Wijzigingen naar aanleiding van de
vlacc-vergadering van 18/10/2012en
het actualiseren van de handleidingen:
Afvoeracties door vlacc in zoeken.bibliotheek.be:
Open Vlacc wil de beschrijvingen van de documentatiemappen van Biblion en VlabinVBC en de video's schrappen. Dit betekent dat er dan geen titelbeschrijvingen meer
van deze materialen in Open Vlacc zullen beschikbaar zijn. Het is daarom van belang
dat bibliotheken die deze materialen toch nog in collectie willen houden, er zelf voor
zorgen dat er een degelijke titelbeschrijving is.

Invoeren in de pcc:
3.2.2 Annotaties bij isbn:
Het jaartal hoeft niet langer te worden toegevoegd in 010 $9 annotatie, ook niet als
er in dat jaar een 2de, 3de… druk verschijnt . Er wordt nu immers een beschrijving
gemaakt per jaartal.
Enkel bij dvd’s en muziekcd’s worden er nog chronologische annotaties toegevoegd
en ook hier niet systematisch. Enkel als een voor het overige identieke cd of dvd met
een verschillend EAN-nummer wordt uitgegeven in een ander jaar, wordt er een
chronologische annotatie toegevoegd. Het nieuwe EAN wordt aan de bestaande
beschrijving toegevoegd en de EAN-nummers krijgen het betreffende jaartal in $9
Annotatie.
6.4 Impressum:
Als het gaat om een co-editie van een Vlaamse en een Nederlandse uitgever, krijgt
de Vlaamse uitgever altijd de voorrang (ook als die niet op de titelpagina staat).
Beide isbn’s worden opgenomen in [010] ISBN, met vermelding van de resp. uitgever
in het subveld $9.
9.3 Bekroningen:
Aan het begin van benamingen van bekroningen worden lidwoorden voortaan
weggelaten.
De lijst met bekroningen is een geauthoriseerde lijst in de pcc en zal worden
aangepast door het Ovinob-team.

10.2.4 Leefdata:
Het gebruik van ‘?’, ‘ca.’ en ‘fl.’ bij leefdata: wijziging tov van vroeger:
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 voortaan wordt er geen spatie meer gebruikt tussen ‘ca.’, ‘fl.’ en het jaartal dat
erop volgt
 er wordt gekozen voor ‘ca.’ ipv ‘c.’.
Hieronder de volledige passage:
In geval van ontbrekende of onbekende data zijn er verschillende mogelijkheden.
- Indien geen informatie voorhanden is, wordt een vraagteken opgenomen
[700] AUTEUR

-

[$a] Achternaam
[$f] Data

Heraclitus van Efeze
ca.625-575 v.Chr.

Als enkel de periode waarin de auteur het meest actief was gekend is, dan wordt
dit aangegeven met de afkorting fl. (flourished). Het jaartal volgt zonder spatie na
fl..
[700] AUTEUR

-

Da Firenze
Lorenzo
?-ca.1373

Bij twijfel wordt de afkorting 'ca.' (circa) opgenomen. Het jaartal volgt zonder
spatie na ca.
[700] AUTEUR

-

[$a] Achternaam
[$b] Voornaam
[$f] Data

[$a] Achternaam
[$f] Data

Adam de Givenchi
fl.1238-1260

Bij volledig ontbreken van correcte leefdata, kan de eeuw opgenomen worden.
[700] AUTEUR

[$a] Achternaam
[$f] Data

Adam de Saint Victor
12de eeuw

13 Daisyboeken en fundels
Fundels worden enkel ingevoerd door bibnet. Deze beschrijvingen zullen voortaan
nooit meer een jaartal bevatten in het impressum.

Vertelplaten:
De term ‘In eigen beheer’ wordt al een tijd niet meer gebruikt.
We gebruikten deze term o.a. in het impressum van vertelplaten die zelf waren
aangemaakt door openbare bibliotheken. Omdat het niet zinvol is dat iedere
catalograaf zijn eigen naam gaat vermelden in het impressum van zelfgemaakte
vertelplaten, wordt er afgesproken om in dergelijke gevallen ‘Bibliotheek’ op te
nemen in het impressum. Bij plaats wordt de naam (van de hoofdgemeente)
ingevuld van de bibliotheek waar de platen worden aangemaakt. Bij jaartal komt het
jaar waarin ze worden aangemaakt door de betreffende bibliotheek.
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vernieuwde spelhandleiding:
De spelhandleiding is vernieuwd en volledig aangepast aan de kersverse vlaccregelgeving.
Extra aandachtspunten:

5 Taal:
De taal wordt bepaald door de taal van het spel.
Dat kan Nederlands zijn, maar ook een andere taal bv. Frans in geval van een Franse
versie van Trivial Pursuit.
Als er geen taal is (bv. poppenwagen, knikkers…), wordt nvt [Niet van
toepassing] opgenomen.
Als er keuze is tussen verschillende talen wordt mul [Meerdere talen]
opgenomen.

