μορφής προστίθεται σε μια επικεφαλίδα ονόματος φυσικού προσώπου για να
δημιουργηθεί μια εκτεταμένη θεματική επικεφαλίδα.
• Το υποπεδίο $v χρησιμοποιείται για όρους μορφής που λειτουργούν όπως ορίζεται παραπάνω.

• Εάν ο όρος λειτουργεί ως θεματική γενική υποδιαίρεση χρησιμοποιήστε το υποπεδίο $x.
100 0#$aGautama Buddha$vEarly works to 1800
100 3#$aClark family$vFiction
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$x – Γενική υποδιαίρεση (Ε)
100 0#$aNapoleon$bI,$cEmperor of the French,$d1769-1821$xAssassination attempt, 1800
(December 24)
400 1#$aWashington, George,$d1732-1799$xExpedition, 1753-1754
$y – Χρονολογική υποδιαίρεση (Ε)
100 1#$aShakespeare, William,$d1564-1616$xCriticism and interpretation$xHistory$y18th century
$z – Γεωγραφική υποδιαίρεση (Ε)
100 0#$aFrederick$bII,$cHoly Roman Emperor,$d1194-1250$xHomes and haunts$zItaly
Στίξη
Τα πεδία X00 δεν τελειώνουν με ένα σημείο στίξης εκτός και αν το πεδίο τελειώνει με μία
συντομογραφία, αρχικά ή δεδομένα που τελειώνουν με ένα σημείο στίξης.
Η τελεία στο τέλος ενός καθιερωμένου όρου θα μπαίνει αφού δημιουργηθεί/επιλεχθεί ο όρος μέσα
στην εγγραφής μας και μετά.
Εάν υπάρχει άλλο σημείο στίξης ( τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό <!> ή παύλα <->)
τότε δεν μπαίνει τελεία στο τέλος ούτε και μετά την επιλογή του όρου στην εγγραφή.
100 1#$aHoneyman, Gale, ,$d1933-

110 – Επικεφαλίδα - Όνομα συλλογικού οργάνου (ΜΕ)
Αντικατέστησε το 210 Δείκτης 1 = 0 του Unimarc
410 – Ίχνευμα βλέπε από – Όνομα συλλογικού οργάνου (Ε)
Αντικατέστησε το 410 Δείκτης 1 = 0 του Unimarc
Χρησιμοποιείται σε μια εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή μιας καθιερωμένης επικεφαλίδας
και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει μια παραπομπή βλέπε από από μία μη καθιερωμένη μορφή του
ονόματος συλλογικού οργάνου προς την καθιερωμένη μορφή του ονόματος.
510 – Ίχνευμα βλέπε επίσης από – Όνομα συλλογικού οργάνου (Ε)
Αντικατέστησε το 510 Δείκτης 1 = 0 του Unimarc
Χρησιμοποιείται σε μια εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή σε μία εγγραφή καθιερωμένης
επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει μία παραπομπή βλέπε επίσης από από μια
καθιερωμένη μορφή ονόματος συλλογικού οργάνου προς μία άλλη σχετική καθιερωμένη
επικεφαλίδα.
710 – Αναγραφή διασύνδεσης καθιερωμένης επικεφαλίδας –Όνομα συλλογικού οργάνου (Ε)
Αντικατέστησε το 710 του Unimarc
Επικεφαλίδα ονόματος συλλογικού οργάνου που είναι ισοδύναμη με την επικεφαλίδα του
πεδίου 110 της ίδιας εγγραφής. Συνδέει μια επικεφαλίδα με άλλες του ιδίου συστήματος ή με
επικεφαλίδες από διαφορετικούς θησαυρούς ή αρχεία καθιερωμένων επικεφαλίδων.
Δείκτης 1 Τύπος του ονόματος του συλλογικού οργάνου ως στοιχείο αναγραφής
Μορφή του στοιχείου αναγραφής του τμήματος του ονόματος της επικεφαλίδας. Οι τιμές
διακρίνονται μεταξύ αντεστραμμένου ονόματος, ονόματος δικαιοδοσίας και ονόματος
συλλογικού οργάνου σε ευθεία μορφή που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία αναγραφής.
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Δείκτης 1 = 0 Όνομα σε αντεστραμμένη μορφή (410)
Το όνομα του συλλογικού οργάνου αρχίζει με ένα όνομα φυσικού προσώπου σε αντεστραμμένη
μορφή (επίθετο, δοτό όνομα).
410 0#$aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library 410 0#$aLister (D.B.) & Associates

