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BTJMARC 21
MARC 21 är ett internationellt standardformat för utbyte och lagring av bibliografiska poster. Formatet
är skapat och underhålls av Library of Congress (http://www.loc.gov/marc/marc.html) och används i
Sverige bland annat av Kungl. Biblioteket.
BTJMARC 21 är ett MARC 21 som kompletterats för att bättre stödja behoven hos BTJ:s kunder.
BTJMARC 21 är väl anpassat till internationell standard och så komplett och utbyggt som regelverket
tillåter.

Formatöversikten
Huruvida fält och delfält är upprepningsbara anges enligt gängse standard med [R] och [NR]
(upprepningsbart/repeatable respektive ej upprepningsbart/non-repeatable).
Obsoleta fält, det vill säga sådana som inte längre används men kan förekomma på äldre poster, är
kursiverade i detta dokument.
Skuggning markerar ändringar i formatöversikten gentemot föregående version 2008.
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BIBLIOGRAFISK POSTSTRUKTUR
POSTETIKETT
Postetiketten innehåller 24 positioner enligt nedan.
.
pos.
kod
Betydelse
00-04

Postlängd
5 siffror, högerjusterade med inledande nollor

05
n
c
06
a
t
c
d
e
f
g
i
j
k
m
r
o
07
a
c
i
m
s
08

Poststatus
ny post
korrigerad eller ändrad post
Medietyp
text (mångfaldigad textresurs i tryck eller baserad på tryck)
handskrift (enstaka textresurs skriven för hand, på skrivmaskin eller
tangentbord eller baserad på sådan textresurs)
musikalisk resurs i tryck eller baserad på tryck
musikalisk resurs i handskrift eller baserad på handskrift
kartografisk resurs i tryck eller baserad på tryck
kartografisk resurs i handskrift eller baserad på handskrift
grafisk resurs lämpad för projektion (inklusive film- och
videoupptagningar)
ljudupptagning: språklig
ljudupptagning: musik
bild, ritning eller annan tvådimensionell grafisk resurs ej avsedda för
projektion
elektronisk resurs
föremål
kombinerat material
Publikationstyp
artikel, bidrag
samling
integrerande resurs
uppdaterande databas, webbplats eller uppdaterande lösbladspublikation
monografi
seriell resurs
tidskrift, monografiserie eller dagstidning

blank

Kontrollkod för arkivmaterial
kodning har ej beaktats

a

Teckenuppsättning
UCS/Unicode

09
10

Antal positioner för indikator
2

11

Antal positioner för delfältskod
2

12-16

Utgångsposition för postens variabla fält
Antalet bytes i postetiketten och postens visarsektion samt det
kontrolltecken som avslutar visarsektionen. Talet anger avståndet från
postens början till den position ”0” där första byte av det första variabla
fältet finns. Högerjusterat med inledande nollor.
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pos.

kod

Betydelse

2
3
4
5
7

Fullständighetsnivå för katalogiseringen
retrospektiv inmatning reducerade poster
miniminivå med kontrollerade sökelement
förkortad katalogisering
preliminär post
definitiv post enl KRS, nivå 2 (biblioteksnivå)

a

Katalogiseringsregler
KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek) eller äldre post
modifierad till KRS

blank

Länkning
Standardvärde för katalogisering i BURK

17

18

19
20

Längd på "fältlängd" i visarsektion
4

21

Längd på "startposition" i visarsektion
5

22
0
23
0

VISARSEKTION
Visarsektionen följer direkt på postetiketten utan någon fältavskiljare.
Visarsektionen innehåller fältkod, fältlängd och startposition för varje fast och variabelt fält. Startposition
uttrycks i antal positioner räknat från första positionen efter visarsektionens fältavskiljare.
pos.

betydelse

00-02

Fältkod

03-06

Fältlängd
numeriskt angiven, högerjusterad med inledande nollor

07-11

Startposition
numeriskt angiven, högerjusterad med inledande nollor; numret anger första
positionen i fältet (relaterad till "base address")
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FASTA KONTROLLFÄLT (001-008)
Kontrollfälten innehåller alfanumerisk data och har fast längd.
Varje kontrollfält avslutas med en fältavskiljare.
pos.

kod

betydelse

001 Identifikation [NR]
00-02

innehåller alltid de tre tecknen "BTJ"

03-11
(03-09)
(10-11)

BURK-nummer
(sju numeriska tecken)
(två alfanumeriska check-tecken)

003 Systemkod [NR]
Innehåller SwLnBT

005 Tidpunkt för senaste posttransaktion [NR]
Datum för senaste uppdatering av posten i BURK vid tidpunkten för postleverans. Datum i formen
YYYYMMDD (ISO 8601).

006 Kompletterande mediespecifika koder [R]
006 förekommer för kombinerat material, elektroniska resurser som består av blandat innehåll samt
fortlöpande resurser vars innehåll inte huvudsakligen är att betrakta som text.
00
a
t
c
d
e
f
g
i
j
k
m
r
s

Kod för materialtyp
text (mångfaldigad textresurs i tryck eller baserad på tryck)
handskrift (enstaka textresurs skriven för hand, på skrivmaskin eller
tangentbord eller baserad på sådan textresurs)
musikalisk resurs i tryck eller baserad på tryck
musikalisk resurs i handskrift eller baserad på handskrift
kartografisk resurs i tryck eller baserad på tryck
kartografisk resurs i handskrift eller baserad på handskrift
grafisk resurs lämpad för projektion (inklusive film- och
videoupptagningar)
ljudupptagning: språklig
ljudupptagning: musik
bild, ritning eller annan tvådimensionell grafisk resurs ej avsedda för
projektion
elektronisk resurs
föremål
fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs

006 för fortlöpande resurser (000/07=s eller i) vars innehåll inte huvudsakligen är att betrakta som
text:
01
Frekvens för utgivning eller uppdatering
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
02
03

fyllnadstecken

Regelbundenhet i uppdatering
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierad position
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04
d
l
m
n
p
w
fyllnadstecken

Typ av fortlöpande resurs
databas
lösbladsutgåva med utbytesblad, kompletteringsblad
monografiserier
dagstidning
tidskrift
webbplats
inget av ovanstående

fyllnadstecken

Form för den ursprungliga utgåvan
kodning har ej beaktats

a
b
d
f
r
s
blank

Form för manifestationen
mikrofilm
mikrofiche
storstilspublikation
taktil utgåva
reproduktion i originalstorlek
utgåva i elektronisk form
inget av ovanstående

b
d
e
j
k
m
q
y
6
fyllnadstecken

Innehållskategori
bibliografi
lexikon
encyklopedi
patent
diskografi
akademisk avhandling
filmografi
årsbok
tecknad serie/serieroman
kodning har ej beaktats

b
d
e
j
k
m
q
y
6
fyllnadstecken

Innehåll utöver den innehållskategori som angivits i position 07
Högst tre koder, vänsterställda med utfyllande blanktecken. Då ingen kod
angivits innehåller pos 08-10 tre fyllnadstecken.
bibliografi
lexikon
encyklopedi
patent
diskografi
akademisk avhandling
filmografi
årsbok
tecknad serie/serieroman
kodning har ej beaktats

