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SISSEJUHATUS

Käesolev juhendmaterjal on mõeldud kartograafilise sisuga teavikute
kirjeldamiseks ELNET konsortsiumi liikmesraamatukogudes. Kaarditeavikute
bibliograafilise kirjeldamise ja juhendi koostamise aluseks on “ISBD(CM) –
International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials.
Revised ed., 1987”, bibliokirje vorming MARC21, ja „Cartographic materials.
A manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision”. Lisatud on
täpsustavaid märkusi, selgitusi, juhiseid ja näiteid, mis tuginevad Eesti
kataloogimispraktikale ja ELNET konsortsiumi kataloogimise ja
nimenormandmete töörühma otsustele.
Kartograafia- ehk kaarditeavik on iga infokandja, mis esitab maa või
taevakehade pinda tervikuna või osade kaupa. Selleks võivad olla kahe- või
kolmemõõtmelised kaardid, plaanid, skeemid ja kartogrammid, gloobused,
kontuurkaardid-töövihikud, atlased, aerofotod ja kaugseire teel saadud
kujutised, digitaalkaardid ja kaardiandmed, elektroonilised ja võrguteavikud.
Kaarditeavik võib olla iseseisev või jätkväljaanne, teise väljande lisa või osa.
Kirjeldamisel on peamised andmeallikad:
1. Kaarditeavik, mille osad on:
A infokandja ise
B otsese tootja poolt välja antud ümbris, mapp, kaas, raam,
gloobuse jalg, CD-karp jms.
2. Väljaspool kaarditeavikut olevad allikad nagu irdlisana kaasasolev
tekst, kataloogid, bibliograafiad jne.
Ala

Andmeväli

Andmeallikad

1. Pealkiri ja vastutusandmed

245

1 AB

2. Trükikordusandmed

250

1 AB, irdlisa

3. Matemaatilised andmed

255

1 AB, irdlisa

4. Ilmumisandmed

260

1 AB, irdlisa

5. Füüsiline kirjeldus

300

Mistahes allikas

6. Seeriaandmed
Jätkväljaannete numeratsioon

490

1 AB, irdlisa, bibliograafiad
kogu jätkväljaanne

7. Märkused

5xx

Mistahes allikas

8. Standardnumber

020

Mistahes allikas

Väljaspoolt andmeallikaid saadud info märgitakse nurksulgudesse, v.a.
märkuste ala.
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Juhtudel, kui kõiki vajaminevaid andmeid ei saa allpool toodud väljadele
mahutada, tuleb kasutada ka teisi MARC21 välju ja teisi juhendeid. Täieliku
MARC21 originaalversiooni leiab aadressilt
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html

Lühendid ja tähistused:
K
korratav väli või alamväli
MK
mittekorratav väli või alamväli
SE
sundelement lühikirje tegemisel (ISBDst)
RB
rahvusbibliograafia
#
tähistab tühikut, kirjesse seda tähist mitte sisestada!
NB! Sierras ei sisestata kirjesse alamvälja |a tähist, kui väli algab selle
alamväljaga. Juhendis toodud alamvälja |a tähised on illustratiivse
tähendusega. Kui alamväli |a on kirjes muul kui esimesel kohal, siis
sisestatakse vastav tähis ka kirjesse.
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SIERRA PÜSIPIKKUSVÄLJAD (SP)
KEEL
LANG

