Richtlijnen invoer tijdschriften
Belangrijk!! om dubbels te vermijden, kijk eerst of de juiste notatie al aanwezig
is of pas een foute notatie aan!
Algemeen
Alleen veld jaar en nummer en maand worden.ingevuld
De gegevens worden altijd vermeld in Arabische cijfers
Het jaar wordt opgenomen in het veld jaar
Het volumenummer komt in het veld nr. en wordt niet voorafgegaan
door 0. Nummer 4 wordt 4, niet 04
Als de afleveringen geïdentificeerd worden door een nummeraanduiding
(volume, jaargangnummer … ) en een jaartal, worden beide elementen
opgenomen. De nummeraanduiding komt in het veld nr. het jaartal in het
veld jaar

Display in vubis

1

Heeft een tijdschrift zowel een doorlopende als een aparte nummering per
jaargang, dan wordt alleen de doorlopende nummering opgenomen. In
het veld jaar komt het jaartal.
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2

Bij een nummering per jaargang komt het jaar in het veld jaar. Is er zowel
een jaargangnummer als een afleveringsnummer aanwezig, dan komt
het jaargangnummer gevolgd door het afleveringsnummer in het veld
nummer.

o

Een dubbele nummering wordt opgenomen met een schuine streep in het
veld nr. In veld jaar wordt het jaar ingevuld.

Jaar en datum van de aflevering
De maand van een maandblad mag bijkomend toegevoegd worden in het
veld maand (Ook voorjaar, zomer, juni/juli …)
Voor de maanden worden onderstaande afkortingen gebruikt:
jan.
febr.
maart
april
mei
juni

Voorbeeld

3

juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.

Display in vubis:

Display in vubis

Een extra / speciale editie, zonder dat er een verwijzing is naar de frequentie
mag ingevuld worden in het veld nummer.

4

Wanneer een jaargang zich uitstrekt over meer dan één jaar, dan wordt het
corresponderend jaar opgenomen in veld jaar en het afleveringsnummer in het
veld nummer.

Ingebonden jaargangen
Bij ingebonden jaargangen wordt het jaartal vermeld in veld jaar. De
respectievelijke nummers komen in het veld nummer gescheiden door een liggend
streepje, indien nodig.
Indien meerdere jaargangen samen gebonden worden, komen de jaren in het veld
jaar gescheiden door een plat streepje. In veld nummer worden de
respectievelijke nummers opgenomen gevolgd door een liggend streepje, indien
nodig.
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