Wijzigingen naar aanleiding van de
vlacc-vergadering van 6/03/2014
Deel6 Meerdelige werken
1.4 ISSN
Jaarboeken hebben normaal als materiaalaanduiding ‘Boek’.
In de PCC zitten echter een 15-tal jaarboeken die als materiaalcode ‘Tijdschrift’ hebben en een
vals ISSN, om een goede doorstroming van de geëxcerpeerde artikels die ze bevatten te
verzekeren naar de OPAC. Deze beschrijvingen hebben in veld [300] Opmerkingen de vermelding
‘Deze beschrijving mag niet gewijzigd worden omwille van de artikels. (Ovinob)’. De
materiaalcode van deze jaarboeken mag dus zeker niet gewijzigd worden.
Het gaat om volgende jaarboeken:
Dronghine
Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Dendermonde
Gemeentemuseum van Temse
Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Handelingen ZGGO
Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele
Jaarboek Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim
Jaarboek Heemkundige Kring Maldegem
Jaarboek van de Heemkring Scheldeveld
Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring
Jaarboek van het Heemkundig Genootschap Land van Rode
Ken uw dorp
Marka jaarboek
Vierschaar (De) (jaarboek)

Beperkt meerdelige publicaties met zelfstandige deeltitels (2.2, 2.3.8, 2.6)
Na 9 juni 2014 zullen er geen koepelbeschrijvingen (types 5) meer worden gemaakt bij beperkt
meerdelige publicaties met significante deeltitels. Er is geen beschrijving meer voor het geheel. Er
is enkel een beschrijving per deel. De verzameltitel wordt bij elk deel opgenomen in het reeksveld
(veld 225). De deelaanduiding van de deeltitel komt in het subveld volume. Als er geen deelaanduiding in de publicatie staat, wordt deze opgenomen zonder rechte haken.
Als pas bij het tweede deel duidelijk wordt, dat het gaat om een meerdelige publicatie, worden de
verzameltitel en de deelaanduiding ook toegevoegd aan het eerste deel.
Het reeksveld is herhaalbaar. Behalve een verzameltitel, kunnen ook nog eventuele andere
reekstitels aan de beschrijving worden toegevoegd.
200 TITEL
225 REEKS
225 REEKS
700 AUTEUR

$a Hoofdtitel
$b Materiaal
$a Titel
$v Volumenummer
$a Titel
$h Onderreeks niveau
$a Achternaam
$b Voornaam
$4 Functiecode

Duin
2 [Boek]
De boeken van Duin
1
Meulenhoff-M
Science fiction and fantasy
Herbert
Frank
a [auteur]

Generieke verzameltitels worden significant gemaakt door de auteursvermelding op te nemen bij
de titel.
200 TITEL
225 REEKS
700 AUTEUR

$a Hoofdtitel
$b Materiaal
$a Titel
$v Volumenummer
$a Achternaam
$b Voornaam
$4 Functiecode

De meester en Margarita
2 [Boek]
Verzamelde werken Michail Boelgakov
3
Boelgakov
Michail
a [auteur]

In verschillende handleidingen zijn kleinere of grotere aanpassingen nodig als gevolg van deze wijziging in de regelgeving. Het is de bedoeling dat tegen half juni de aangepaste handleidingen op
het extranet zullen staan.

Deel 2 Werken met de pcc
1.1 Voorwaarden tot het maken van een nieuwe beschrijving bij boekmaterialen
ISBN:
Een ander ISBN, al of niet met een andere cover, maar alle andere gegevens zijn identiek, is geen
reden tot het aanmaken van een nieuwe beschrijving. Het ISBN wordt toegevoegd aan de
bestaande beschrijving.
Vb. een heruitgave, waarbij alle gegevens identiek zijn aan een oudere editie (uitgever, jaar van
uitgave,…), alleen staat er een nieuw ISBN als sticker op de omslag: het nieuwe ISBN wordt aan de
bestaande beschrijving toegevoegd met de vermelding ‘ISBN sticker’ in het veld [010] $9
Annotatie.

Deel 3 Invoeren in de pcc
1. Algemeen
Het stuk met de ‘Voorwaarden tot het maken van een nieuwe beschrijving’ is voortaan ook
opgenomen in deel 3 van de handleidingen (Invoeren in de pcc, 1.1)
3.2.2 Annotaties bij identificerende nummers [$9]
5. Annotaties betreffende een nieuw isbn als sticker op de kaft.
Bij een heruitgave, waarbij alle gegevens identiek zijn aan die van een oudere editie (uitgever, jaar
van uitgave,…), met op het omslag een sticker met een nieuw ISBN, wordt dit nieuwe ISBN toegevoegd aan de bestaande beschrijving met de vermelding ‘ISBN sticker’ in het veld [010] $9
Annotatie.

10.11 Leeftijd
Er zijn twee nieuwe leeftijdsaanduidingen voor informatieve boeken:
 i-6: informatie jonger dan 6 jaar
 i6+: informatie vanaf 6 jaar
Beide leeftijdsaanduidingen vervangen de vroegere leeftijdsaanduiding ‘im’ (Informatie tot 7
jaar). Het is de bedoeling dat deze leeftijdsaanduiding de komende maanden verdwijnt.

Nieuwe genres
Er zijn een aantal nieuwe volwassen genres:
 Mozaïekfilms
 Brieven (voorheen een thema)
 Dagboeken (voorheen een thema)
Nieuwe jeugdgenres:
 Paardenverhalen
 Toekomstverhalen
 Sportverhalen

Film
Bij een extended edition van een film wordt geen nieuwe beschrijving gemaakt als het gaat om
een miniem tijdsverschil. Een eventueel afwijkend EAN kan toegevoegd worden aan de bestaande
beschrijving.

SISO
Er zijn wijzigingen in verschillende rubrieken, die gevolgen hebben voor de etikettering:


Allergieën








Neurologie
Recht
Onderwijs
Geschiedenis
Tijdperkenindeling Duitsland
Informatica

Bibliotheken met een siso-abonnement mogen de wijzigingen verwachten tegen eind april/begin
mei.