Teaviku
põhikeele
kood

SKIP

0-9
BIB
MittearvesTASAND
tatavate
BIB LVL
sümbolite arv

ASUKOHT Asukoha
LOCATION kood

KAT PÄEV
CAT DATE

LAAD
MAT TYPE

Kataloogimise
kuupäev

KIRJE
LIIK
BCODE3

Kirje
staatus ekataloogis

Kirje
tasand

RIIK
COUNTRY

Teaviku
ilmumismaa
kood

Teaviku
laad

KEEL – teaviku põhikeele kood.
Keel valitakse kaarditeaviku pealkirja(de), legendi ja juuresoleva teksti järgi.
Kui kaardil on kohanimed muus keeles või iga riigi originaalkeeltes, tehakse
teiste keelte kohta märkus.
Sama kood 008/Language ja vajadusel 041 alamväljal |a.
Allikaks MARC Code List for Languages.
KAT PÄEV – kataloogimise kuupäev täiskirje tegemisel
t
tänane kuupäev
c
avab kalendri
b
puhastab välja
KIRJE LIIK – kirje staatus elektronkataloogis
varjamata kirje
c
varjatud / nähtamatu tellimiskirje
d
kustutatud kirje
e
eelkirje (veel ilmumata, eelkataloogitud)
i
ISN registrikirje (varjab kirje)
k
kiirkirje
n
varjatud kirje / nähtamatu kirje
- võib olla varjatud mitmetel põhjustel töö käigus
- NB! Kui on varjatud seoses kasutamispiiranguga, teha märkus väljal
506
r
leidumuseta kirje
- kasutada koos asukohakoodiga xx – ESTERis ei leidu
- lisada asukoha täpsustus väljal 547
y
üliõpilastööd (leidumusega tervikteosed, ka võrguväljaanded)
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SKIP – järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv. Vastab välja 245 2.
indikaatori väärtusele.
 Järjestamisel ja otsingul mittearvestatavad sümbolid on kõik artiklid− (nt.
the, an, a, die, der, das), ka kirjavahemärgid.
 SKIP peab vastama välja 245 2. indikaatori väärtusele
 NB! Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust automaatselt, tuleb enne kirje
sulgemist alati kontrollida, et Sierra SKIP ja 245 2. indikaator oleksid
vastavuses
 NB! Kopeerkataloogimisel kontrollida alati SKIPi väärtust
Vt. ka Artiklite skippimine

BIB
a
b
e
f
j
k
m
s

TASE – kirje tasand (= Marker / BIB LEVL)
monograafiline koostisosa (kaart raamatus, jätvlj-s). P.o. väli 773.
seriaalne koostisosa (perioodika lisa). P.o. väli 773
URL monograafiline koostisosa võrgujuurdepääsuga kirjetel
URL seriaalne koostisosa võrgujuurdepääsuga kirjetel
URL jadaväljaanne võrgujuurdepääsuga kirjetel
URL monograafia võrgujuurdepääsuga kirjetel
monograafia
jadaväljaanne (jätkuva numeratsiooniga perioodiliselt ilmuv kaart,
008/Cart type = c)

RIIK – teaviku ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.
Sama kood 008/Country ja 044 esimesel alamväljal |a (RB tasandil).
Allikaks MARC Code List for Countries.
ASUKOHT – nimetust omava raamatukogu kood (näit. rr, aa, mm, yy, oo jt)
sisestatakse uue bibliokirje loomisel. Kui bibliokirje on teise raamatukogu
poolt juba loodud, siis seda koodi ei muudeta. Olemasoleva koodi muudab
ära vastav programm süsteemis (kood multi). Analüütilise kirje puhul selle
raamatukogu asukoht, kus kirje on tehtud.





Kopeerkataloogimisel, kui asukohakood on määratlemata (none), tuleb
see muuta kirjet tõmbava raamatukogu koodiks.
Eelkirjetel on asukohakood määratlemata (none) kuni teaviku
saabumiseni ükskõik, millisesse raamatukogusse.
Varjatud ISBN registrikirjetel jääb asukohakood määratlemata (none).
Leidumuseta kirjete puhul: xx ESTERis ei leidu. Lisaks määrata kirje liik
’r’ ja väljale 547 teha asukoha täpsustus

LAAD
j
kaart

ELNET Konsortsium
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MARC21 PÜSIPIKKUSVÄLJAD

Teaviku laad määratakse markeris Marker (Leader).
Igasuguse kartograafilise materjali puhul Rec type = e või f.
Elektroonilise ja võrguteaviku puhul määratletakse:
 andmete tüüp väljas 006 (lisatakse kaarditeaviku kirjesse, Type code m)
ja
 e-teaviku spetsiifilised omadused väljas 007 (lisatakse kaarditeaviku
kirjesse, Mat catg c).
Kaarditeaviku spetsiifilised omadused määratletakse väljas 007 (materjali
kategooria Mat catg a või d).

MARKER (LEADER)

Sisukord

24-positsiooniline kontrollväli, millest osa genereerib süsteem.
Avab CTRL+R
REC
LENGTH
BIB LEVL
Bibliogr.
tasand
IND CNT
ENC LEVL