• Τα ονόματα συλλογικών οργάνων που αρχίζουν μόνο με το επίθετο ενός φυσικού προσώπου,
με ένα όνομα φυσικού προσώπου σε ευθεία μορφή, ή περιέχουν ένα όνομα φυσικού προσώπου
που δεν είναι το στοιχείο της αναγραφής έχουν Δείκτη 1 = 2.
110 2#$aField & Young (Jersey City, N.J.) 110 2#$aNigel Brooks Chorale
Δείκτης 1 = 1 Όνομα δικαιοδοσίας
Μπορεί να είναι και το όνομα μιας εκκλησιαστικής, ή μιας διοικητικής μονάδας κάτω από το οποίο
αναγράφεται το όνομα του συλλογικού οργάνου, το τμήμα πόλης, ο τίτλος ενός τεκμηρίου ή ο
τίτλος μιας σειράς.
110 1#$aPennsylvania.$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators
110 1#$aJalisco (Mexico)$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983
410 1#$aMarseille (France : Diocese : Catholic Church)

• Τα ονόματα συλλογικών οργάνων που περιέχουν όνομα δικαιοδοσίας ως συστατικό μέρος του
ονόματός τους ή προσδιορίζονται από ένα όνομα δικαιοδοσίας έχουν Δείκτη 1 = 2.
110 2#$aUniversity of Illinois at Urbana-Champaign.$bExperimental Music Studios
110 2#$aArizona Family Planning Council
110 2#$aEast Randolph Literary Society (Vt.)
Δείκτης 1 = 2 Όνομα σε ευθεία μορφή
Οι επικεφαλίδες μπορεί να περιέχουν προσδιορισμούς σε παρένθεση ή μπορεί να είναι ένα
ακρωνύμιο ή αρχικά.
110 2#$aHarvard University
110 2#$aNational Gardening Association (U.S.)
110 2#$aPRONAPADE (Firm)
110 2#$aJ. Paul Getty Museum
Δείκτης 2 = # Μη προσδιορισμένος [110, 410, 510]
Δείκτης 2 Θησαυρός [710]
0 - Library of Congress Subject Headings
7- Η πηγή προσδιορίζεται στο υποπεδίο $2
$a – Όνομα συλλογικού οργάνου ή δικαιοδοσίας ως στοιχείο αναγραφής (ΜΕ)
Όνομα συλλογικού οργάνου ή η πρώτη μονάδα όταν υπάρχουν υποδιαιρέσεις, το όνομα
δικαιοδοσίας κάτω από την οποία εισάγεται ένα συλλογικό όργανο, ένα τμήμα πόλης ή ο τίτλος
ενός έργου. Επίσης το όνομα δικαιοδοσίας που είναι εκκλησιαστική μονάδα.
• Ένας προσδιοριστικός όρος σε παρένθεση, το όνομα μιας δικαιοδοσίας, ή μία ημερομηνία (εκτός
από την ημερομηνία μιας συνάντησης) δεν καταχωρούνται σε ξεχωριστά υποπεδία.
110 2#$aWinrock International Institute for Agricultural Development
110 2#$aDiscovery (Ship)
110 2#$aEmpire State Building (New York, N.Y.)
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110 2#$aUtkal University.$bPopulation Research Centre
110 1#$aBritish Columbia.$bFish and Wildlife Branch
110 1#$aSwitzerland.$tObligationenrecht (1911)
410 1#$aNew York (N.Y.).$bGreenwich Village
$b – Εξαρτημένη μονάδα (Ε)
Όνομα ενός κατώτερου επιπέδου στην ιεραρχία συλλογικού οργάνου, όνομα τμήματος πόλης, ή
το όνομα μιας συνάντησης που αναγράφεται κάτω από το όνομα του συλλογικού οργάνου ή της
δικαιοδοσίας.
110 1#$aTexas.$bDept. of Human Services
110 2#$aUniversity of Ife.$bDept. of Demography and Social Statistics
110 2#$aLabour Party (Great Britain).$bConference$n(71st :$cBlackpool)
$k – Υπό-επικεφαλίδα μορφής (Ε)
Χρησιμοποιείται στο τμήμα του τίτλου ενός πεδίου X10.
• Οι υπό-επικεφαλίδες μορφής συμπεριλαμβάνουν τις υπό-επικεφαλίδες Manuscript, Selections.
110 2#$aBritish Library.$kManuscript.$nArundel
110 1#$aFrance.$tTreaties, etc.$gPoland,$d1948 Mar. 2.$kProtocols, etc.$d1951 Mar. 6
110 2#$aLibrary of Congress.$bCongressional Research Service.$bSenior
Specialist Division.$tSoviet diplomacy and negotiating behavior.$lJapanese.$kSelections
$l – Γλώσσα ενός έργου (ΜΕ)
Γλώσσα/ες (ή ένας όρος που αντιπροσωπεύει γλώσσα π.χ. Polyglot) που χρησιμοποιούνται με
τον τίτλο ενός έργου σε μια επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
110 2#$aBanco Central de Venezuela.$tProcedimiento para la obtención$lEnglish & Spanish
$p – Όνομα μέρους/τμήματος ενός έργου (Ε)
Ονομαστικός προσδιορισμός μέρους/τμήματος ενός έργου που χρησιμοποιείται με έναν τίτλο
σε μια επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
110 1#$aUnited States.$tConstitution.$pPreamble
110 2#$aUnited States Strategic Bombing Survey.$tReports.$pPacific war
110 1#$aEcuador.$tPlan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.$nParte 1,$pGrandes objetivos
nacionales.$lEnglish
[Το μέρος/τμήμα έχει ονομαστικό και αριθμητικό προσδιορισμό].
•Το υποπεδίο $p περιέχει επίσης έναν ονομαστικό προσδιορισμό που ακολουθεί την
υποδιαίρεση μορφής Manuscript.
110 2#$aNew York Public Library.$kManuscript$pAulendorf Codex
$s – Εκδοχή (ΜΕ)
Πληροφορίες για την εκδοχή, έκδοση, κλπ., που χρησιμοποιείται με τον τίτλο ενός έργου σε
μια επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
110 2#$aAmerican Library Association.$bBookdealer-Library Relations Committee.$tAcquisitions
guidelines$s(2nd ed.)
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$t – Τίτλος ενός έργου (ΜΕ)
Τίτλος με τον οποίο ταυτίζεται ένα έργο ή μια σειρά σε μια επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
110 1#$aVenezuela.$tControl de cambio no. 3.$lEnglish & Spanish 110 1#$aUnited States.$tTreaties, etc.
Επιπλέον παραδείγματα υπάρχουν κάτω από την περιγραφή των υποπεδίων $f,$k, $l, $n και $p.
$v – Υποδιαίρεση μορφής (Ε)
Αντικατέστησε το $j του Unimarc
Ένα συγκεκριμένο είδος ή κατηγορία (genre) υλικού που καθορίζεται από το αρχείο καθιερωμένων
όρων που χρησιμοποιούμε.

