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1.

VLACC-EXCERPTEN
[773] TIJDSCHRIFT

[$e] ISSN electronische versie kopie Vlacc
[$g] Tijdschrift

kopie Vlacc

[$l] Issue

kopie Vlacc

[$q] Pagina's

kopie Vlacc

[$v] Volume

kopie Vlacc

[$w] vals ISSN

kopie Vlacc

[$x] ISSN

kopie Vlacc

Sinds Aquabrowser worden Vlacc-excerpten niet langer fysiek ingeladen in de pcc.
Ze zijn echter wel zichtbaar in de catalogus via dataverrijking.
Als een bibliotheek een bepaald tijdschrift heeft, worden alle bijbehorende Vlacc-excerpten getoond.
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2.

LOKALE EXCERPTEN

2.1. Vooraf
Bibliotheken kunnen zelf tijdschriften over de lokale heemkunde of geschiedenis excerperen.
Er is geen link tussen het artikel en het specifieke tijdschriftnummer, wel tussen het artikel en de
tijdschrifttitel.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 'vals ISSN'.
Dit subveld is opgebouwd uit 'OV', gevolgd door een cijfer.
Dit wordt ingevoerd:
bij de tijdschrifttitel :

011$z

vb. OV18

bij het artikel :

773$w

vb. OV18

Deze cijfercode moet voor elk tijdschrift uniek zijn, en kan aangevraagd worden bij de helpdesk.

De invoer gebeurt met het sjabloon 'Artikel':
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2.2. Titel
Aanhalingstekens
In titels van tijdschriftartikels worden dikwijls aanhalingstekens gebruikt. Deze worden overgenomen
van de bron als dit van belang is voor de betekeniscontext en/of als het duidelijk gaat om een citaat.
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200 TITEL

$a Hoofdtitel

'Ik ben het liefst een schrijvende lezer'

$e Ondertitel

Xandra Schutte in gesprek met Anthony Mertens

Artikels zonder titel
Er wordt een titel gecreëerd. Deze wordt tussen rechte haken geplaatst. In veel gevallen zal het
trefwoord als titel kunnen worden gebruikt, maar dit is niet noodzakelijk.

200 TITEL

630 TREFWOORD VOLW.

630 TREFWOORD VOLW.

$a Hoofdtitel

[Gezin en handicap]

$b Materiaal

33 [Artikel]

$3 Authority nummer

Auth:14:8828

$a Trefwoord

Gehandicapte kinderen ; gezin

$3 Authority nummer

Auth:14:5155

$a Trefwoord

Ouders van gehandicapte kinderen

2.3. Auteur
Indien gekend, worden de auteur(s), zowel personele als corporatieve, opgenomen.
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2.4. Annotatie
De annotatie "Themanummer" wordt enkel opgenomen als het tijdschrift dit zelf zo vermeldt.
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2.5. Trefwoorden
De trefwoorden van excerpten kunnen specifieker zijn dan deze van andere materialen.
Voorbeeld: werken over molens in de PCC worden ontsloten door eerder algemene trefwoorden:
Molens ; Vlaanderen
Molens ; Aalst

Bij excerpten mogen specifiekere trefwoorden gegeven worden:
Molen Van den Borre (Zottegem)
Cottemmolen (Erpe, Erpe-Mere)

2.6. Identificatie tijdschrift
2.6.1.

Tijdschrift [773$g]

Hier wordt de tijdschrifttitel vermeld, waaruit het artikel afkomstig is.
773 TIJDSCHRIFT

$g Tijdschrift

Jazz

$l Issue

Jrg. 29 (2006) nr. 1

$q Pagina's

p. 18-21

$w vals ISSN

OV24

Is er een voluit geschreven vorm en een acroniem (beide op titelpagina en/of omslag van het
tijdschrift), dan nemen we de titelvorm die in de PCC als hoofdtitel is ingevuld.
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200 TITEL

202 PARALLELTITEL

$a Hoofdtitel

Technisch management

$b Materiaal

17 [Tijdschrift]

$a Hoofdtitel

TM magazine

In [773$g] Tijdschrift vermelden we: 'Technisch management'

2.6.2.

