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1.

Wat zijn vertelplaten?

Vertelplaten zijn grote verstevigde illustraties uit prentenboeken die één voor één in een vertelkastje of
Kamishibai geschoven worden. Kamishibai - een klein draagbaar houten koffertje dat uitklapbaar is - is
oorspronkelijk in Japan ontwikkeld.

2.

Regels invoer vertelplaten uitgegeven door commerciële uitgevers


Materiaalaanduiding [200$b] code 47 “Vertelplaten”



ISBN [010$a]: vertelplaten hebben doorgaans een eigen ISBN
Op vertelplaten die door ABC (Art basics for children) worden aangemaakt, kan echter het ISBN staan
van het oorspronkelijke prentenboek. Dit ISBN – dat dus hoort bij het oorspronkelijk prentenboek mag niet toegevoegd worden. Alleen het eigen ISBN van de vertelplaten wordt opgenomen.



Impressum [210$4]: we nemen de uitgever op zoals die op de vertelplaten of de hoes vermeld staat.
Bij vertelplaten die door ABC (Art Basics for Children) worden uitgegeven, kan het echter voorkomen
dat alleen de oorspronkelijke uitgever wordt vermeld. In dat geval nemen we toch ABC op als uitgever.
De externe bron i.e. de website van ABC (www.abc-web.be) bepaalt dan de uitgever. Worden zowel
de oorspronkelijke uitgever als ABC vermeld op de vertelplaten of de hoes, dan nemen we altijd ABC
op als uitgever.



Collatie [215$i]: XX vertelplaten



Annotatie [303]: vertelplaten voor kamishibai

Voorbeeld

010 ISBN
020 VLACC NUMMER
040 CATALOGR. BRON
101 TALEN
105 LITERAIRE AARD
200 TITEL
210 IMPRESSUM

215 COLLATIE
303 BIBLIOGR. ANN.
633 THEMA JEUGD
692 LEEFTIJD
695 GENRE JEUGD
700 AUTEUR

26 maart 2013

$a Nummer
$b Nummer
$a Catalogr. bron
$a Taal
$a Literaire aard
$a Hoofdtitel
$b Materiaal
$3 Authority nummer
$4 Uitgever
$a Plaats
$d Jaar
$i Aantal en soort
$a Tekst
$3 Authority nummer
$a Thema
$4 Code
$a Genre Jeugd
$3 Authority nummer
$a Achternaam
$b Voornaam
$4 Functiecode
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9789044812046
7628231
Open Vlacc
dut [Nederlands]
1 [Fictie]
Rikki helpt Sinterklaas
47 [Vertelplaten]
Auth:31:2445
Clavis
Hasselt
2009
13 vertelplaten
Vertelplaten voor kamishibai
Auth:17:1070
Helpen
f3 [Verhalen vanaf 03 jaar]
Sinterklaas
Auth:4:6434
Van Genechten
Guido
a [auteur]
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3.

Regels invoer zelf samengestelde vertelplaten

Naast vertelplaten die door een uitgeverij worden uitgegeven, zijn er bibliotheken die zelf prenten scannen,
laten drukken en zo vertelplaten creëren naar het gelijknamig prentenboek.
Om te vermijden dat er meerdere beschrijvingen aangemaakt worden voor de vertelplaten van eenzelfde
prentenboek is het van belang om de op te nemen gegevens zo algemeen mogelijk te houden.
Daarom worden minimum volgende velden ingevuld:


Talen: Nederlands



Titel / auteur



Materiaal: code 47 [Vertelplaten]





Uitgever: Bibliotheek
ste
Plaats: de plaats van de bibliotheek (= hoofdgemeente) die als 1 de vertelplaten samenstelt wordt
ingevoerd
Jaar : jaar dat de bibliotheek de vertelplaten samenstelt



Collatie: wordt NIET ingevuld




Bibliografische annotatie: Vertelplaten voor kamishibai
Bibliografische annotatie: Als prentenboek uitgegeven door (naam) uitgever, bewerkt tot vertelplaten
door (naam) bibliotheek. Werd het prentenboek door meerdere uitgevers uitgegeven, dan worden
deze na elkaar vermeld.



Inhoudelijke ontsluiting: idem zoals het prentenboek, maar zonder het genre ‘Prentenboeken’



Leeftijd: idem zoals het prentenboek

101 TALEN
105 LITERAIRE AARD
200 TITEL
210 IMPRESSUM

303 BIBLIOGR. ANN.
303 BIBLIOGR. ANN.
692 LEEFTIJD
633 THEMA JEUGD
633 THEMA JEUGD
635 ZIZO JEUGD
692 LEEFTIJD
700 AUTEUR

26 maart 2013

$a Taal
$a Literaire aard
$a Hoofdtitel
$b Materiaal
$3 Authority nummer
$4 Uitgever
$a Plaats
$d Jaar
$a Tekst
$a Tekst
$4 Code
$3 Authority nummer
$a Thema
$3 Authority nummer
$a Thema
$4 Code
$4 Code
$3 Authority nummer
$a Achternaam
$b Voornaam
$4 Functiecode
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dut [Nederlands]
1 [Fictie]
De wiebelbillenboogie
47 [Vertelplaten]
Auth:3157523
Bibliotheek
Kruibeke
2010
Vertelplaten voor kamishibai
Als prentenboek uitgegeven door Clavis,
bewerkt tot vertelplaten door Kruibeke
f3 [Verhalen vanaf 03 jaar]
Auth:17:221
Ouders
Auth:17:1438
Vertellen
ZPFAM [ZIZO-PRENTENBOEKEN : Familie]
f3 [Verhalen vanaf 03 jaar]
Auth:4:6434
Van Genechten
Guido
a [auteur]
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