• Χρησιμοποιήστε μόνο όταν μια θεματική υποδιαίρεση μορφής προστίθεται σε μια επικεφαλίδα
ονόματος συλλογικού οργάνου για να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη θεματική επικεφαλίδα.
• Εάν ο όρος λειτουργεί ως θεματική γενική υποδιαίρεση χρησιμοποιήστε το υποπεδίο $x.
110 2#$aUnited Nations$xEconomic assistance$vPeriodicals
$x – Γενική υποδιαίρεση (Ε)
110 2#$aLutheran Church$xClergy
$y – Χρονολογική υποδιαίρεση (Ε)
110 1#$aUnited States.$bArmy$xRecruiting, enlistment, etc.$yCivil War, 1861- 1865, [World
War, 1914-1918, etc.]
$z – Γεωγραφική υποδιαίρεση (Ε)
110 2#$aCatholic Church$zGermany$xHistory$y1933-1945
Στίξη
• Ένα πεδίο X10 δεν τελειώνει με κάποιο σημείο στίξης εκτός και αν το πεδίο τελειώνει με
συντομογραφία, αρχικά ή δεδομένα που τελειώνουν με ένα σημείο στίξης. [Όπου σημείο
στίξης νοείται τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό <!> ή παύλα <->].
• Η τελεία στο τέλος ενός καθιερωμένου όρου θα μπαίνει αφού δημιουργηθεί/επιλεχθεί ο όρος μέσα
στην εγγραφής μας και μετά.
• Εάν υπάρχει άλλο σημείο στίξης ( τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό <!> ή παύλα <->)
τότε δεν μπαίνει τελεία στο τέλος ούτε και μετά την επιλογή του όρου στην εγγραφή.
Διαστήματα
Μη βάζετε διαστήματα μεταξύ των γραμμάτων ενός αρκτικόλεξου, ακρωνυμίων ή τα αρχικά
ονομάτων φυσικών προσώπων.