Katal.
tasand

LEN FIELD

REC
STAT
ARC
CTRL
SFLD
CNT
CAT
FORM
LEN
START

Kirje
staatus
Kontrolli
tüüp

Kataloog.
standard

REC
TYPE
CHAR
ENC
BASE
ADDRESS
MULTI
PART
LEN IMPL

Kirje tüüp
Märgikodeering

Mitmeosalise vlj.
kirje tasand

UNDEFINE

Kataloogija poolt täidetavad positsioonid:
REC STAT – kirje staatus (Leader/05)
NB! Ühe raamatukogu piires parandusi tehes kirje staatust ei muudeta.
n
uus kirje
REC TYPE – kirje tüüp (Leader/06)
e
kaarditeavik (ka elektroonilised ja mikrovormid)
f
käsikirjaline kaarditeavik
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BIB LEVL – bibliograafiline tasand (SP BIB TASE) (Leader/07)
a
monograafiline koostisosa
b
seriaalne koostisosa
m monograafia (ühe- või mitmeosaline teos)
s
jadaväljaanne (perioodiliselt ilmuv kaarditeavik)

ARC CTRL – kontrolli tüüp (Leader/08)
#
ilma erilise kontrollita
a
arhiivikontroll
CHAR ENC – märgikodeering (Leader/09)
a
UCS/Unicode
ENC LEVL – kataloogimistasand (Leader/17)
#
täielik kirje, de visu (RB tasand)
1
täielik kirje, mitte de visu (retrokonversioon)
2
mitte päris täielik kirje, mitte de visu (retrokonversioon, pealdisi ei ole
ajakohastatud)
4
keskmise tasandi kirje (näit. väliskirjanduse kataloogimisel)
7
lühikirje (näit. laenutuses tehtud kirjed, ISBD miinimumtasand )
8
eelkirje (CIP-kirje)
CAT FORM – kataloogimisstandard (Leader/18)
i
ISBD
MULTIPART RESOURCE RECORD LEVEL – mitmeosalise väljaande kirje
tasand (Leader/19)
#
ei määratleta või mitterakendatav
a
komplekt
b
iseseisva pealkirjaga osa
c
sõltuvpealkirjaga osa

006

Sisukord

KAART VÕRGUTEAVIKUNA ja VÕRGUJUURDEPÄÄSUGA KAART
Avab CTRL+R
Lisatakse alati:
m| c|
Kasutatakse koos SIERRA püsipikkusvälja BIB TASE koodiga, mis vastab kirje
tasandile võrgujuurdepääsuga kirjetel. See tähendab, et kirjesse on lisatud
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väli 856, mille kaudu võimaldatakse juurdepääs teavikule täielikult või
osaliselt.
NB! Osaliseks täistekstiks ei loeta seda, kui võrgu kaudu on kättesaadav
üksnes väljaande juurde kuuluv irdlisa (ka siis mitte, kui see on digiteeritud).

Type code

m

Undefine

Audience

|

FormItem

Undefine

FileType

c

Undefine

Govt Pub

|

Undefine

Type code - teaviku vorm (006/00)
m arvutifail/elektrooniline teavik
Audience – sihtkasutajaskond (006/05) - tähistada püstkriipsuga |
NB! Kopeeritud kirjetes võib esineda nii püstkriipse kui tühikuid - muutmine
pole vajalik.
Form Item – arvutifaili tüüp (006/06)
#
ei määratleta või pole teada
NB! Kopeeritud kirjetes võib esineda nii püstkriipse kui tühikuid - muutmine
pole vajalik.
File
b
c
d
e
i
j
m
u
z

type – arvutifaili tüüp (006/09)
arvutiprogramm
kujutislikud andmed
dokument
bibliograafilised andmed
interaktiivne multimeedia
online süsteem/teenus
kombinatsioon
tundmatu
muu

Govt pub – ametlik väljaanne (006/11) – tähistada püstkriipsuga |
KAART FÜÜSILISEL KANDJAL
Füüsilisel kandjal kaartide kataloogimisel täidetakse väli 006 ka eri
teavikulaade hõlmavate komplektide puhul (näit. kaart + CD-ROM + DVDROM ).
On seotud väljaga 300 |e. Väli 006 täidetakse vastavalt irdlisa laadile.
Vt. Lisa 3. Välja 006 täitmine lisaga kaardi kirjes
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Sisukord