Issue [773$l]

De volume-aanduiding wordt vermeld in Arabische cijfers.
Als de aflevering geïdentificeerd wordt door een jaargangnummer en een jaartal, worden beide
elementen opgenomen. Jaartallen worden altijd volledig vermeld (4 cijfers).
Het jaargangnummer wordt ingeleid door “ Jrg. ”, en gevolgd door het jaartal dat tussen ronde haken
wordt geplaatst.
Jrg. 4 (1998) nr. 32

Wanneer een jaargang zich uitstrekt over meer dan één jaar wordt een schuine streep tussen de
jaartallen geplaatst.
Jrg. 2 (2000/2001) nr. 5

Is er geen jaargangaanduiding, dan nemen we het jaartal op.
1988, nr. 47

De nummering van de aflevering wordt voorafgegaan door:
- indien er een jaargang en een jaartal is: 'nr. '
Jrg. 4 (1998) nr. 32
- indien er enkel een jaartal is: ', nr. '
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1988, nr. 4
Een dubbele nummering wordt opgenomen met een schuine streep.
Jrg. 5 (1988) nr. 7/8

Heeft een tijdschrift zowel een doorlopende als een aparte nummering per jaargang, dan kiezen we
voor de doorlopende nummering.
Jrg. 10 (2007) nr.118

Een datum of maandaanduiding wordt enkel opgenomen als er geen afleveringsnummer is.
Jrg. 54 (1988) jan.

Voor de maanden worden onderstaande afkortingen gebruikt:
jan.

febr.

maart april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

In sommige gevallen kan een afwijkende benaming worden gebruikt.
Herfstnummer

2.6.3.

Pagina's [773$q]

De nummering wordt voorafgegaan door 'p.' Voor de notering wordt geen onderscheid gemaakt tussen
blz., kolommen, bladen, … alles wordt genoteerd als pagina’s.

De begin- en eindpagina worden gescheiden door een streepje.
p. 2-14

Bij themanummers wordt de volledige paginering opgenomen.
125 p.

Een artikel uit een middenkatern met een eigen paginering krijgt als vermelding ‘middenkatern’.
middenkatern (8 p.)
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Losse bijlagen krijgen als vermelding 'losse bijlage'.
losse bijlage (31 p.)

Een artikel verspreid over verschillende pagina’s (met grote onderbrekingen):
p. 1-9, 80-98

2.6.4.

Vals ISSN [773$v]

Hier wordt het volgnummer, dat aan de tijdschrifttitel werd toekend, ingevuld (zonder 'S' vooraan).
Het (correct) invullen van dit veld is essentieel voor het al dan niet (correct) presenteren in de Opac.

OV18

2.7. Artikel gespreid over meer afleveringen
We herhalen, zo vaak als dat nodig is, het volledige veld [773] Tijdschrift.
In 215$i [Collatie, aantal en soort) vermelden we het totaal aantal afleveringen.
101 TAAL

$a Code

dut [Nederlands]

200 TITEL

$a Hoofdtitel

300 jaar meisjesonderwijs te Beveren

$b Materiaal

33 [Artikel]

$e Ondertitel

Stichting Anna Piers 1698-1998

$i Aantal en soor t

2 afleveringen

215 COLLATIE

630 TREFWOORD VOLW. $3 Authority nummer
$a Trefwoord
630 TREFWOORD VOLW. $3 Authority nummer

700 AUTEUR

25 februari 2013
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Auth:14:59401

$a Trefwoord

Anna Piersinstituut ( Beveren )

$3 Authority nummer

Auth:4:8585
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773 TIJDSCHRIFT

773 TIJDSCHRIF T

$a Achternaam

Weemaes

$b Voornaam

Richard

$4 Functiecode

a [auteur]

$g Tijdschrift

Het Land van Beveren

$l Issue

Jrg. 43 (2000) nr.2

$q Pagina's

p. 63-77

$w vals ISSN

OV1234

$g Tijdschrift

Het Land van Beveren

$l Issue

Jrg. 43 (2000) nr.3

$q Pagina's

p. 83-95

$w vals ISSN

OV1234

2.8. Themanummers
Themanummers van te excerperen tijdschriften worden als gewone artikels behandeld.
In [773§q] Pagina's wordt de volledige paginering opgenomen, vb. 120 p.
Indien in het tijdschrift vermeld, wordt in [303] Bibliografische annotatie de vermelding
“Themanummer” opgenomen.
101 TAAL