• Οι συντομογραφίες που αποτελούνται από περισσότερα από ένα γράμματα χωρίζονται
από τα προηγούμενα και τα επόμενα αρχικά με ένα διάστημα.
110 2#$aMonongalia Historical Society, Morgantown, W. Va. 110
2#$aScientific Society of San Antonio (1904- )
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111 – Επικεφαλίδα - Όνομα συνάντησης (ΜΕ)
411 – Ίχνευμα βλέπε από – Όνομα συνάντησης (Ε)
Αντικατέστησε το 410 Δείκτης 1 = 1
Παραπομπή ιχνεύματος βλέπε από για όνομα συνάντησης. Χρησιμοποιείται σε μια εγγραφή
καθιερωμένης επικεφαλίδας ή καθιερωμένης επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει
μια παραπομπή βλέπε από από μία μη καθιερωμένη μορφή του ονόματος συνάντησης προς
την καθιερωμένη μορφή του ονόματος.
511 – Ίχνευμα βλέπε επίσης από – Όνομα συνάντησης (Ε)
Αντικατέστησε το 510 Δείκτης 1 = 1
Χρησιμοποιείται σε μια εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή σε μία εγγραφή καθιερωμένης
επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει παραπομπή βλέπε επίσης από από μία καθιερωμένη
μορφή του ονόματος συνάντησης προς μια άλλη σχετική καθιερωμένη επικεφαλίδα.
711 – Αναγραφή διασύνδεσης καθιερωμένης επικεφαλίδας –Όνομα συνάντησης (Ε)
Αντικατέστησε το 710 Δείκτης 1 = 1 του Unimarc
Επικεφαλίδα ονόματος συνάντησης που είναι ισοδύναμη με την επικεφαλίδα του πεδίου 111
της ίδιας εγγραφής. Συνδέει μια επικεφαλίδα με άλλες του ιδίου συστήματος ή με επικεφαλίδες
από διαφορετικούς θησαυρούς ή αρχεία καθιερωμένων επικεφαλίδων.
Δείκτης 1 Τύπος του ονόματος της συνάντησης ως στοιχείο αναγραφής Δηλώνει τη μορφή του
στοιχείου αναγραφής του τμήματος του ονόματος της επικεφαλίδας. Οι τιμές διακρίνονται
μεταξύ αντεστραμμένου ονόματος φυσικού προσώπου, ονόματος δικαιοδοσίας και ονόματος
συνάντησης σε ευθεία μορφή που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία αναγραφής.
Δείκτης 1 = 0 Αντεστραμμένη μορφή [411]
Όνομα φυσικού προσώπου που δίνεται σε αντεστραμμένη μορφή (επίθετο, δοτό όνομα).
411 0#$aSmith (David Nichol) Memorial Seminar

• Τα ονόματα συναντήσεων που αρχίζουν με το επίθετο ενός φυσικού προσώπου μόνο, το
όνομα ενός φυσικού προσώπου σε ευθεία (μη αντεστραμμένη) μορφή ή περιέχουν το όνομα
ενός φυσικού προσώπου που δεν είναι το στοιχείο της αναγραφής έχουν Δείκτη 1 = 2.
111 2#$aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam$d(1976:$cGuanajuato, Mexico)
111 2#$aWittenberg University Luther Symposium$d(1983)
411 2#$aSymposium on Luther and Learning$d(1983 :$cWittenburg University)
Δείκτης 1 = 1 Όνομα δικαιοδοσίας [411]
Όνομα δικαιοδοσίας κάτω από το οποίο αναγράφεται το όνομα. 411
1#$aVenice (Italy).$qInternational Biennial Exhibition of Art

• Τα ονόματα συνάντησης που περιέχουν το όνομα μιας δικαιοδοσίας ως συστατικό στοιχείο
του ονόματος ή προσδιορίζονται από το όνομα τόπου έχουν Δείκτη 1 = 2.
111 2#$aNation-wide Conference of the Women of Afghanistan$d(1980:$cKabul, Afghanistan)
411 2#$aBrussels Hemoglobin Symposium
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Δείκτης 1 = 2 Όνομα σε ευθεία μορφή
Η επικεφαλίδα μπορεί να περιλαμβάνει έναν προσδιορισμό σε παρένθεση ή μπορεί να είναι
ακρωνύμιο ή αρχικά.
[Το όνομα συνάντησης θεωρείται σε ευθεία μορφή ακόμα και αν περιέχει έναν προσδιορισμό σε
παρένθεση, ακρωνύμια ή αρχικά].
111 2#$aIASTED International Symposium
111 2#$aSymposium (International) on Combustion
111 2#$aGovernor's Conference on Aging (N.Y.)$d(1982 :$cAlbany) 111 2#$aEsto '84 Raamatunäituse
Komitee
111 2#$aInternational Congress of Romance Linguistics and Philology$n(17th :$d1983 :$cAix-enProvence, France).$tActes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes
111 2#$aCongresso Brasileiro de Publicações
Δείκτης 2 = # Μη προσδιορισμένος [111, 411, 511]
Δείκτης 2 Θησαυρός [711]
0 - Library of Congress Subject Headings
7- Η πηγή προσδιορίζεται στο υποπεδίο $2
$a – Όνομα συνάντησης ή δικαιοδοσίας ως στοιχείο αναγραφής (ΜΕ) Όνομα μιας συνάντησης
ή το όνομα μια δικαιοδοσίας κάτω από την οποία καταχωρείται το όνομα μιας συνάντησης.
• Προσδιοριστικές πληροφορίες σε παρένθεση δεν καταχωρούνται σε ξεχωριστό υποπεδίο.
111 2#$aInternational Conference on Numerical Methods in Geomechanics
411 2#$aGeomechanics, International Conference on Numerical Methods
411 1#$aVenice (Italy).$qInternational Biennial Exhibition of Art
$c – Τόπος συνάντησης (Ε)
Αντικατέστησε το $e του Unimarc
Όνομα τόπου ή όνομα ενός φορέα όπου έγινε η συνάντηση. Πολλαπλά όμορα ονόματα τόπων
περιέχονται σε επαναλαμβανόμενα υποπεδία $c.
111 2#$aWorkshop on Primary Health Care$d(1983 :$cKavieng, Papua New Guinea)
111 2#$aConference on Philosophy and Its History$d(1983 :$cUniversity of Lancaster)
111 2#$aWorld Peace Conference$n(1st :$d1949 :$cParis, France; $cPrague, Czechoslovakia)