007
Alati lisada! Seotud väljaga 300

Avab CTRL+R
(selleks, et tekiksid teaviku vormile vastavad lahtrid, tuleb kõigepealt
määrata Mat Catg, seejärel väli sulgeda ja uuesti CTRL+R-i abil avada)
NB! Teaviku kategooria määrab tabeli kuju ja sisu.
KAART ja ATLAS
Mat catg
Phys med

a
…

Spec mat
Type rep

…
…

Undefine
Prod det

#
|

Colour
Pos/neg

…
|

Mat catg – teaviku kategooria (007/00)
a
kaart
Spec mat – täpsustav laadimäärang (007/01, seotud 300-ga):
d
atlas
g
diagramm
j
kaart (kahemõõtmeline)
k
profiil
q
mulaaž, makett (3-mõõtmeline)
r
aerofoto, kaugseirekujutis
s
läbilõige (koos nii pinnakate kui geoloogiline aluskord)
y
panoraamvaade (linnulennult)
z
muu
Colour – värv (007/03):
a
ühevärviline
c
mitmevärviline
Phys med – füüsiline kandja (007/04):
a
paber
b
puu
c
kivi
d
metall
e
sünteetilised materjalid
f
nahk
g
tekstiil
j
klaas
p
kips
q
painduv fotograafiline materjal, positiiv
r
painduv fotograafiline materjal, negatiiv
ELNET Konsortsium
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jäik fotograafiline materjal, positiiv
jäik fotograafiline materjal, negatiiv
teadmata
fotograafiline materjal (muu kui q, r, s, t)
muu

Type rep – kordusväljaande tüüp (007/05):
f
faksiimile
n
ei ole rakendatav
u
tundmatu
z
muu
|
koodi ei rakendata
Prod det - tootmise / kordusväljaande üksikasjad (007/06)
a
fotokoopia (valge taustaga tehniline joonis, ehitusplaan)
b
valguskoopia
c
eeltrükk, proovitrükk
d
film
u
teadmata
z
muu
|
koodi ei rakendata
Pos/neg – positiivi/negatiivi määrang (006/07)
a
positiiv
b
negatiiv
m segapolaarsus
n
ei ole rakendatav
|
koodi ei rakendata
NÄITED
007 ad#can | |
00 a kaart (teaviku kategooria)
01 d atlas (täpsustav laadimäärang)
02 # defineerimata
03 c mitmevärviline (värv)
04 a paberil (füüsiline kandja)
05 n ei ole rakendatav (kordusväljaande tüüp)
06 | määratlemata (tootmise/ kordusväljaande üksikasjad)
07 | määratlemata (positiivi/negatiivi määrang)
GLOOBUS
Mat catg
Colour

d
…

ELNET Konsortsium
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Mat catg - teaviku kategooria (007/00)
d
gloobus
Spec mat - täpsustav laadimäärang (007/01)
a
taevagloobus (Maalt nähtava tähistaeva mudel)
b
planeedi või tema kaaslase gloobus
c
Maakera
e
Kuu gloobus
z
muu
Colour – värv (007/03)
a
ühevärviline
c
mitmevärviline
|
Koodi ei rakendata
Phys med – füüsiline kandja (007/04)
a
paber
b
puu
c
kivi
d
metall
e
sünteetilised materjalid
f
nahk
g
tekstiil
p
kips
u
teadmata
z
muu
|
Koodi ei rakendata
Type rep – kordusväljaande tüüp (007/05)
f
facsimile
n
ei ole rakendatav
u
tundmatu
z
muu
|
Koodi ei rakendata
NÄITED
007 dc#ca|
00 d gloobus (teaviku kategooria)
01 c Maakera (täpsustav laadimäärang)
02 # defineerimata
03 c mitmevärviline (värv)
04 a koodi ei rakendata (füüsiline kandja)
05 | koodi ei rakendata (kordusväljaande tüüp)
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KAUGSEIRE
Mat catg
Colour

r
…

Spec mat
Phys med

…
…

Undefine
Type rep

#
|

Kirjeldab kujutislikke andmeid, mis on saadud kaugülesvõtte teel omamata
füüsilist kontakti pildistatava pinnaga. See võib olla aerofoto, satelliidipilt,
ortofotokaart vm kujutis, mis on saadud fotokaamera, laseri,
raadiovastuvõtja, magnetomeetri, radari, sonari, seismograafi, gravimeetri
vms abil.
00
r

Mat catg – teaviku kategooria
kaugseire

01
u
|

Spec mat – täpsustav laadimäärang
määratlemata
No atempt to code

02

Undefined #

03
a
b
c
n
u
z
|

Alt Sens – sensori kõrgus uuritava objekti suhtes
pindmine, tavaliselt planeedi või kuu pinnal
õhus
kosmoses
ei ole rakendatav
tundmatu
muu
No attempt to code

04
a
b
c
n
u
|

Att Sens – sensori asend – kaldenurk pildistatava pinna ja aparaadi
vahel
madal kaldenurk (alla 45°)
kõrge kaldenurk (üle 45°)
vertikaalne
ei ole oluline
tundmatu
No attempt to code