11-12

fyllnadstecken

kodning har ej beaktats

13-15

fyllnadstecken

ej definierade positioner

16

fyllnadstecken

kodning har ej beaktats

0
2

Behandling av titeländring för resursen
inte en integrerande resurs (titeländring kan ge upphov till ny post)
integrerande resurs (titeländring ger normalt inte upphov till ny post)

05
06

07

08-10

17
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006 för elektroniska resurser (både sådana som kodats efter sitt innehåll i 000/06 och sådana med
000/06=m)
01-17
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
006 för kombinerat material (000/06=o)
01-17
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

007 Koder för ytterligare fysiska egenskaper [R]
Fält 007 är olika långt beroende på värdet i 007/00. Med utgångspunkt från fältets första tecken skapas
rätt antal tecken enligt nedan.
00
a
c
d
f
g
h
k
m
q
s
t
v

Kod för materialtyp (fysisk egenskap)
kartor
elektroniska resurser
glober
taktila material
projicerbara stillbilder
mikroformer
grafiska påsynsbilder (icke-projicerbara bilder)
spelfilmer
musiktryck
ljudupptagningar
texter
videoupptagningar

007 för kartor (om 007/00=a)
[fältet är 8 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
d
atlas, kartbok
g
enkel karta i diagramform
j
karta
k
profil
q
modell
r
fjärranalysbild
s
sektion
u
ospecificerad
y
perspektivbild 1
02

fyllnadstecken

ej definierad position

fyllnadstecken

Färg
kodning har ej beaktats

a
fyllnadstecken

Fysisk bärare
papper
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Typ av reproduktion
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Produktionstekniska detaljer
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Positiv eller negativ polaritet
kodning har ej beaktats

03
04

05
06
07

1

LIBRIS använder koden "v".
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007 för elektroniska resurser (007/00=c)
[fältet är 14 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
b
minnesmodul
f
bandkassett
h
öppen bandspole
j
skiva för magnetisk lagring
o
optisk skiva
r
resurs för fjärråtkomst
u
ospecificerat medium
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
02

fyllnadstecken

03

Färg
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

04

ej definierad position

fyllnadstecken

Storlek på informationsbärare
kodning har ej beaktats

a
fyllnadstecken

Ljud
resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Möjlig utbyggnad av fältet
kodning har ej beaktats

05

06-13

007 för glober (007/00=d)
[fältet är 6 tkn långt]
01
a
b
c
e
z

Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
himmelsglob
annan himlakropp än Jorden eller Månen
Jorden
Månen
annan typ av glob

02

fyllnadstecken

ej definierad position

fyllnadstecken

Färg
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Fysisk bärare
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Typ av reproduktion
kodning har ej beaktats

03
04
05

007 för taktilt material (007/00=f)
[fältet är 10 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
b
punktskrift
02

fyllnadstecken

ej definierad position

a blank

Typ av punktskrift
litterär punktskrift (tecken motsvarande normal text)

03-04
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05
a
b

Kontraktioner (kortskriftsnivå)
fullskrift
kortskrift

fyllnadstecken

Format för musiknoter i punktskrift
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Särskilda egenskaper
kodning har ej beaktats

06-08
09

007 för projicerbara bilder (007/00=g)
[fältet är 9 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
o
bildband
s
diabild
t
stordia
02

fyllnadstecken

ej definierad position

fyllnadstecken

Färg
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Informationsbärare
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Ljud och dess plats
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Ljudteknik
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Mått
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Ram, stöd eller montering
kodning har ej beaktats

03
04
05
06
07
08

007 för mikroformat (007/00=h)
[fältet är 13 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
d
mikrofilm på öppen spole
e
mikrofiche
u
ospecificerat medium
02

fyllnadstecken ej definierad position

03

Polaritet
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

04

Mått
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

05

Förminskningsgrad, kodad
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

06-08

Förminskningsgrad, exakt
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
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09

Färg
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

10

Filmemulsion
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

11

Generation
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

12

Filmbas
fyllnadstecken kodning har ej beaktats

007 för grafiska påsynsbilder (icke-projicerbar bild) (007/00=k)
[fältet är 6 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
c
kollage
d
teckning/målning
e
målning
f
fotomekaniskt tryck (fotografier, konstreproduktioner mm)
g
fotonegativ (original för produktion av positiv reproduktion)
h
ljustryck, fototryck
i
bild (allmän kod)
j
tryckt originalkonstverk av typerna etsning, litografi, träsnitt et c
l
teknisk ritning
n
"chart"
o
"flash card" (även spelkort och liknande)
02

fyllnadstecken

ej definierad position

b
c
m
fyllnadstecken

Färg
svartvit
flera färger
blandat svartvit och färg
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Primär bas för bild
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Ram, stativ, montage
kodning har ej beaktats

03

04
05

007 för spelfilm (007/00=m)
[fältet är 23 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
c
filmpatron
f
filmkassett
r
filmspole
02

fyllnadstecken

ej definierad position

fyllnadstecken

Färg
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Presentationsformat
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Ljudspårets placering
kodning har ej beaktats

03
04
05
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06
fyllnadstecken

Ljudteknik
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Filmbredd
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Möjlig utbyggnad av fältet
kodning har ej beaktats

07
08-22

007 för musikaliska resurser i tryck (007/00=q)
[fältet är 2 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
007 för ljudupptagningar (007/00=s)
[fältet är 14 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
d
skiva
s
ljudkassett
t
spole
z
annat medium än ovan nämnda
02

fyllnadstecken

ej definierad position

a
b
c
d
fyllnadstecken

Hastighet i varv per minut
16 v/m
33 1/3 v/m
45 v/m
78 v/m
kodning har ej beaktats

m
s
z
fyllnadstecken

Ljudkonfiguration
mono
stereo
annan konfiguration
kodning har ej beaktats

m
n
s
u
fyllnadstecken

Spårtyp
mikrospår
ej tillämplig
standardspår
spårtyp okänd
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Storlek
kodning har ej beaktats

l
m
fyllnadstecken
n

Magnetbandets bredd
1/8 tum
1/4 tum
annan bredd än ovanstående
ej tillämplig

fyllnadstecken

Antal spår på bandet
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Typ av generation
kodning har ej beaktats

03

04

05

06
07

08
09
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10
fyllnadstecken

Material i informationsbäraren
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Spårskärning
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Inspelningsprotokoll
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Inspelnings- och lagringsteknik
kodning har ej beaktats

11
12
13

007 för textresurser (007/00=t)
[fältet är 2 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
a
normalt tryck
b
stor stil
d
lösblad
007 för videoupptagningar (007/00=v)
[fältet är 9 tkn långt]
01
Kod för fysisk egenskap/särskild medieterm
d
videoskiva
f
videokassett
r
videospole
02

fyllnadstecken ej definierad position

03
b
c
m
fyllnadstecken

Färg
svartvit
flera färger
blandat svartvit och färg
kodning har ej beaktats

b
c
g
s
v
fyllnadstecken

Format
VHS
U-matic
laser-optisk videoskiva
Blu-ray
DVD
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Ljudets placering
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Ljudteknik
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Mått
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Ljudkonfigurering
kodning har ej beaktats

04

05
06
07
08
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008 Mediespecifika koder [NR]
00-05