• Το όνομα του τόπου που προστίθεται σε παρένθεση για να διαφοροποιήσει ίδια
ονόματα συνάντησης δεν καταχωρείται σε ξεχωριστό υποπεδίο.
$d – Ημερομηνία συνάντησης (ΜΕ)
Αντικατέστησε το $f του Unimarc
111 2#$aColloquio franco-italiano di Aosta$d(1982)
111 2#$aSymposium on Finite Element Methods in Geotechnical Engineering$d(1972:$cVicksburg, Miss.)
111 2#$aSpecial Conference on the Chinese Customs Tariff$d(1925-1926:$cPeking, China)
Ημερομηνία που προστίθεται σε παρένθεση σε ένα όνομα συνάντησης για να ξεχωρίσει δύο
ίδια ονόματα δεν καταχωρείται σε ξεχωριστό υποπεδίο.
111 2#$aInternational Symposium on Quality Control (1974- )
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$e – Εξαρτημένη μονάδα (Ε)
Αντικατέστησε το $b του Unimarc
Όνομα μίας υποδιαίρεσης που αναγράφεται κάτω από το όνομα μιας συνάντησης.
111 2#$aIllinois White House Conference on Children$d(1980:$cSpringfield, Ill.).$eChicago
Regional Committee
111 2#$aStour Music Festival.$eOrchestra
111 2#$aWhite House Conference on Library and Information Services$d(1979:$cWashington,
D.C.).$eOhio Conference Delegation
$f – Χρονολογία ενός έργου (ΜΕ)
Χρονολογία δημοσίευσης που χρησιμοποιείται με έναν συλλογικό ομοιόμορφο τίτλο σε μια
επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
111 2#$aHybrid Corn Industry Research Conference.$tWorks.$f1980