05
0
1
2
3
4

Cloud Cvr – pilvkate
0-9%
10-19%
20-29%
30-39%
40-49%
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50-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
ei ole oluline
tundmatu
No attempt to code

06 Plt Cons – pildistamisplavormi konstruktsiooni tüüp
a
õhupall
b
lennuk – madalal kõrgusel (kuni 8900 m)
c
lennuk – keskmisel kõrgusel (8900 – 14800 m)
d
lennuk – kõrgel kõrgusel (üle 14800 m)
e
mehitatud kosmoselaev
f
mehitamata kosmoselaev
g
maapinnale toetuval platvormil olev seireseade
h
veepinnal asuv seireseade (laeval või ujuvplatvormil)
i
vee all asuv seireseade
n
ei ole oluline
u
tundmatu
z
muu
|
No attempt to code
07
a
b
c
m
n
u
z
|

PltUseCa – platvormi kasutuskategooria
meteoroloogiline
maapinna jälgimine
avakosmose jälgimine
erinevad koos
ei ole rakendatav
tundmatu
muu
No attempt to code

08
a
b
u
z
|

Sens Type – sensori tüüp
aktiivne
passiivne
tundmatu
muu
No attempt to code
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09-10
Data Type – andmeliik
Nii kogutud andmete kui andmete kogumiseks kasutatavate sensorite
spektraalne, akustiline või magnetiline iseloom:
aa nähtav valgus / visible light
Infrakiirgus
da near infrared
db middle infared
dc far infared
dd thermal infared
de shortwave infared
df reflective infared
dv combinations
dz other infared data
Microwave
ga Side looking airborne radar (SLAR)
gb Synthetic aperture radar (SAR) – Single frequency
gc SAR-multifriquency(multichannel)
gd SAR-like polarization
ge SAR-cross polarization
gf infometric SAR
gg polarmetric SAR
gu Passive microwave mapping
gz Other microwave data
Ultraviolettkiirgus
ja
Far ultraviolet
jb
Middle ultraviolet
jc
Near ultraviolet
jv
Ultraviolet combinations
jz
Other ultraviolet data
Data fusion (combination)
ma Multispectral, multidata
mb Multitemporal
mm erinevate andmetüüpide kombinatsioon
nn ei ole rakendatav
Akustiline
pa ultrahelilokaator – water depth
pb ultrahelilokaator – bottom topography images, side scan
pc ultrahelilokaator – bottom topography, near surface
pd ultrahelilokaator – bottom topography, near bottom
pe seismilised mõõtmised
pz muud akustilised andmed
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Gravitatsiooniline
ra Gravity anomalies
rb Free-air
rc
Bouger
rd Isostatic
Magnetiline
sa magnetväli - Magnetic field
ta radiomeetriline mõõdistamine
uu tundmatu
zz muu
||
no attempt to code
ELEKTROONILINE JA VÕRGUTEAVIK
NB! Lisatakse alati teine 007:
cr |n|||||||||
Mat catg
Colour
ImageBit
Ant/Srce

c
|
|

Spec mat
Dimens
File Fmt
Lvl Comp

…
…
|
|

Undefine
Sound
QA Targt
RfmtQual

#
|
|
|

Mat Catg materjali kategooria (007/00)
c
arvutifail
Spec Mat teaviku laadi erimäärang (007/01)
j
magnetketas (diskett)
o
laserketas (CD-ROM, DVD-ROM)
r
kaugpöördus (võrguressursid)
z
muu
Undefine määratlemata positsioon (007/02) - Jääb tühjaks
Color värving (007/03) Tähistada püstkriipsuga |
Dimens
mõõtmed (007/04)
a
3 1/2 in. (diskette)
g
4 3/4 in. või 12 cm. (CD-ROM, DVD-ROM)
n
mitterakendatav (võrguressursid)
z
muud
Positsioonid 05-13 võivad jääda täitmata ja tähistatakse püstkriipsuga |.
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Kaart FÜÜSILISEL KANDJAL
Väljaande kataloogimisel täidetakse väli 007 lisaks ka eri teavikulaade
hõlmavate komplektide puhul (näit. põhiväljaanne + DVD-ROM). Väli 007
täidetakse vastavalt irdlisa füüsilisele kandjale.
Vt. Lisa 4. Välja 007 täitmine lisaga kaardi kirjes