Inläggningsdatum (från BURK)
I formatet ÅÅMMDD

06
c
d
i
k
n
r
s

Typ av utgivningsdatum
pågående utgivning
”första-år” innehåller startår och ”andra-år” innehåller 9999
avslutad utgivning
"första-år" innehåller startår och "andra-år" innehåller slutår
start- och slutår för samling
"första-år" innehåller startår och "andra-år" innehåller slutår
årtal för huvuddel av samling
"första-år" innehåller startår och "andra-år" innehåller slutår
utgivningstid okänd
"första-år" och "andra-år" innehåller vardera fyra blanktecken
årtal för ny utgivning och ursprunglig utgivning
"första-år" innehåller årtalet för återutgåvan och "andra-år" årtalet för
originalet
ett årtal för utgivningen (även förkortad katalogisering)
"första-år" innehåller årtalet och "andra-år" innehåller fyra blanktecken

07-10

"Första-år"
fyra tecken, u används för obekanta siffror; kan innehålla fyra blanktecken
enligt ovan

11-14

"Andra-år"
fyra tecken, u används för obekanta siffror; kan innehålla fyra blanktecken
eller 9999 enligt ovan

15-17

Utgivningsland
två- eller treställig kod enligt MARC Code list for countries.
Vid tvåställig kod är position 17 blank. Då utgivningsland är okänt eller
irrelevant används xx blank (xx )

18-34

Mediespecifika koder
Innehållet styrs av Postetiketten (000/06-07; se nedan)

35-37

Språkkod
Treställig alfabetisk kod enligt MARC Code list for languages.

38
fyllnadstecken

Modifieringar
kodning har ej beaktats

d

Katalogiserande instans
standardvärde för katalogisering i BURK

39

Monografisk textresurs 008/18-34
Poster med medietyp text (000/06=a eller t) som inte är fortlöpande (000/07≠i eller s)
18-21
Illustrationer
(18)
a
illustrationer finns
blank
illustrationer saknas
(19-21)

blank

22
g
j

Målgrupp
allmän (vuxen)
barn och ungdom
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23
a
b
d
f
r
s
blank
fyllnadstecken

Form för manifestationen
mikrofilm
mikrofiche
storstilspublikation
taktil utgåva
reproduktion i originalstorlek
utgåva i elektronisk form
inget av ovanstående
kodning har ej beaktats

b
d
e
j
k
m
q
6
fyllnadstecken

Innehållskategori
Högst fyra koder anges, ev övriga positioner innehåller fyllnadstecken.
bibliografi
lexikon
encyklopedi
patent
diskografi
akademisk avhandling
filmografi
tecknad serie/serieroman
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Offentlig resurs
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Konferenspublikation
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Festskrift
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Index
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierad position

24-27

28
29
30
31
32
33

d
e
f
j
p
fyllnadstecken

Litterär form
ej skönlitteratur
skönlitteratur
tecknad serie - OBSOLET, denna uppgift ligger istället i position 24-27.
Koden kan förekomma i äldre BTJMARC 21-poster.
dramatik
essä
roman
novell
poesi
kodning har ej beaktats

a
b
c
d
fyllnadstecken

Biografi
självbiografi
biografi över en individ
biografi över mer än en individ
innehåller biografisk information
kodning har ej beaktats

0
1
[c]

34

14

FORMATÖVERSIKT BTJMARC 21
VERSION 2011

Elektronisk resurs
Poster med medietyp elektronisk resurs (000/06=m)
18-21
fyllnadstecken ej definierade positioner
22

23-25

g
j

Målgrupp
allmän (vuxen)
barn och ungdom

fyllnadstecken

ej definierade positioner

a
b
c
f
g
i
j
m

Typ av elektronisk resurs
numerisk information
datorprogram
datorgrafik
fonter
dataspel, TV-spel
interaktiva multimedier utom dataspel/TV-spel
onlinetjänster
mer än en typ av resurs

fyllnadstecken

ej definierad position

fyllnadstecken

Offentlig resurs
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierade positioner

26

27
28
29-34

Kartografisk resurs 008/18-34
Poster med medietyp karta (000/06=e eller f)
18-21
Relief på land eller på sjö/havsbotten
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
22-23
24

fyllnadstecken

Projektion
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierad position

a
d
e

Typ av kartografisk resurs
monografisk karta
glob
atlas, kartbok

fyllnadstecken

ej definierade positioner

fyllnadstecken

Offentlig resurs
kodning har ej beaktats

a
b
d
f
r
s
blank
fyllnadstecken

Form för manifestationen
mikrofilm
mikrofiche
storstilspublikation
taktil utgåva
reproduktion i originalstorlek
utgåva i elektronisk form
inget av ovanstående
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierad position

25

26-27
28
29

30
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31
32

fyllnadstecken

Index
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierad position

e
o
blank

Särskilda formatkarakteristika
Högst två koder anges, ev övriga positioner innehåller blanksteg.
handritad karta
väggkarta
inga särskilda karakteristika

33-34

Musikalisk resurs eller ljudupptagning 008/18-34
Medietyp musik (inspelad eller nedskriven) samt övriga ljudupptagningar (000/06=c, d, i eller j)
18-19
Kompositionsform för musik
nn
kodning ej tillämplig
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
20
n
fyllnadstecken

Format för musikalisk manifestation
kodning ej tillämplig
kodning har ej beaktats

n
fyllnadstecken

Delar/stämmor som finns i resursen
kodning ej tillämplig
kodning har ej beaktats

g
j

Målgrupp
allmän (vuxen)
barn och ungdom

a
b
d
f
r
s
blank
fyllnadstecken

Form för manifestationen
mikrofilm
mikrofiche
storstilspublikation
taktil utgåva
reproduktion i originalstorlek
utgåva i elektronisk form
inget av ovanstående
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Bifogat material som åtföljer resursens huvuddel
kodning har ej beaktats

a
b
d
e
f
j
o
p
s
blank blank
nn
fyllnadstecken

Form för text till icke-musikalisk ljudupptagning
Högst två enställiga koder för typ av text då resursen inte är musikalisk.
Anges endast en kod innehåller position 31 ett blanktecken. Då resursen är
musikalisk innehåller 30-31 två blanktecken.
självbiografi
biografi
dramatik
essä
skönlitteratur
språklig instruktion
folksaga
poesi
resursen inbegriper ljud
kodning ej tillämplig; resursen är en musikupptagning
kodning ej tillämplig; resursen är en tryckt eller handskriven musikalie
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierad position

21

22

23

24-29
30-31

32
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33

34

n
fyllnadstecken

Transponering eller arrangemang
kodning ej tillämplig
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierad position

Fortlöpande resurs 008/18-34
Avser fortlöpande resurser som i huvudsak består av text; dvs poster (000/07=i eller s) som även har
medietyp text (000/06=a eller t)
18
Frekvens för utgivning eller uppdatering
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
19
20

fyllnadstecken

Regelbundenhet i uppdatering
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierad position

d
l
m
p
n
w
blank
fyllnadstecken

Typ av fortlöpande resurs
databas
lösbladsutgåva med utbytesblad, kompletteringsblad
monografiserier
tidskrift
dagstidning
webbplats
inget av ovanstående
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Form för den ursprungliga utgåvan
kodning har ej beaktats

a
b
d
f
r
s
blank

Form för manifestationen
mikrofilm
mikrofiche
storstilspublikation
taktil utgåva
reproduktion i originalstorlek
utgåva i elektronisk form
inget av ovanstående

b
d
e
j
k
m
q
y
6
fyllnadstecken

Innehållskategori för resursen som helhet
bibliografi
lexikon
encyklopedi
patent
diskografi
akademisk avhandling
filmografi
årsbok
tecknad serie/serieroman
kodning har ej beaktats

