Wijzigingen naar aanleiding van de
vlacc-vergadering van 03/10/2013
Werken met de pcc
1.1 Voorwaarden tot het maken van een nieuwe beschrijving bij boekmaterialen:
uitgever:
Co-publicaties of twee uitgevers samen in een publicatie (titelpagina, omslag, colofon, …)
worden in één beschrijving beschreven.

3. Invoeren in de pcc
3.2. ISBN: 3.2.1 Algemeen
Bij co-edities, uitgaves van samenwerkende uitgeverijen met een ISBN per uitgever, of bij
uitgaves waarbij meerdere uitgevers en ISBN’s in de publicatie voorkomen (omslag, colofon,
titelpagina,…) en de verschillende ISBN’s horen allebei bij de publicatie, worden de
verschillende ISBN’s opgenomen in de beschrijving met bij elk ISBN een subveld met de
respectieve uitgever.

010 ISBN

010 ISBN

200 TITEL

$a Nummer
$9 Annotatie
$9 Annotatie
$a Nummer
$9 Annotatie
$9 Annotatie
$a Hoofdtitel
$f Verantw.
$b Materiaal
$e Ondertitel

9789460011917
paperback
Vrijdag
9789460681417
paperback

Marmer
Swartwater
De Paepe & Depuydt
2 [Boek]
thriller

5.3.3 Materiaalaanduiding
Bij evenwaardige informatiebijdragen op verschillende dragers is de uitgavevorm
bepalend voor de keuze van het hoofdmateriaal
Bijvoorbeeld: een boek met dezelfde informatie op cd:

het hoofdmateriaal is boek als de cd in de boekflap toegevoegd is

het hoofdmateriaal is cd als de tekst in een cd-tekstboekvorm is uitgegeven

14 Taalcursussen
Er is een stuk handleiding toegevoegd met specifieke invoerafspraken voor
taalcursussen naar analogie met de overeenkomstige vlacc-handleiding.
Zie ook bijlage taalcursussen.

9 Film en video
13.6 Annotaties betreffende de inhoud of bevat-annotaties


Gegevens i.v.m. de inhoudsopgave moeten niet noodzakelijk in aparte bevat-annotaties
opgenomen worden. Bevat-annotaties moeten een meerwaarde bieden t.o.v. de andere
gegevensvelden in de beschrijving.
In een aantal gevallen kan een bevat-annotatie wegvallen of kunnen de inhoudgegevens
gegroepeerd worden.

200 TITEL
210 IMPRESSUM
215 COLLATIE

327 BEVAT-ANNOTATIE

$a Hoofdtitel
$b Materiaal
$4 Uitgever
$d Jaar
$i Aantal en soort
$f Tijdsduur
$e Begel. materiaal
$a Deelaanduiding
$t Titel

327 BEVAT-ANNOTATIE

$a Deelaanduiding
$t Titel

303 BIBLIOGR ANNOTATIE
700 AUTEUR

$a Tekst
$a Achternaam
$b Voornaam
$4 Functiecode

Fawlty Towers
25 [DVD-Video]
BBC Worldwide
cop. 2001
2 dvd-video's
ca. 374 min.
bonus dvd-video
Disc 1
A touch of glass ; The builders ; The wedding
party ; The hotel inspectors ; Gourmet night ; The
Germans
Disc 2
Communications problems ; The psychiatrist ;
Waldorf salad ; The kipper and the corpse ; The
anniversary ; Basil the rat
Disc 3 bevat extra's
Davies
John Howard
Re [regisseur]

Afleveringen van televisieseries (bv. Afl. 115 t/m 130) worden niet langer opgesomd als
deeltitel in bevat-annotatie, omdat die te weinig meerwaarde hebben in de catalogus.
Dus niet langer:
327 BEVAT-ANNOTATIE

$a Deelaanduiding
$t Titel

Disc 1
Afl. 115 t/m 130

15. Spelen
10.




12.

Bibliografische annotatie:
De speelduur die op de houder of in de handleiding wordt vermeld, kan optioneel
worden opgenomen in een aparte bibliografische annotatie
303 BIBLIOGR. ANNOTATIE

$a Tekst

Speelduur (afhankelijk van het aantal
deelnemers): 3 tot 4 uur

303 BIBLIOGR. ANNOTATIE

$a Tekst

Duur: 1u30 tot 3u

Ook de doelgroep die op de houder of in de handleiding wordt vermeld, kan optioneel
worden opgenomen in een aparte bibliografische annotatie.
303 BIBLIOGR. ANNOTATIE

$a Tekst

Vermelding op doos: doelgroep 7-12 jaar

303 BIBLIOGR. ANNOTATIE

$a Tekst

Een bordspel voor gezinnen met kinderen
in de leeftijd van 7 tot en met 16 jaar en
daardoor het ideale instrument voor (gz)psychologen, (psycho)therapeuten,
systeemtherapeuten, maatschappelijk
werkers en andere hulpverleners die met
kinderen en gezinnen werken

Onderwerpsontsluiting:

Optioneel kunnen bv. aan educatieve spelen trefwoorden worden toegevoegd.
200 TITEL

632 TREFWOORD JEUGD
632 TREFWOORD JEUGD
632 TREFWOORD JEUGD

14

$a Hoofdtitel
$b Materiaal
$e Ondertitel
$a Trefwoord
$a Trefwoord
$a Trefwoord

Url

Optioneel kan een url worden toegevoegd aan de beschrijving.
856 LINKS (URL)

$g Naam
$u URL

Knipperlicht
16 [SPEL]
quizkwartet rond verkeer
Verkeersveiligheid
Verkeersreglement
Verkeersonderwijs

Varia


Er is nu ook een raadpleegmodule ZIZO jeugd online beschikbaar op de website van
Bibnet: raadpleegmodule ZIZO jeugd.



Als ‘Lettertype dyslexie’ vermeld wordt in of op een boek, dan wordt deze vermelding
opgenomen in veld 303 BIBLIOGR. ANNOTATIE.
303 BIBLIOGR ANNOTATIE



$a Tekst

Lettertype dyslexie

Er kan geregistreerd worden op de verschillende nieuwsbrieven via de website van
Bibnet: inschrijven nieuwbrieven Bibnet.