• Χρονολογία που προστίθεται σε παρένθεση σε ένα τίτλο για να ξεχωρίσει δύο ίδιους τίτλους
που αναγράφονται κάτω από το ίδιο όνομα δεν καταχωρείται σε ξεχωριστό υποπεδίο.
111 2#$aInternational Symposium on Quality Control (1974- )
$g – Διάφορες πληροφορίες (Ε)
Στοιχεία που δεν μπορεί να καταχωρηθούν πιο κατάλληλα σε άλλο υποπεδίο.
111 2#$aSymposium on Nonsteady Fluid Dynamics,$cSan Francisco,$d1978$g(Projected, not held)
$j – Ιδιότητα (Ε)
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ ενός ονόματος και ενός έργου.
711 22$aForum on Bilateral Conversations$n(5th :$d1930 :$cBudapest, Hungary),$jsponsor.$tReport.$f1991.
$k – Υπό-επικεφαλίδα μορφής (E)
Υποδιαίρεση μορφής που χρησιμοποιείται με τον τίτλο ενός έργου σε μια επικεφαλίδα ο νόματος/τίτλου.
Ο όρος Selections χρησιμοποιείται ως υπό-επικεφαλίδα μορφής με τα ονόματα συναντήσεων.
111 2#$aInternational Conference on Safety of Life at Sea$d(1960 :$cLondon, England).$tFinal act of
conference with annexes including the International Convention for the Safety of Life at Sea, signed
in London, 17 June, 1960.$lChinese & English.$kSelections
$l – Γλώσσα ενός έργου (ΜΕ)
Όνομα γλώσσας/ών (ή ένας όρος που αντιπροσωπεύει γλώσσα, π.χ., Polyglot) ενός έργου σε μια
επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
111 2#$aBiennale di Venezia$d(1980).$eSettore arti visive.$tCatalogo generale 1980.$lEnglish
$n – Αριθμός μέρους/τμήματος/συνάντησης (Ε)
Αντικατέστησε το $h του Unimarc
Αριθμητικός προσδιορισμός ενός μέρους/τμήματος ενός έργου που χρησιμοποιείται με έναν τίτλο σε
ένα πεδίο ονόματος/τίτλου. Ως αριθμητικός προσδιορισμός ορίζεται μια συνέχεια σε οποιαδήποτε
μορφή (π.χ. Part 1, Supplement A, Book two).
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• Επιπροσθέτως, στους ομοιόμορφους τίτλους για μουσικά έργα, ο αριθμός σειράς, του έργου
(opus), ο θεματικός αριθμός ευρετηρίου ή μια χρονολογία που χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσει ένα
έργο από ένα άλλο, καταχωρούνται στο υποπεδίο $n.
• Πολλαπλοί εναλλακτικοί αριθμητικοί προσδιορισμοί που συχνά χωρίζονται με κόμμα
περιλαμβάνονται σε ένα μοναδικό υποπεδίο $n.
• Πολλαπλοί αριθμητικοί προσδιορισμοί που έχουν ιεραρχική σχέση και οι οποίοι συχνά
χωρίζονται με τελεία, περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά υποπεδία $n.
111 2#$aAsian Games$n(9th :$d1982 :$cDelhi, India).$eSpecial Organising Committee
411 2#$aVatican Council$n(2nd :$d1962-1965).$tConstitutio pastoralis de ecclesia in mundo
huius temporis.$n46-52,$pDe dignitate matrimonii et familiae fovenda
[Το μέρος/τμήμα έχει και αριθμητικό και ονομαστικό προσδιορισμό].
$p – Όνομα μέρους/τμήματος ενός έργου (Ε)
Ονομαστικός προσδιορισμός ενός μέρους/τμήματος ενός έργου σε μια επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
111 2#$aInternational Conference on Gnosticism$d(1978 :$cNew Haven, Conn.)$tRediscovery
of Gnosticism.$pModern writers
111 2#$aConference on the Limitation of Armament$d(1921-1922:$cWashington, D.C.).$tWashington
Kaigi keika.$n1.$pGunbi seigen ni kansuru mondai
[Το μέρος/τμήμα έχει και αριθμητικό και ονομαστικό προσδιορισμό].
$q – Όνομα συνάντησης που ακολουθεί το όνομα δικαιοδοσίας ως στοιχείο αναγραφής (ΜΕ)
Αντικατέστησε το $g του Unimarc
Το όνομα συνάντησης που καταχωρείται κάτω από το όνομα δικαιοδοσίας περιέχεται στο υποπεδίο $a.
• Αυτός ο τύπος δεν χρησιμοποιείται για επικεφαλίδες 111 ή 511 που διατυπώνονται
σύμφωνα με τους AACR 2 μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο 411 Ίχνευμα Βλέπε από.
411 1#$aVenice (Italy).$qInternational Biennial Exhibition of Art
$t – Τίτλος ενός έργου (ΜΕ)
Τίτλος με τον οποίο ταυτίζεται ένα έργο ή μια σειρά σε μια επικεφαλίδα ονόματος/τίτλου.
111 2#$aVatican Council$n(2nd :$d1962-1965).$tDecretum de presbyterorum ministerio et vita
111 2#$aKolloquim Kunst und Philosophie$d(1980:$cPaderborn, Germany).$tKolloquim Kunst
Επιπλέον παραδείγματα υπάρχουν στην περιγραφή των υποπεδίων $f, $k, $l,$n και $p.
$v – Υποδιαίρεση μορφής (Ε)
Αντικατέστησε το $j του Unimarc
Υποδιαίρεση μορφής που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο είδος ή μορφή (genre) υλικού όπως
ορίζεται από το αρχείο καθιερωμένων όρων που χρησιμοποιείται.

• Το υποπεδίο $v είναι κατάλληλο μόνο όταν μια θεματική υποδιαίρεση μορφής προστίθεται
σε ένα όνομα συνάντησης για να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη θεματική επικεφαλίδα.
• Το υποπεδίο $v χρησιμοποιείται για όρους μορφής όπως ορίζεται παραπάνω.
• Αν ο όρος λειτουργεί ως γενική θεματική υποδιαίρεση χρησιμοποιήστε το υποπεδίο x.
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111 2#$aOlympics$xHistory$vJuvenile literature
111 2#$aPurdue Pest Control Conference$vPeriodicals
$x – Γενική υποδιαίρεση (Ε)
$y – Χρονολογική υποδιαίρεση (Ε)
$z – Γεωγραφική υποδιαίρεση (Ε)
Στίξη
• Ένα πεδίο X11 δεν τελειώνει με κάποιο σημείο στίξης εκτός και αν το πεδίο τελειώνει με
συντομογραφία, αρχικά ή δεδομένα που τελειώνουν με ένα σημείο στίξης. [Όπου σημείο στίξης
νοείται τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό
• <!> ή παύλα <->]. Η τελεία στο τέλος ενός καθιερωμένου όρου θα μπαίνει αφού δημιουργηθεί/επιλεχθεί ο
όρος μέσα στην εγγραφής μας και μετά.
• Εάν υπάρχει άλλο σημείο στίξης ( τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό <!> ή παύλα <->)
τότε δεν μπαίνει τελεία στο τέλος ούτε και μετά την επιλογή του όρου στην εγγραφή.