21

22
23

24
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25-27
b
d
e
j
k
m
q
y
6

Innehåll utöver den innehållskategori som angivits i position 24
Högst tre koder, vänsterställda med utfyllande blanktecken.
bibliografi
lexikon
encyklopedi
patent
diskografi
akademisk avhandling
filmografi
årsbok
tecknad serie/serieroman

fyllnadstecken

Offentlig resurs
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Konferenspublikation
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierade positioner

fyllnadstecken

Skriftart i resursens titel
kodning har ej beaktats

0
2

Behandling av titeländring för resursen
inte en integrerande resurs (titeländring kan ge upphov till ny post)
integrerande resurs (titeländring ger normalt inte upphov till ny post)

28
29
30-32
33
34

Grafiska resurser 008/18-34
Poster med medietyp grafisk resurs lämpad för projektion (000/06=g) eller bild, ritning eller annan
tvådimensionell resurs ej avsedd för projektion (000/06=k)
18-20
Speltid
tre positioner för speltid i minuter, högerställt med inledande nolla/nollor
000
speltid överstiger 999 minuter
001-999
speltid i minuter
nnn
speltid ej tillämplig
fyllnadstecken kodning har ej beaktats
21

fyllnadstecken

ej definierad position

g
j

Målgrupp
allmän (vuxen)
barn och ungdom

fyllnadstecken

ej definierade positioner

fyllnadstecken

Offentlig resurs
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Form för manifestationen
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierade positioner

22

23-27
28
29
30-32
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33
a
c
f
i
k
l
m
n
o
s
t
v

Typ av grafisk resurs
konstverk i original
konstverk i reproduktion
bildband
bild (allmän term)
grafisk resurs (allmän term)
ritning
spelfilm
graf eller diagram
flash card
diabild
stordia
videoupptagning

a
n
fyllnadstecken

Teknik
animation
ej tillämplig (resursen återger ej fysisk rörelse)
kodning har ej beaktats

34

Föremål 008/18-34
Poster med medietyp föremål (000/06=r)
18-20
Speltid
nnn
kodning ej tillämplig
21

fyllnadstecken

ej definierad position

g
j

Målgrupp
allmän (vuxen)
barn och ungdom

fyllnadstecken

ej definierade positioner

fyllnadstecken

Offentlig resurs
kodning har ej beaktats

blank

Form för manifestationen
kodning ej tillämplig för föremål

fyllnadstecken

ej definierade positioner

d
g
p
q
r
w
z

Typ av resurs
diorama
spel
mikroskopiska preparat
modell
realia
leksak
annan typ av föremål

n

Teknik
kodning ej tillämplig

22

23-27
28
29
30-32
33

34
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Kombinerat material 008/18-34
Poster med medietyp kombinerat material (000/06=o)
18-20
Speltid
nnn
kodning ej tillämplig
21

fyllnadstecken

ej definierad position

g
j

Målgrupp
allmän (vuxen)
barn och ungdom

fyllnadstecken

ej definierade positioner

fyllnadstecken

Offentlig resurs
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

Form för manifestationen
kodning har ej beaktats

fyllnadstecken

ej definierade positioner

b

Typ av resurs
paket

fyllnadstecken

Teknik
kodning har ej beaktats

22

23-27
28
29
30-32
33
34
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VARIABLA FÄLT
De variabla fälten innehåller alfanumerisk data.
Vissa fält är upprepningsbara, andra inte. Detta anges i fältrubriken med [R] för upprepningsbara fält och
[NR] för ej upprepningsbara. På delfältsnivå anges upprepningsbarhet efter delfältsrubriken.
Varje fält utom det sista avslutas med en fältavskiljare. Det sista fältet i en post avslutas med en
postavskiljare.
Delfältskoden består av en delfältsavskiljare och ett alfanumeriskt tecken.
Innehållet i indikatorpositionerna är alltid numeriskt eller blank.
ind

delf

020 International Standard Book Number (ISBN) [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

ISBN-10 eller ISBN-13 [NR]

022 International Standard Serial Number (ISSN) [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

ISSN [NR]

024 Annan standardiserad identifikator [R]
024 kan hämtas från såväl BURK IV 024 som 350 och 538.
IND1
0
2
3
7
8

Typ av standardnummer
International Standard Recording Code (ISRC)
International Standard Music Number (ISMN)
International Article Number (EAN)
nummertypen specificeras i delfält 2
ospecificerad nummertyp
till exempel BTJ:s häfteposition (delfält a inleds då med ”BTJ,
häfteposition: ”)

IND2
blank
a
2

standardnumret [NR]
typ av standardnummer [NR]
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027 International Standard Report Number (ISRN) [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

ISRN [NR]

028 Editionsnummer/skivnummer/plåtnummer/radiogramnummer/
videogramnummer [R]
IND1
0
1
2
3
4

Typ av nummer
editionsnummer
skivnummer
plåtnummer
radiogramnummer
videogramnummer

IND2
1

numret redovisas i anmärkning/biuppslag
a

nummerbeteckningen [NR]

040 Katalogiserande instans [NR]
IND1
blank
IND2
blank
a

institution som gjort den ursprungliga katalogiseringen [NR]
Innehåller SwLnBT

041 Språkkoder [R]
041 anges endast då den bibliografiska posten anger mer än en språkkod.
IND1
0
1

posten beskriver inte en översättning
posten beskriver en översättning

IND2
blank

språkkod enligt MARC 21
a
b
h

resursens språk [R]
sammanfattningsspråk [R]
ursprungligt språk och/eller språk varifrån resursen är översatt [R]

22

FORMATÖVERSIKT BTJMARC 21
VERSION 2011

082 DDK-klassifikation (Dewey decimal classification) [R]
Klassifikation enligt DDK.
IND1
blank
0
1

upplageuppgift saknas (svensk nationell standardavvikelse från MARC 21)
fullständig upplaga av DDK
förkortad upplaga av DDK

IND2
blank
0
4

uppgift om tilldelande instans saknas
klassifikationen tilldelad av LC
klassifikationen tilldelad av annan instans
a
b
2

klassifikationskod [R]
ordningselement i uppställningen [NR]
upplaga [NR]

083 Sekundär DDK-klassifikation (Dewey decimal classification) [R]
Klassifikation enligt DDK.
IND1
blank
0
1

upplageuppgift saknas (svensk nationell standardavvikelse från MARC 21)
fullständig upplaga av DDK
förkortad upplaga av DDK

IND2
blank
a
2

klassifikationskod [R]
upplaga [NR]