008

Sisukord

40-positsiooniline kontrollväli, positsioonid 00-17 ja 35-39 on ühesugused
kõigi teavikulaadide jaoks, positsioonid 18-34 määratletud vastavalt
kaarditeavikule.
Osa positsioone võib jääda täitmata ja tähistatakse püstkriipsuga ( | ).
Avab CTRL+R
Date Ent
Date Two
Relief2
Projectn
Undefine
Undefine
Sp Fmt 1
Modified

Dat Type
Country
Relief3
Undefine
Covt Pub
Index
Sp Fmt 2
Cat Srce

Date One
Relief1
Relief4
Cart Type
FormItem
Undefine
Language

Date ent kataloogimise kuupäev (008/00-05) Alati täita!
Kui süsteem ei ole seda ise genereerinud, siis sisestatakse kuupäev kujul
aakkpp – (näiteks 080501 = 1. mai 2008)
NB! Seda kuupäeva hiljem enam ei muudeta (ka kopeerkataloogimisel
mitte).
Date Type ilmumisaasta tüüp väljadel Date One ja Date Two (008/06)
Date One esimene ilmumisaasta (008/07-10).
Seotud väljadega 260, 362
Date Two teine ilmumisaasta (008/11-14).
Seotud väljadega 260, 362
Üks aastaarv:
s
üks teatud või tõenäoline ilmumisaasta: DateOne on täidetud ja
DateTwo on tühi
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Kaks aastaarvu:
m mitmeköitelise teose algus- (DateOne) ja lõppaasta (DateTwo)
r
faksiimiletrüki (DateOne) ja originaalväljaande ilmumisaasta
(DateTwo). NB! Kasutada ainult faksiimiletrükkide puhul!
t
ilmumisaasta (DateOne) ja autoriõiguse omandamise copyright aasta
(DateTwo)
c
jätkuvalt ilmuva jadaväljaande ilmumise algusaasta (Date one), Date
two on 9999
d
ilmumise lõpetanud jadaväljaande ilmumise algusaasta (Date one) ja
lõppaasta (Date two)
Kui osa aastaarvust on teadmata, kirjutatakse teadmata kohtadele u.
NÄITED
008
19uu
260 ## |c[19--?]
Country
ilmumismaa (008/15-17) Alati täita!
Esimesel kohal oleva ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.
Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja 044 esimesel alamväljal |a (RB
tasand).
Allikaks MARC Code List for Countries.
er
err

Eesti Vabariik
ENSV (1940-1991 incl)
Kui on vaja valida, siis eelistada hilisemat

TEADMISEKS!
RB kirjetes võidakse kasutatakse vastavalt teaviku sisule:
1940 ja 1941 – er või err
1942 ja 1943 – er
1944 – er või err
USA, Kanada ja UK puhul osariike ei märgi, ka kopeerkataloogimisel alati
parandada
xxu USA
xxc Kanada
xxk UK
gw
Saksamaa
ru
Venemaa
xx
ilmumiskoht teadmata
NSV Liidu liiduvabariikide puhul kasutada praegust riigi koodi.
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Relief reljeefi kujutusviis (008/18-21) Vt. „Cartographic materials. A
manual of Interpretation for AACR2. 2002 Revision”. Figure 35, 7B1.
#
kõrgusandmeid ei ole antud
a
samakõrgusjooned
b
varjutus (varjutatud mäenõlvad)
c
erinevate värvidega kujutatud kõrgus- ja sügavusvahemikud
d
nõlvaku suunda näitavad kriipsud
e
veekogude loodimis/sügavuspunktid, põhjareljeef
f
reljeefivormid markeeritud joontega
g
kõrguspunktid
i
piltkaart (mõõtkavavälised reljeefikujutised)
j
pinnavormid vaadatuna õhust u. 45° nurga all
k
samasügavusjooned veekogudes
m kaljud ja järsakud stiliseeritud joonistustena
z
muu