150 – Επικεφαλίδα – Θεματικός όρος (ΜΕ)
450 – Ίχνευμα βλέπε από – Θεματικός όρος (Ε)
Αντικατέστησε το 450 του Unimarc.
Χρησιμοποιείται σε μια εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή μιας καθιερωμένης
επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει μια παραπομπή βλέπε από από ένα θεματικό
όρο που δεν χρησιμοποιείται σε μια καθιερωμένη επικεφαλίδα.
550 – Ίχνευμα βλέπε επίσης από – Θεματικός όρος (Ε)
Αντικατέστησε το 550 του Unimarc.
Χρησιμοποιείται σε μία εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή σε μία εγγραφή καθιερωμένης
επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει μια παραπομπή βλέπε επίσης από από έναν
καθιερωμένο θεματικό όρο προς μία άλλη σχετική καθιερωμένη επικεφαλίδα.
750 – Αναγραφή διασύνδεσης καθιερωμένης επικεφαλίδας –Θεματικός όρος (Ε)
Αντικατέστησε το 750 του Unimarc
Επικεφαλίδα θεματικού όρου που είναι ισοδύναμη με την επικεφαλίδα του θεματικού όρου
στο πεδίο 150 ή της γενικής υποδιαίρεσης στο πεδίο 180 της ίδιας εγγραφής. Συνδέει μια
επικεφαλίδα με άλλες του ιδίου συστήματος ή με επικεφαλίδες από διαφορετικούς
θησαυρούς ή αρχεία καθιερωμένων επικεφαλίδων.
Δείκτης 1 = # Μη προσδιορισμένος
Δείκτης 2 = # Μη προσδιορισμένος [150/450/550]
Δείκτης 2 Θησαυρός [750]
0 - Library of Congress Subject Headings
7- Η πηγή προσδιορίζεται στο υποπεδίο $2
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$a – Θεματικός όρος ή γεωγραφικό όνομα ως στοιχείο αναγραφής (ΜΕ) Ένα θέμα, ένα
γεωγραφικό όνομα που χρησιμοποιείται ως το στοιχείο αναγραφής ενός θεματικού όρου ή
ένας όρος ετικέτας δεσμού. Προσδιοριστικές πληροφορίες που δίνονται σε παρένθεση δεν
καταχωρούνται σε ξεχωριστό υποπεδίο.
150 ##$aBlood
150 ##$aCatalogs by source
150 ##$aCharacters and characteristics in literature
150 ##$aBull Run, 2nd Battle of, Va., 1862
$b – Θεματικός όρος που ακολουθεί γεωγραφικό όνομα ως στοιχείο αναγραφής (ΜΕ)
Θεματικός όρος που αναγράφεται κάτω από το γεωγραφικό όνομα που περιέχεται στο
υποπεδίο $a.
Αυτή η δομή δεν χρησιμοποιείται συνήθως στα πεδία επικεφαλίδων 150 ή 550.
Μπορεί να προκύψει στα παραπεμπτικά πεδία ιχνευμάτων 450 Βλέπε από.
450 ##$aWashington (D.C.)$bLincoln Memorial
$g – Διάφορες πληροφορίες (Ε)
Υπό-στοιχεία που δεν μπορεί να καταχωρηθούν πιο κατάλληλα σε κάποιο άλλο υποπεδίο.
150 ##$aUntergrund$gBodenkunde
150 ##$aUntergrund$gPolitik
[Παραδείγματα στα Γερμανικά δύο διαφορετικών οντοτήτων που έχουν το ίδιο όνομα].
$v – Υποδιαίρεση μορφής (Ε)
Αντικατέστησε το $j του Unimarc
Υποδιαίρεση μορφής που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο είδος ή μορφή (genre) υλικού όπως
ορίζεται από το αρχείο καθιερωμένων όρων που χρησιμοποιείται.
• Το υποπεδίο $v είναι κατάλληλο μόνο όταν μια θεματική υποδιαίρεση μορφής προστίθεται
σε έναν κύριο όρο για να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη θεματική επικεφαλίδα.
150 ##$aScuba diving$vPeriodicals
$x – Γενική υποδιαίρεση (Ε)
$y – Χρονολογική υποδιαίρεση (Ε)
$z – Γεωγραφική υποδιαίρεση (Ε)
Στίξη
Ένα πεδίο X50 δεν τελειώνει με κάποιο σημείο στίξης εκτός και αν το πεδίο τελειώνει με
συντομογραφία, αρχικά ή δεδομένα που τελειώνουν με ένα σημείο στίξης. [Όπου σημείο στίξης
νοείται τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό <!> ή παύλα <->].
• Η τελεία στο τέλος ενός καθιερωμένου όρου θα μπαίνει αφού δημιουργηθεί/επιλεχθεί ο όρος μέσα
στην εγγραφής μας και μετά.