084 SAB-klassifikation [R]
Klassifikation enligt Klassifikationssystem för svenska bibliotek.
Finns lokal klassifikation (BURK IV 981) för det aktuella biblioteket används detta istället för 081 för att
skapa postens 084. Den lokala klassifikationen hämtas dock inte vid Bibliografisk service-nivå 1 och 2.
IND1
blank
IND2
blank
a
2

klassifikationskod [NR]
innehåller alltid koden kssb (Klassifikationssystem för svenska bibliotek)
[NR]
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100 Personnamn som huvuduppslag [NR]
IND1
0
1

Förnamn
enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2
blank
a
b
c
d
g

namn [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
födelse- och dödsår [NR]
pseudonymuppgift och liknande [NR]

110 Institutionsnamn som huvuduppslag [NR]
IND1
1

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
övriga namn

2
IND2
blank
a
b
c
d
n

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
kongressort [NR]
kongressår [R]
kongressnummer [R]

111 Namn på självständig kongress som huvuduppslag [NR]
IND1
2

namn i rak följd

IND2
blank
a
c
d
e
n

kongressens namn [NR]
kongressens ort [NR]
kongressens år [NR]
underordnad del av kongressen [R]
kongressens nummer [R]
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130 Uniform titel som huvuduppslag [NR]
Motsvarar huvuduppslagsbildande BURK IV 240 samt vissa förekomster av BURK IV 244
IND1
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2
blank
a
k
l
m
n
o
p
r
s

titel [NR]
specificering ("Urval" et c) [R]
språk [NR]
besättning [R]
ordningsnummer, opusnummer [R]
arrangemang [NR]
avsnitt [R]
tonart [NR]
bibelversion [NR]

222 Nyckeltitel [R]
IND1
blank
IND2
0
a
b

titel [NR]
särskiljande tillägg [NR]

240 Uniform titel (ej huvuduppslagsbildande) [NR]
Motsvarar ej-huvuduppslagsbildande 240 i BURK IV
IND1
1

titeln medtas i konventionell katalog

IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
k
l
m
n
o
p
r

titel [NR]
specificering ("Urval" etc) [R]
språk [NR]
besättning [R]
ordningsnummer, opusnummer [R]
arrangemang [NR]
avsnitt [R]
tonart [NR]

25

FORMATÖVERSIKT BTJMARC 21
VERSION 2011

245 Titel och upphov [NR]
IND1
0
1

titeln bildar ej biuppslag i vissa katalogprodukter
titeln bildar biuppslag i vissa katalogprodukter

IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
b
c
h
n
p

huvudtitel [NR]
övrig titelinformation et c [NR]
upphovsuppgifter samt ev ytterligare titelinformation [NR]
allmän medieterm [NR]
underserie, delbeteckning [R]
deltitel [R]

246 Varianttitlar [R]
IND1
0
1

titeln bildar ej biuppslag i konventionell katalog
titeln bildar biuppslag i konventionell katalog

IND2
2
3
4
5
7
8

tillfällig variation
även med titel
omslagstitel
förtitel
kolumntitel
ryggtitel
a
b
f
n
p

titel [NR]
övrig titelinformation [NR]
tidsbestämning [NR]
delbeteckning, deltitel [R]
deltitel [R]

250 Upplaga [NR]
IND1
blank
IND2
blank
a
b

upplageuppgift [NR]
upplagespecifik upphovsuppgift; sekundära, upplagespecifika
upphovsuppgifter [NR]
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254 Musikalietypsspecifik uppgift [NR]
IND1
blank
IND2
blank
a

musikalietypsspecifik uppgift [NR]

255 Matematiska data [R]
IND1
blank
IND2
blank
a
b

uppgift om skala [NR]
uppgift om projektion [NR]

256 Filspecifika uppgifter [NR]
IND1
blank
IND2
blank
a

beteckning (filtyp) [NR]

260 Utgivning, distribution etc [R]
IND1
blank
IND2
blank
a
b
c
g

utgivningsort [R]
utgivare ("förlag") [R]
utgivningstid [R]
tryckningstid [R]
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300 Fysisk beskrivning [R]
IND1
blank
IND2
blank
a
b
c
e

omfång [R]
övriga fysiska detaljer [NR]
mått [R]
bilaga [NR]

362 Numeriska och/eller alfabetiska, kronologiska eller andra beteckningar [R]
IND1
1

Standardvärde för katalogisering i BURK

IND2
blank
a

beteckningen [NR]

[440 Serieuppgift [R]]
OBSOLET: uppgift om serie ligger istället i ett fält 490.
440 kan förekomma på äldre BTJMARC 21-poster.
IND1
blank
IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
p
v
x

titel [NR]
underseries titel [R]
volymnummer [NR]
ISSN [NR]

490 Serieuppgift [R]
IND1
0
1

serietitel bildar ej biuppslag i konventionell katalog
serietitel bildar biuppslag i konventionell katalog

IND2
blank
a
v
x

titel [R]
volymnummer [R]
ISSN [R]
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500 Allmän anmärkning [R]
Anmärkning om fortsättningsarbete ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstext [NR]

Fält 500 skapar förutom detta även ett fält 886 (se bilaga 2) för alla nivåer på Bibliografisk
service, med undantag från 500 i1=F som ej ingår i Bibliografisk service-nivå.

502 Dissertationsanmärkning [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

dissertationsterm och ort [NR]

504 Anmärkning om bibliografi [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

uppgift om det bibliografiska avsnittet [NR]

505 Innehållsanmärkning [R]
IND1
0

anmärkningen avser hela resursen

IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

508 Anmärkning om upphovsuppgifter [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]
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515 Anmärkning om numrering och utgivning [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

520 Innehållsbeskrivning [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
blank

kort kommentar av BTJ/Bokdata

IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

521 Anmärkning om målgrupp [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [R]

538 Anmärkning om systemkrav och mediespecifika uppgifter [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

546 Språkanmärkning [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]
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596 Lokal anmärkning [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
blank
5
d
b
h
i
k
l
p
s
x
y

kommunkoden för bibliotekssystemet (fyra siffror) [NR]
datum när fältet skapades eller senast korrigerades [NR]
allmän anmärkning [R]
lokal anmärkning om hyllplacering [NR]
innehållsbeskrivning [NR]
anmärkning om lokal kopiering [NR]
anmärkning om uppställning efter löpnummer [R]
anmärkning rörande seriella objekt [NR]
anmärkning om lokalt sammanbundet verk [NR]
identifikationsnummer i lokalt system (t ex DOBIS-nummer för 0101) [R]
inläggningsdatum i lokalt system (t ex DOBIS-katalogiseringsdatum för
0101) [R]

600 Ämnesord: personnamn (central katalogisering) [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
0
1

förnamn
enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2
0
1

LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject
heading for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat

2
3
4
a
b
c
d
g
t
v
x
y
z
2

namn [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
födelse- och dödsår [NR]
pseudonymuppgift och liknande [NR]
verkets titel (även uniform titel) [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
persind - För BTJ-ämnesord används koden persind för de personnamn (verkliga personer ur
skönlitteratur) som kommer från BTJ: s personindex Canadian subject heading/NLC
authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
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610 Ämnesord: institutionsnamn (central katalogisering) [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
1

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
övriga namn

2
IND2
0
1

LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject
heading for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat

2
3
4
a
b
c
d
n
t
v
x
y
z
2

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
kongressort [NR]
kongressår [R]
kongressnummer [R]
verkets titel (även uniform titel) [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
instind - För BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn som kommer från
BTJ: s institutionsindex
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading

611 Ämnesord: namn på självständig kongress (central katalogisering) [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
2

namn i rak följd

IND2
0
1

LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject
heading for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat

2
3
4
a
c
d
e
n
t
v
x
y

kongressens namn [NR]
kongressens ort [NR]
kongressens år [NR]
underordnad del av kongressen [R]
kongressens nummer [R]
verkets titel (även uniform titel) [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
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z
2

underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
instind - För BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn som kommer från
BTJ: s institutionsindex
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading

630 Ämnesord: uniform titel (central katalogisering) [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2
0
1

LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject
heading for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat

2
3
4
a
m
n
r
o
k
s
l
p
v
x
y
z
2

titel [NR]
besättning [R]
ordningsnummer [R]
tonart [NR]
arrangemang [NR]
specificering (”urval”) [R]
bibelversion [NR]
språk [NR]
avsnitt [R]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
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650 Ämnesord: allmänna (central katalogisering) [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
0
1

LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject
heading for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
Term ur kontrollerad vokabulär eller tesaurus

2
3
4
7
a
b
c
d
e
v
x
y
z
2

ämnesordet [NR]
topical term [NR]
location of an event [NR]
active dates [NR]
relator term [R]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
sbbarn – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur. Barn- och
ungdomslitteratur
sbvux – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur.
Ämnesordslista, vuxenlitteratur
persind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva personer ur skönlitteratur
instind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva institutioner ur skönlitteratur
geogrind – BTJ-ämnesord: namn på fiktiva platser ur skönlitteratur
skte - BTJ-ämnesord från Tesaurus för återsökning av skönlitteratur
bate – BTJ-ämnesord från Kompass i bokskogen : tesaurus för återsökning av barn- och
ungdomslitteratur
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
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651 Ämnesord: geografiska namn (central katalogisering) [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
0
1

LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject
heading for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat

2
3
4
a
v
x
y
z
2

ortnamn [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
geogrind - För BTJ-ämnesord används koden geogrind för de namn på geografiska platser
som kommer från BTJ: s geografiska index
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading

655 Ämnesord: genrer (central katalogisering) [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
0
1

LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program program (AC)/Subject
heading for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
Term ur kontrollerad vokabulär eller tesaurus

2
3
4
7
a
v
x
y
z
2

genreterm [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
sbbarn – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur. Barn- och
ungdomslitteratur
sbvux – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur.
Ämnesordslista, vuxenlitteratur
slba – ämnesord för filmgenrer från Statens ljud- och bildarkiv
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
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697 Lokala ämnesord [R]
Överföres för aktuellt bibliotek från BURK IV 690.
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service.
IND1
blank
0-9

olika kategorier SSB ämnesord

IND2
blank
a
d
c
e
x
f
j
l
y

BUFP [NR]
datum för inläggning eller senaste korrigering av fältet [NR]
ämnesord [R]
underordnat ämnesord [R]
form för filering [R]
[endast för SSB] särskiljande tillägg [R]
[endast för SSB] förnamn vid dubbelnamn [R]
[endast för SSB] parentetiskt tillägg [R]
[endast för SSB] födelse- och dödsår [R]

700 Personnamn som biuppslag [R]
IND1
0
1

Förnamn
enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2
blank
a
b
c
d
g
t
4

namn [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
födelse- och dödsår [NR]
pseudonymuppgift och liknande [NR]
titel (även uniform titel) [NR]
funktionskod [R]

710 Institutionsnamn som biuppslag [R]
IND1
1

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
övriga

2
IND2
blank
a
b
c
d
n
t
4

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
kongressort [NR]
kongressår [R]
kongressnummer [R]
titel (även uniform titel) [NR]
funktionskod [R]
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711 Namn på självständig kongress som biuppslag [R]
IND1
2

namn i rak följd

IND2
blank
a
c
d
e
n
t
4

kongressens namn [NR]
kongressens ort [NR]
kongressens år [NR]
underordnad del av kongressen [R]
kongressens nummer [R]
titel (även uniform titel) [NR]
funktionskod [R]

730 Uniform titel som biuppslag [R]
Motsvarar BURK IV 740 i1=A, D, F samt vissa förekomster av 244
IND1
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2
blank
a
k
l
m
n
o
p
r
s

titel, inkl ev särsk tillägg [NR]
specificering ("Urval" etc) [R]
språk [NR]
besättning [R]
ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning [R]
arrangemang [NR]
avsnitt [R]
tonart [NR]
bibelversion [NR]

740 Titel som biuppslag [R]
Motsvarar BURK IV 740 i1=C samt vissa förekomster av 244/246
IND1
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2
blank
a
n

titel [NR]
deltitel, underserie [R]

762 Har underserie (seriella publikationer) [R]
IND1
0

anmärkning visas

IND2
blank

har underserie
t

titel [NR]
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770 Har supplement (seriella publikationer) [R]
IND1
0

anmärkning visas

IND2
blank

har supplement
t

titel [NR]

772 Huvudpostinformation [R]
IND1
0

anmärkning visas

IND2
0
blank

huvudpost
huvudskrift/monografi
a
b
d
s
t
x
z
w

huvuduppslag [NR]
upplaga [NR]
utgivning [NR]
uniform titel [NR]
titel [NR]
ISSN [NR]
ISBN [R]
huvudpostens BURK-nummer [R]

773 Uppgift om värdpublikation (analytisk post) [R]
IND1
0

anmärkning visas

IND2
8

standardfras specificeras i delfält i
i
t
s
b
d
o
k
n
g
x
z
w

standardfrasen ”Ur: ” [NR]
titel- och upphovsuppgift [NR]
fileringstitel (seriella publikationer) [NR]
upplageuppgift [NR]
uppgift om utgivning, distribution etc [NR]
fysisk beskrivning [R]
serieuppgift [R]
anmärkning [R]
placering i värdobjektet [R]
ISSN [NR]
ISBN [R]
värdpublikationens BURK-nummer [R]
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775 Parallellutgåva (seriella publikationer) [R]
Motsvarar såväl 759 som 769 i BURK IV.
IND1
0

anmärkning visas

IND2
8

standardfras specificeras i delfält i
i
t

standardfrasen ”Parallell utgåva till” resp ”Parallellutgåva” [NR]
titel [NR]

780 Föregående titel (seriella publikationer) [R]
IND1
0

anmärkning visas

IND2
0
1
2
3
4
5
6
7

fortsätter
fortsätter delvis
ersätter
ersätter delvis
bildad genom sammanslagning av… och …
har införlivat
har delvis införlivat
har brutits ut från
t

titel [NR]

785 Efterföljande titel (seriella publikationer) [R]
IND1
0

anmärkning visas

IND2
0
1
2
3
4
5
6
7
8

fortsättes av
fortsättes delvis av
ersättes av
ersättes delvis av
har uppgått i
har delvis uppgått i
uppdelad på
fortsättes efter sammanslagning med … av …
fortsätter under sin tidigare titel
t

titel [NR]
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787 Länkfält, ospecificerat samband [R]
787 kan innehålla information från fält 779 samt vissa 780 och 785 i BURK IV.
IND1
0

anmärkning visas

IND2
8

standardfras specificeras i delfält i
i
t

standardfras [NR]
titel [NR]