Projection projektsioon (008/22-23)
Vt. TÜ geograafia osakonna õppematerjale: kaardiprojektsioonid ;
projektsioonide määramine
Asimuudilised e. tasandilised projektsioonid
aa Hammer-Aitoff'i proj.
ab gnomooniline proj.
ac Lamberti õigepindne asimutaalproj.
ad ortograafiline proj.
ae ekvidistantne asimutaalprojektsioon e. Posteli proj.
af
sterograafiline projektsioon
ag asimutaalne perspektiivne projektsioon
am sterograafiline Alaska proj.
ap stereograafiline polaarprojektsioon
au asimutaalne proj., täpne tüüp teadmata
az muu asimutaalne proj.
Silindrilised projektsioonid
ba Gall'i ortograafiline silindriline proj.
bb Good'i homolograafiline proj.
bc Lamberti õigepindne silindriline proj.
bd Mercatori proj. (näit. Eesti merekaardid)
be Milleri proj.
bf Mollweide õigepindne proj.
bg sinusoidaalne pseudosilindriline proj.
bh Mercatori universaalne põikprojektsioon (UTM)
(Suurbritannias Ordnance Survey koostatud kaardid, TM-Balti
kaardiprojektsioon, ka seeriad “Eesti kaart 1:50000”, “Eesti
baaskaart”)
bi Gauss-Krügeri (Venemaa ja NSV Liidu topograafilised kaardid)
ELNET Konsortsium
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bj ruutlabaprojektsioon (st. paralleelne ekvaatoriga)
bo Mercatori kaldproj.
br Robinsoni proj.
bs Space oblic Mercator (Landsat'i jaoks)
bu Silindriline proj., tüüp teadmata
bz muu silindrilineproj.
Koonilised projektsioonid
ca Albersi õigepindne kooniline proj.
cb Bonne'i pseudokooniline proj.
cc Lamberti konformne kooniline proj. (koordinaatsüsteem L-EST,
Regio ja EOMap'i kaardid, Eesti põhikaart)
ce ekvidistantne kooniline proj.
cp polükooniline (Ameerika) proj.
cu kooniline proj., tüüp teadmata
cz muu kooniline proj.
Kokkuleppelised projektsioonid
da Armadillo
db Butterfly (liblikakujuline)
dc Eckerti sinusoidaalne pseudosilindriline proj.
dd Good'i homolosiinne proj.
de Milleri bipolaarne konformne kooniline proj.
df Van der Griten'i proj.
dg Dimaxion
dh Cordiform (südamekujuline, vanadel kaartidel)
dl
Lamberti konformne proj.
## projektsioon ei ole täpsustatud
zz muu

Cart type kartograafilise teaviku tüüp (008/25)
a
üksik kaart
b
kaardiseeria (nummerdatud, kuid füüsiliselt eraldi lehed)
c
jadaväljaanne (Marker / BIB LEVL = s)
d
gloobus
e
atlas, ka seeria- või jadaväljaanne
f
irdlisa, põhiväljaanne ei pea olema kartograafilise sisuga
g
lisa köites,
“
“
u
teaviku tüüp teadmata
z
muu
Govt pub

valitsusasutuse väljaanne (008/28) – Tähist. püstkriipsuga |

Form Itm teaviku vorm (008/29)
Määratleb täiendavalt kirjeldatava väljaande füüsilise vormi. Seotud
väljadega 250, 300, 500
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mitte ükski järgnevaist
mikrofilm
tavatrükise reproduktsioon (nt fotokoopia, valguskoopia)
elektrooniline (täidetud 006 ja täiendav 007/Mat catg = c)

Index

register (008/31) – Tähistada püstkriipsuga |

SpFmf täpsustavad vormi tunnused (008/33-34)
#
ei ole täpsustatud
e
käsikirjaline
j
postkaart
k
kalender
l
pusle
m punktkiri (mitte kasutada)
n
mäng, mängu osa
o
seinakaart
p
mängukaardid
r
lahtised lehed
z
muu
Language teose põhikeel (008/35-37)
Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja vajadusel 041 alamväljal |a.
Allikaks MARC Code List for Languages.
 Kui ei ole keelelist kuju, pannakse zxx.
 Kui rohkem kui kuus keelt, pannakse mul (multiple)
 Kui määratlemata, siis und (undetermined)
Modified kirje tähestiku teisendamine (008/38)
#
tähestikku ei ole teisendatud
o
latiniseeritud
Cat Srce
kirje loonud asutuse tüüp (008/39) Alati täita!
Näitab originaalkirje (ka kaardil, kui see transkribeeritakse) loonud asutuse
tüüpi. Seotud väljaga 040, mis sisaldab konkreetsete asutuste koode.
#
riiklik (üleriigiline) bibliograafiaasutus (nt rahvusraamatukogu)
c
teised ELNETi raamatukogud
u
kirje allikas teadmata
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NÄIDE
008
011228s1995####er#cegkcc#a##|##|###est###
00-05
06
07-10
11-14
15-17
18
19
20
21
22-23

Date ent
Date type
Date one
Date two
Country
Relief1
Relief2
Relief3
Relief4
Projectn

