Wijzigingen naar aanleiding van de
vlacc-vergadering van 14/03/2013
Nieuwe vlacc-genres:
Er zijn een aantal nieuwe vlacc-genres:
Literatuur- en filmgenres volwassenen:
 Bloemlezingen
 Hoorspelen
 Sportliteratuur
 Fantasy (film) (ipv Fantastische films: ‘Fantastische films’ wordt wel
verder gebruikt als jeugdgenre)
Literatuur- en filmgenres jeugd:
 Bloemlezingen
 Hoorspelen
 Kerstmis
 Kortverhalen
 Pasen
 Sinterklaas
De genres voor spelmaterialen staan nu opgesomd in een aparte lijst.
Voor de volledige lijsten zie Open Vlacc regelgeving Literatuur- en filmgenres,
Jeugdgenres en Genres spelmaterialen.

Invoeren in de pcc:
5.3.3 Materiaalaanduiding
Er is een nieuwe materiaalcode: ‘Knuffel’ (code 48). Deze code wordt gebruikt om
handpoppen of knuffels die als bijlage bij boeken worden geleverd, apart in te
kunnen voeren.

10.3: Bekroningen:
Er worden geen bekroningen opgenomen voor vertolkingen en onderdelen van een
publicatie zoals tracks of gedichten.

10.5: Trefwoord:
De auteur van een werk ( filosofen, politici,…) wordt niet meer standaard herhaald
als onderwerp in de beschrijving. De namen van koks (Piet Huysentruyt…) worden
niet meer toegevoegd aan de beschrijvingen van kookboeken.
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11.2.1.13: Schrijversduo’s:
Namen van auteurs die als duo gepresenteerd worden in de vorm, zoals Sjöwall &
Wahlöö, Monaldi & Sorti, Preston & Child…, worden als twee aparte persoonsnamen
opgenomen. In het titelveld wordt in verantwoordelijkheidsvermelding ($f) de vorm
van de publicatie overgenomen. Tussen beide namen wordt een zie-ook verwijzing
gelegd.

Bij muziekcd’s wordt een groepsnaam die bestaat uit een combinatie van personele
auteurs (Simon & Garfunkel, Sonny & Cher, Ike and Tina Turner, Kate & Anna
McGarrigle…) beschouwd als een corporatie: zie handleiding Muziek 3.17.3.2
Verschillende vormen van corporaties (punt 3).

Omnibussen
1. Invoerprincipes:
 In de toekomst zal het mogelijk zijn om via Biblioprint automatisch genreetiketten te genereren (zie punt 3 vlacc-verslag 24/03/2013). Daarom mag
vanaf nu bij volwassen fictie aan het moederrecord van een omnibus het
genrewoord worden toegevoegd dat op het automatisch gegenereerde
etiket zal komen te staan.
 Stripomnibussen worden zoveel mogelijk via bevat-annotaties [327] ontsloten.
Het ontsluiten van stripomnibussen via analytische beschrijvingen blijft
mogelijk:
o voor specifieke auteurs- en/of onderwerpsvermeldingen per deeltitel
o omwille van de noodzaak tot groeperen met afzonderlijk uitgegeven
edities
(zie ook Stripverhalen 2.2 Stripomnibussen)

Meerdelige werken
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1. Seriële publicaties: leesvervangende edties:
= updates waarbij de recentste editie de vorige delen vervangt, ze bevatten
variabele, aan de actualiteit aangepaste of gebonden gegevens en/of ‘vluchtige’
informatie:
Adresboeken
Telefoongidsen
Campinggidsen
Studiegidsen
Belastingsgidsen
Geregeld geactualiseerde naslagwerken
Zakboekjes
Praktische gidsen rond allerlei reglementeringen, publicaties met betrekking tot
wetgeving, overheid,…

Leesvervangende edities worden vanaf 2013 niet langer beschouwd als types
4, maar als monografie of beperkt meerdelige publicatie (bij meerdere
fysieke banden) beschreven.
Lopende seriële beschrijvingen van leesvervangende edities worden
afgesloten.
Afgesloten seriële beschrijvingen krijgen een bibliografische annotatie die
verwijst naar de monografie: ‘Vanaf 2013 als monografie beschreven’.
Afgesloten seriële publicatie

Monografiebeschrijving
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Periodiek verschijnende publicaties (alle afleveringen vormen samen de
publicatie, de inhoud per aflevering is verschillend en de verschillende
afleveringen hebben elk op zich een blijvende waarde) blijven we wel
verder als type 4 ontsluiten. Voorbeelden zijn: kranten, tijdschriften,
jaarboeken en jaarverslagen, aan een duidelijke periodiciteit gekoppelde
bundels met verhalen, gedichten of essays.
Vertelplaten:
De huidige annotatie in veld 303 Bibliografische annotatie ‘ Vertelplaten voor
kamishibaitheater’ wordt verkort tot ‘Vertelplaten voor kamishibai’.
Gebruikers zoeken immers op ‘kamishibai’ en verkregen daardoor een
onvolledig zoekresultaat.

Tot slot
Open vlacc heeft voortaan een specifieke nieuwsbrief met detailinformatie m.b.t. invoer en
regelgeving. Wie geïnteresseerd is, kan intekenen http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/OpenVlacc/Open%20Vlacc%20nieuwsbrief/
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