$a Code

dut [Nederlands]

200 TITEL

$a Hoofdtitel

Misdaad en straf

$b Materiaal

33 [Artikel]

$e Ondertitel

thrillers, detectives en spionageromans

$a Tekst

Themanummer

303 BIBLIOGR. ANN.

630 TREFWOORD VOLW. $3 Authority nummer
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$a Trefwoord
630 TREFWOORD VOLW. $3 Authority nummer
$a Trefwoord
630 TREFWOORD VOLW. $3 Authority nummer

773 TIJDSCHRIF T

Thrillers (letterkunde)
Auth:14:4250
Detectives
Auth:14:10370

$a Trefwoord

Spionageromans

$g Tijdschrift

Armada

$l Issue

Jrg. 7 (2001) nr. 22

$q Pagina's

124 p.

$w vals ISSN

OV221

Deelartikelen uit een themanummer kunnen ook apart beschreven worden omwille van het specifieke
trefwoord of de zoekfunctie van de auteur.
101 TAAL

$a Code

dut [Nederlands]

200 TITEL

$a Hoofdtitel

Highsmiths laatste zomer

$b Materiaal

33 [Artikel]

630 TREFWOORD VOLW. $3 Authority nummer

700 AUTEUR

773 TIJDSCHRIFT

25 februari 2013

Auth:14:950

$a Trefwoord

Highsmith, Patricia

$3 Authority nummer

Auth:4:3826

$a Achternaam

Van Luxemburg

$b Voornaam

Jan

$4 Functiecode

a [auteur]

$g Tijdschrift

Armada

$l Issue

Jrg. 7 (2001) nr. 22

$q Pagina's

p. 51-56

$w vals ISSN

OV221
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Themanummers van tijdschriften die in de openkastcollectie opgenomen worden, worden als
monografieën behandeld.
Als het tijdschrift in kwestie ook geëxcerpeerd wordt, kan de catalogus dus twee beschrijvingen
bevatten: één als excerpt en één als monografie.
Bij de monografiebeschrijving wordt een relatie gelegd met de reeks, die dezelfde titel heeft als het
tijdschrift.
De paginering wordt opgenomen in collatie.
Er wordt geen relatie gelegd tussen de beschrijving van het themanummer en de beschrijving van het
tijdschrift.

Themanummer als monografie:
010 ISBN

$a Nummer

101 TALEN

$a Taa

200 TITEL

$a Hoofdtitel

J. Coetzee

$b Materiaal

2 [Boek]

$3 Authority nummer

Auth:31:128

$4 Uitgever

BZZTôH

$a Plaats

Den Haag

$d Jaar

2000

215 COLLATIE

$a Paginering

72 p.

225 REEKS

$3 Authority nummer

Auth:37:3879

$a Titel

Bzzlletin

$f Toevoeging

BZZTôH

210 IMPRESSUM
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Themanummer als excerpt:

101 TAAL

$a Code

dut [Nederlands]

200 TITEL

$a Hoofdtitel

J. Coetzee

$b Materiaal

33 [Artikel]

630 TREFWOORD VOLW. $3 Authority nummer

Auth:14:14939

$a Trefwoord

Coetzee, J.M.

303 BIBLIOGR. ANN.

$a Tekst

Themanummer

773 TIJDSCHRIFT

$g Tijdschrift

Bzzlletin

$l Issue

Jrg. 29 (1999/2000) nr. 273

$q Pagina's

72 p.

$w vals ISSN

OV112

2.9. Eenzelfde artikel in verschillende tijdschriften
Als eenzelfde artikel verschijnt in verschillende tijdschriften dan wordt er een aparte beschrijving
gemaakt van het artikel per tijdschrift, met de respectieve verwijzingen in de [773] Tijdschrift.
Dit is nodig omwille van het feit dat niet alle bibliotheken op alle tijdschriften geabonneerd zijn.
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