800 Biuppslag på personlig upphovsman till seriell publikation jämte titel [R]
IND1
0
1

förnamn
enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2
blank
a
b
c
d
g
t
v

namn [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
födelse- och dödsår [NR]
pseudonymuppgift och liknande [NR]
verkets titel (även uniform titel) [NR]
volymbeteckning [NR]

830 Serietitel i biuppslagsform [R]
IND1
blank
IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
v

serietitel [NR]
volymbeteckning [NR]

852 Hyllsignatur [R]
Hyllsignatur genereras för aktuell BUFP/MAS, ingår ej i nivå 1 på Bibliografisk service, valbart för nivå
2
IND1
7

klassifikationssystem specificeras i delfält 2

IND2
blank
a
h
2

kod för aktuell BUFP (organisationsnummer) [NR]
hyllsignatur [NR]
klassifikationssystem [NR]
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856 Elektronisk adress [R]
IND1
0
1
2
3
4
7

e-post
ftp
remote login
uppringd förbindelse
http
annan metod (specificerad i delfält 2)

IND2
0

adressen avser den beskrivna resursen
a
b
c
d
f
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
z
2
3

värddator [R]
nummer [R]
komprimering [R]
vägen till en fil [R]
filnamn [R]
handläggare [NR]
instruktion [R]
överföringshastighet [NR]
lösenord [NR]
login [NR]
kontaktperson [R]
namn på värd [NR]
operativsystem [NR]
del av adress [NR]
filöverföringsmetod [NR]
inställningar [NR]
filstorlek [R]
terminalemulering [R]
URL [R]
tillgänglighet [R]
anmärkning [R]
metod för åtkomst [NR]
beskrivning [NR]
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886 Främmande MARC-data [R]
MARC 21-posten innehåller 886 skapade ur flera olika delar av BURK IV-posten. 886 skapas ur BURK
IV-postens postetikett, 008, länkfältet 009, vissa förekomster av 244, sorteringsfältet 245 delfält W, 260
i1=F, 500, 503, 509, vissa förekomster av 780 och 785.
Istället för ett 681 för de genererade ämnesorden skapas i BTJMARC 21-posten ett 886 med detta
innehåll.
IND1
0
1
2

främmande MARC-data från postetiketten
främmande MARC-data från kontrollfälten 001 – 009
främmande MARC-data från de variabla fälten 010 – 999,
(samt 009 delfält O, uppgift om läsordning)

IND2
blank
2
a
b

källan för främmande MARC-data
delfältet innehåller alltid informationen BURK IV
fältkod för främmande MARC-data
delfältet används vid kontrollfält och variabla fält och innehåller fältkoden
för det främmande fältet
innehållet i det främmande fältet
Observera alltså att detta fält ser olika ut beroende på vilken MARC-data
som presenteras. Fältlängd beror således på vilken typ av 886 som finns i
posten.
Se nedanstående beskrivning över giltiga 886.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens postetikett:
IND1
0
främmande data från postetiketten
IND2
blank
2
b

BURK IV
BURK-postens postetikett innehåller 19 tecken som inkluderas i dfb enligt
följande:
pos 0 =BURK IV 000-A
pos 1-2 =BURK IV 000-B
pos 3 =BURK IV 000-C
pos 4-5 =BURK IV 000-D
pos 6-7 =BURK IV 000-E
pos 8-11 =BURK IV 000-F
pos 12-14 =BURK IV 000-G
pos 15-16 =BURK IV 000-H
pos 17 =BURK IV 000-I
pos 18 =BURK IV 000-L

42

FORMATÖVERSIKT BTJMARC 21
VERSION 2011

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 008:
IND1
0
främmande data från postetiketten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
innehåller ”008” (fältbeteckning)
innehåller elva tecken enligt följande (saknade tecken ersätts med
blanksteg):
pos 0=informationskod (första tecknet i BURK IV 008 df A) Versal ändras
till gemen!
pos 1-4= ÅRTAL-1
pos 5-8= ÅRTAL-2
pos 9=008 df C (barn-J alt. blank) Versal ändras till gemen!
pos 10=008 df J (bibliografisk informationskod) Versal ändras till gemen!

Ett 886 skapas av BURK IV-postens länkfält 009:
IND1
1
främmande MARC-data från kontrollfälten 001 – 009
IND2
blank
2
a
b

o

BURK IV
009
innehåller 27 tecken med BURK-nummer inklusive checktecken enligt
följande:
pos 0-6 = ev dubblettlänks BURK-nummer (009 D)
pos 7-8 = motsvarande nummers checktecken
pos 9-15 = ev huvudpostlänks BURK-nummer (009 H)
pos 16-17 = motsvarande nummers checktecken
pos 18-24 = ev fortsättningslänks BURK-nummer (009 R)
pos 25-26 = motsvarande nummers checktecken
Delfält b:s innehåll är alltid 27 tecken. Länkar som saknas ersätts av nollor.
uppgift om läsordning (alltid två tecken, t ex 01) hämtas från ev 009 df O
(Df o ingår ej i Bibliografisk service nivå 1 och 2).

Ett 886 skapas i vissa fall av BURK IV-postens 244:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
244
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.
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Ett 886 skapas av BURK IV-postens sorteringsfält 245 dfW:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
245
innehåller två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURK IVfältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det
överförda delfältet

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 260 i1=F:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
260
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 500:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
500
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 503:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
503
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.
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Ett 886 skapas av BURK IV-postens 509:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
509
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas av BURK IV-postens 690:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
690
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas i vissa fall av BURK IV-postens 780:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
780
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

Ett 886 skapas i vissa fall av BURK IV-postens 785:
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
785
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.
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Istället för det 681 (genererade ämnesord) vi tidigare levererat skapas i BTJMARC 21-posten ett
886. Se även BTJMARC 21 976.
Termer hämtas ur separat register (ÄMNE) med utgångspunkt från 081/981
och placeras i 886 df a.
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service. Valbart för nivå 3.
IND1
2
främmande data från de variabla fälten
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
681
innehåller hela det variabla fältet: två tecken motsvarande första- och
andraindikator i BURK IV-fältet, följt av delfältskod för det överförda
delfältet, följt av innehållet i det överförda delfältet, följt av
delfältsavskiljare, följt av ev ytterligare delfältskod et cetera.