• Εάν υπάρχει άλλο σημείο στίξης ( τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό <!> ή παύλα <->)
τότε δεν μπαίνει τελεία στο τέλος ούτε και μετά την επιλογή του όρου στην εγγραφή.
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150 ##$aMagazine illustration
150 ##$aSeasonal variations (Economics)
150 ##$aEducation$zWashington (D.C.)
150 ##$aMuseums$zRussia (Federation)
150 ##$aArt, Chinese$yTo 221 B.C.
150 ##$aResearch libraries$zMexico$xSocieties, etc.

151 – Επικεφαλίδα – Γεωγραφικό όνομα (ΜΕ)
451 – Ίχνευμα βλέπε από – Γεωγραφικό όνομα (Ε)
Αντικατέστησε το 415 του Unimarc.
Χρησιμοποιείται σε μια εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή μιας καθιερωμένης
επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει μια παραπομπή βλέπε από από ένα
γεωγραφικό όνομα που δεν χρησιμοποιείται σε μια καθιερωμένη επικεφαλίδα.
551 – Ίχνευμα βλέπε επίσης από – Γεωγραφικό όνομα (Ε)
Αντικατέστησε το 515 του Unimarc.
Χρησιμοποιείται σε μία εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας ή σε μία εγγραφή καθιερωμένης
επικεφαλίδας και υποδιαίρεσης για να ιχνεύσει μια παραπομπή βλέπε επίσης από από ένα
καθιερωμένο γεωγραφικό όνομα προς μία άλλη σχετική καθιερωμένη επικεφαλίδα.
751 – Αναγραφή διασύνδεσης καθιερωμένης επικεφαλίδας –Γεωγραφικό όνομα (Ε)
Αντικατέστησε το 715 του Unimarc
Επικεφαλίδα γεωγραφικού ονόματος που είναι ισοδύναμη με την επικεφαλίδα του γεωγραφικού
ονόματος του πεδίου 151 ή της γεωγραφικής υποδιαίρεσης του πεδίου 181 της ίδιας εγγραφής.
Συνδέει ισοδύναμες επικεφαλίδες με άλλες του ιδίου συστήματος ή με επικεφαλίδες από
διαφορετικούς θησαυρούς ή αρχεία καθιερωμένων επικεφαλίδων.
Δείκτης 1 = # Μη προσδιορισμένος
Δείκτης 2 = # Μη προσδιορισμένος [151/451/551]
Δείκτης 2 Θησαυρός [751]
0- Library of Congress Subject Headings
7- Η πηγή προσδιορίζεται στο υποπεδίο $2
$a – Γεωγραφικό όνομα (ΜΕ)
Προσδιοριστικές πληροφορίες που δίνονται σε παρένθεση δεν καταχωρούνται σε ξεχωριστό υποπεδίο.
151 ##$aAmazon River
151 ##$aCommunist countries
151 ##$aHalley's comet
151 ##$aInterstate 70
$v – Υποδιαίρεση μορφής (Ε)
Αντικατέστησε το $j του Unimarc
Υποδιαίρεση μορφής που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο είδος ή μορφή (genre) υλικού όπως
ορίζεται από το αρχείο καθιερωμένων όρων που χρησιμοποιείται.
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• Το υποπεδίο $v είναι κατάλληλο στα πεδία X51 μόνο όταν μια θεματική υποδιαίρεση μορφής
προστίθεται σε έναν γεωγραφικό όνομα για να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη θεματική
επικεφαλίδα.
151 ##$aParis (France)$vGuidebooks
151 ##$aRussia$xTerritorial expansion$vMaps, Pictorial
$x – Γενική υποδιαίρεση (Ε)
$y – Χρονολογική υποδιαίρεση (Ε)
$z – Γεωγραφική υποδιαίρεση (Ε)
Στίξη
•Ένα πεδίο X51 δεν τελειώνει με κάποιο σημείο στίξης εκτός και αν το πεδίο τελειώνει με
συντομογραφία, αρχικά ή δεδομένα που τελειώνουν με ένα σημείο στίξης. [Όπου σημείο στίξης
νοείται τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό <!> ή παύλα <->]. Η τελεία στο τέλος ενός
καθιερωμένου όρου θα μπαίνει αφού δημιουργηθεί/επιλεχθεί ο όρος μέσα στην εγγραφής μας και μετά.

• Εάν υπάρχει άλλο σημείο στίξης ( τελεία <.>, ερωτηματικό <?, ;>, θαυμαστικό <!> ή παύλα <->)
τότε δεν μπαίνει τελεία στο τέλος ούτε και μετά την επιλογή του όρου στην εγγραφή.
151 ##$aCambridge (Mass.)$xPopulation
151 ##$aEgypt$xHistory$yTo 332 B.C.
151 ##$aUnited States$xEconomic policy$y1981-1993
451 ##$wnnaa$aChino Valley, Ariz.
151 ##$aChina$xHistory$yHan dynasty, 202 B.C.-220 A.D.$vBibliography
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