6 Titel:
De publicatietitel wordt overgenomen van de bron die het voorwerp het best
omschrijft. Indien nodig, kan de gebruikte bron verduidelijkt worden in [300]
Opmerkingen (interne annotatie).
De publicatietitel moet het spelmateriaal voldoende identificeren (zie
onderstaande voorbeelden).
200 TITEL

$a Hoofdtitel
Rammelaar
$b Materiaal
16 [SPEL]
$e Ondertitel
olifant
(dus niet alleen maar Rammelaar als titel)

Bij titels in meerdere talen, wordt de Nederlandstalige titel de hoofdtitel.

7 Editie:
Editievermeldingen worden opgenomen zoals ze op de bron vermeld staan.
205 Editie
205 Editie

$a Editie
$a Editie

Belgische versie
Junior editie

8 Impressum:
Plaats van uitgave:
De plaats van uitgave moet niet verplicht opgenomen worden.
Als de plaats van uitgave niet opgenomen wordt, is er ook geen vermelding ‘S.l.’.
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9 Collatie:
In 215$i Aantal en soort komt een algemene omschrijving van het geheel.
Indien beperkt in aantal kunnen, na de algemene omschrijving, de specifieke
onderdelen waaruit het spel bestaat, worden opgesomd tussen ronde haken. Als het
aantal stukken te uitgebreid is om vermeld te worden in collatie, worden ze
opgenomen in [303] Bibliografische annotatie (zie punt 11 Bibliografische annotatie).
215 COLLATIE
215 COLLATIE
215 COLLATIE
215 COLLATIE
215 COLLATIE
215 COLLATIE
215 COLLATIE
215 COLLATIE

$i Aantal en soort
$i Aantal en soort
$i Aantal en soort
$i Aantal en soort
$i Aantal en soort
$i Aantal en soort
$i Aantal en soort
$i Aantal en soort

1 blokkendoos (16 blokken)
4 puzzels (4, 6, 9, 16 stukken)
1 draagtas (bal)
1 kaartspel (52 kaarten)
1 loopfiets
1 doos
1 zak
2 stelten

Begeleidend materiaal
Het subveld $e Begeleidend materiaal kan gebruikt worden voor de vermelding van
handleidingen en/of spelreglementen bij een spel.
Als de specifieke inhoud van het spelmateriaal gespecifieerd wordt in [303]
Bibliografische annotatie, wordt het begeleidend materiaal ook daar opgenomen.
200 TITEL
215 COLLATIE

$a Hoofdtitel
$b Materiaal
$i Aantal en soort
$e Begeleidend materiaal

De grote Dalmuti
16 [SPEL]
1 kaartspel (80 kaarten)
spelreglement

10 Bibliografische annotatie:


Als het aantal onderdelen waaruit een spel bestaat (pionnen, speelkaarten,
speelbord, dobbelstenen...) te uitgebreid is om te worden vermeld in collatie,
worden ze opgenomen in [303] Bibliografische annotatie.
303 BIBLIOGR. ANNOTATIE

$a Tekst

Inhoud: stoffen opbergzak,
speelbord, 100 letterblokjes, 4
letterrekjes, scoreblok en
potlood, spelregels

303 BIBLIOGR .ANNOTATIE

$a Tekst

Inhoud: 6 pluche kegels, pluche
bal, spelregels
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Optioneel kan ook het aantal spelers worden opgenomen in een verdere
bibliografische annotatie. Het aantal spelers wordt vermeld in de
bewoording van de houder of handleiding.
303 BIBLIOGR. ANNOTATIE

$a Tekst

Min. 2 spelers – max. 5 spelers

303 BIBLIOGR. ANNOTATIE

$a Tekst

1 tot 2 spelers

11 Samenvatting
Een korte Nederlandstalige samenvatting kan optioneel aan de beschrijving worden
toegevoegd.

12 inhoudelijke ontsluiting
Er zijn een aantal nieuwe leeftijden die alleen gebruikt worden bij spelmaterialen.
Vanaf 0 maand (nieuw, enkel bij spelmaterialen)
Vanaf 3 maanden (nieuw, enkel bij spelmaterialen)
Vanaf 6 maanden (nieuw, enkel bij spelmaterialen)
Vanaf 10 maanden (nieuw, enkel bij spelmaterialen)
Vanaf 18 maanden (nieuw enkel bij spelmaterialen
Gezelschapsspelen worden voortaan ontsloten door genres.
Er wordt een invoerprofiel voor spelmaterialen aangemaakt door het Ovinob-team en
een lijst met genres ([691] Genre volwassenen en [695] Genre jeugd).
Genre
Bewegingsspelen
Constructiespelen
Expressiespelen
Fantasiespelen
Gezelschapsspelen
Ontwikkelingsspelen
Puzzels
Strategische spelen
Zintuigelijke spelen

Voorbeelden
Looprek, trampoline…
Duplo, lego, knikkerbaan…
Muziekinstrumenten, stempelset, tekendoos…
Winkel, poppenkast…
Trivial pursuit, Monopoly, kaartspelen, kwartet, Uno…
Electro, Memory…
Vloerpuzzels, blokpuzzels…
Stratego, Vier op een rij…
Muziekkubus, Vormsorteerder…

‘Educatieve gezelschapsspelen’ werd als genre niet opgenomen door Open Vlacc,
maar mag in de pcc verder worden gebruikt.
Nieuwe termen kunnen ingevoerd worden na overleg met Bibnet.
De volledige genrelijst voor spelmaterialen is terug te vinden op de site van
bibnet onder ‘Genres spelmaterialen’.
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