900 Hänvisning från personnamn [R]
Fält 900 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell-LIBRIS) och ingår egentligen inte i MARC 21.
IND1
0
1

förnamn
enkelt eller sammansatt släktnamn

IND2
s
k

se-hänvisning
se-även-hänvisning
a
b
c
d
g
t
u

namn [NR]
ordningstal [R]
särskiljande tillägg [R]
födelse- och dödsår [R]
pseudonymuppgift och liknande [R]
titel [R]
utskrivet mål för hänvisningen [NR]

910 Hänvisning från institutionsnamn [R]
Fält 910 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell-LIBRIS) och ingår egentligen inte i MARC 21.
IND1
1
2

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
övriga

IND2
s
k

se-hänvisning
se-även-hänvisning
a
b
c
d
n
t
u

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
kongressort [R]
kongressår [R]
kongressnummer [R]
titel [R]
utskrivet mål för hänvisningen [NR]
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911 Hänvisning från kongressnamn [R]
Fält 911 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell-LIBRIS) och ingår egentligen inte i MARC 21.
IND1
2
IND2
s
k

se-hänvisning
se-även-hänvisning
a
c
d
e
n
t
u

kongressens namn [NR]
kongressens ort [R]
kongressens år [R]
underordnad del av kongressen [R]
kongressens nummer [R]
titel [R]
utskrivet mål för hänvisningen [NR]

930 Hänvisning från uniform titel, titel och fileringstitel [R]
Fält 930 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell-LIBRIS) och ingår egentligen inte i MARC 21.
IND1
blank
IND2
s
k

se-hänvisning
se-även-hänvisning
a
k
l
m
n
o
p
r
s
u

titel/uniform titel [NR]
specificering [R]
språk [R]
besättning [R]
ordningsnummer, opusnummer, deltitel, underserie [R]
arrangemang [R]
avsnitt [R]
tonart [R]
bibelversion [R]
utskrivet mål för hänvisningen [NR]

939 Formattyp [R]
Fält 939 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell) och ingår egentligen inte i MARC 21.
IND1
blank
IND2
blank
a
b
c

beteckning [R]
formattyp [R]
bärartyp [R]
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945 Föredragen titel [NR]
Fält 945 är en svensk standardavvikelse (BTJ-Axiell) och ingår egentligen inte i MARC 21.
IND1
1
IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
p

huvudtitel [NR]
deltitel [R]

976 Automatiskt genererade ämnesord [R]
Fält 976 är en avvikelse från internationell MARC 21-standard.
Termer hämtas ur separat register (ÄMNE) med utgångspunkt från 081/981 och placeras i 976. 976
upprepas för varje genererat ämnesord.
Ingår ej i nivå 1 och 2 på Bibliografisk service. Valbart för nivå 3.
IND1
blank
IND2
0
b

ämnesordet [NR]

998 Länk till BTJ tilläggsinformation (extrainformation) [NR]
Fält 998 är en avvikelse från internationell MARC 21-standard.
Ingår ej i nivå 1 på Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
blank
u
x

http-adress till BTJ [NR]
länk till tilläggsinformationen [NR]

48

FORMATÖVERSIKT BTJMARC 21
VERSION 2011

Bilaga 1: Sammanslagning av huvudpost och delpost
BTJMARC 21 skiljer sig från produktionsformatet såtillvida att produktionsformatet har huvud- och
delposter (för sådana titlar som inte är monografier). I BTJMARC 21 är dock dessa sammanslagna; varje
delpost hämtar relevant information från sin huvudpost. Huvudposterna, som saknar fysisk motsvarighet,
finns alltså inte i BTJMARC 21.
Hur de variabla fälten från produktionsformatets huvud- och delposter gemensamt skapar BTJMARC 21poster framgår av tabellen nedan. I tabellen står hp för huvudpost och dp för delpost.
I den andra kolumnen anges huruvida fältet är upprepningsbart [R] eller inte upprepningsbart [NR] i
BTJMARC 21.
Fält
020

022

024

027

028

040
041

R

Hämtas från
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen inte från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen inte från huvudskriften.
BTJMARC 21 024 bildas ur produktionsformatet BURK IV:s 024, 350 respektive
538.
BURK IV 024 hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
BURK IV 350/538 hämtas från både hp och dp. 350/538 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
024/350/538 inte från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen inte från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.

NR
R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen inte från huvudskriften.
Skapas för BTJMARC 21-posten.
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.

082
083
084
100

R
R
R
NR

110

NR

111

NR

130

NR

222
240

R
NR

245

NR

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 041 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.
Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
Hämtas från hp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
Hämtas från hp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
BTJMARC 21 130 bildas ur produktionsformatet BURK IV:s 240 respektive 244.
BURK IV 240 hämtas från hp. BURK IV 244 hämtas i första hand från hp, i andra
hand från dp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
Hämtas från hp.
Bildas ur produktionsformatet BURK IV:s 240 respektive 244.
BURK IV 240 hämtas från hp. BURK IV 244 hämtas i första hand från hp, i andra
hand från dp.
Fältet skapas med information från både hp och dp.
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246

250

254

255

256

260

300

R

NR

Hämtas från både hp och dp. 246 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 246 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp och bildar ett enda 250. Information från hp redovisas
först.

NR

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 250 inte
från huvudskriften.
I första hand från dp, i andra hand från hp.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 254 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först

NR

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen inte från huvudskriften.
Hämtas från i första hand dp, i andra hand hp.

R

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen inte från huvudskriften.
Vid sammanslagning av dp och hp tas delfält i första hand från dp. Om delfält saknas
på dp men finns på hp tas de från hp. Den sammanslagna posten innehåller endast ett
fält 260.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 260 delfält
C och 260 delfält K inte från huvudskriften
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 300 inte
från huvudskriften.
Hämtas från hp.
OBSOLET: uppgift om serie ligger istället i ett fält 490.
440 kan dock förekomma på äldre BTJMARC 21-poster.

362
440

R
R

490

R

440 skapades på samma sätt som 490, se nedan.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen inte från huvudskriften.
Fält 500 i BTJMARC 21 kan hämtas från flera fält i BURK IV: 500, 509, 514, 531
samt 250 dfE. Fälten hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas
först.

500

502

504

505

508
515

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas fälten inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 502 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 502 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 504 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 504 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 505 från hp redovisas först.

R
R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 505 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 508 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 515 från hp redovisas först.
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520

521

538

546

596
600

610

611

630

650

651

655

690
700
710
711
730
740
762
770
772
773
775

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 515 inte
från huvudskriften.
Hämtas från i första hand dp, i andra hand hp.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen inte från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 521 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 521 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 515 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 515 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.

R
R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
informationen till 546 inte från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 596 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 600 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 600 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 610 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 610 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 611 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 611 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
information till 630 inte från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 650 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 650 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 651 från hp redovisas först.

R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 651 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 655 från hp redovisas först.

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 655 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 690 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 700 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 710 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. 711 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först
Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Ett 772 skapas utifrån information i den utpekade huvudposten.
Hämtas från både hp och dp. 773 från hp redovisas först
Hämtas från hp.
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780
785
787
800
830
852
856

886
900
910
911
930
939

945

976
998

R
R
R
R
R
R
R

Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Hämtas från både hp och dp. 800 från hp redovisas förstHämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.
Genereras ur SAB-signaturen.
Hämtas från i första hand dp, i andra hand hp.

R
R
R
R
R
R

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 856 inte
från huvudskriften.
Bildas ur olika fält från hp och dp.
Hämtas från både hp och dp. 900 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 910 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 911 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först
Hämtas från i första hand dp, i andra hand hp.

NR

Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 939 inte
från huvudskriften.
Fältet skapas med delfält från både hp och dp.

R
NR

I BTJMARC 21 slås huvudpost och delpost ihop till en sammanslagen post.
Information om föredragen titel hämtas från bägge.
Genereras ur SAB-signaturen.
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
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