011228
s
1995
####
er#
c
e
g
k
cc

24
25
26-27
28
29
30
31
32
33-34
35-37
38
39

Undefine
Cart type
Undefine
Govt Pub
Form item
Undefine
Index
Undefine
SpFmt
Language
Modified
Cat Srce

#
a
##
|
#
#
|
#
##
est
#
#

ELNET Konsortsium

Sisestuskuupäev (nt. 28.12.2001)
aasta tüüp : üksikaasta
ilmumisaasta
teine aasta : puudub
ilmumiskoht : Eesti
reljeef: kõrgusvahemikud eri värvidega
reljeef: veekogude sügavuspunktid
reljeef: kõrguspunktid
reljeef: samasügavusjooned veekogudes
projektsioon: Lamberti konformne
kooniline pr.
teaviku tüüp: üksik kaart
määratlemata
teaviku vorm: mitte ükski nimetatuist
määratlemata
täpsustav vormitunnus: puudub
keel: eesti keel
tähestiku teisendus: ei ole latiniseeritud
kirje loonud asutus: rahvusraamatukogu
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KONTROLLNUMBRITE JA KOODIDE VÄLJAD
020

ISBN – TEAVIKU RAHVUSVAHELINE
STANDARDNUMBER (K)

Sisukord
Sisukord

Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a ISBN (MK) SE
|c hind (MK)
NB! kasutusel ainult eelkirjetes, raamatu ilmumisel kustutatakse
|q täpsustaja (K)
|z vale ISBN (K)
NB! ISBN numbrid võib esitada nii sidekriipsudega kui ilma.
Alamväljad |a ja |z kanda kirjes eraldi väljadele.
RB puhul pannakse kirjesse kõik ISBNid (õiged ja valed, 10- ja 13numbrilised, irdlisade ISBNid).
RB kirjetes dubleeritakse väljal 910 alamväljadel |b |z koos
sidekriipsude ja täpsustavate sõnadega.
Mitme ISBNiga teosel (näiteks mitmeköitelise teose koondkirje puhul) võib
esitada kõik ISBNid koos täpsustusega ümarsulgudes (näit. 1. kd. ), korrates
välja 020. Täpsustus esitatakse eesti keeles või nii nagu teoses.
Ühes välisteavikus toodud erinevate kirjastuste standardnumbritest panna
kirjesse 3 esimest ISBNi.
Kuna väli 020 ja 260 |b alamväli on omavahel seotud, siis märkides
kirjastuse standardnumbri väljale 020, tuleb kirjastuse nimeline vaste
esitada ka väljal 260 |b.
NÄITED
020 ## |a0456789012
020 ## |a58764567X|q(köites)
020 ## |a9789949455342|q(pdf)
020 ## |a9985603699|z9985602366|q(vale)
020 ## |a5930770018|q(Эрудит)
020 ## |a9802221503|q(vol. 5 :|qköites)
Kirjes on nii õige kui vale ISBN - standardnumbrid kantakse eraldi väljadele:
020 ## |a9985603699
020 ## |z9985602366|q(vale)
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020 ## |a9802221503|q(vol. 5 :|qköites)
020 ## |z9802221607|q(vale)

024

TEISED STANDARDNUMBRID (K)

Sisukord

I indikaator
3
kaubavöötkood (EAN)
7
allikas on määratletud alamväljal 2
8
määratlemata standardnumber või kood (näit. Euroopa Liidu trükiste
kataloogiindeks)
II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a standardnumber või kood (MK)
|q täpsustaja (K)
|z vale number (K)
|2 standardnumbri või koodi allikas (MK)
Koodi allikaks on MARC Standard Identifier Source Codes
NÄITED
024 3# |a9789985624197
024 8# |aNA-76-06-118-ET-C|q(vol. 1)

028

KIRJASTAJA NUMBER (K)

Sisukord

Indikaatorid
I indikaator - numbri tüüp
0
kirjastaja number
3
kirjastaja poolt antud muu number
II indikaator
0
Alamväljad
|a kirjastaja number (MK)
|b numbri allikas (MK)
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NÄITED
028 00 |aИ-3115|bГУГК
028 00 |aKL-9-061|bRegio

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

Атлас СССР; väljandja GKP (ГУГК)
Olerexi tanklate kaart; Regio

Numbri ees olevad lühendid kirjutatakse (näit. T, K jpt.).
Ei kirjutata: Nr., No jm. numbrile viitavaid lühendeid.

034

KODEERITUD MATEMAATILISED ANDMED (K)

Sisukord

Mõõtkava, projektsioon, koordinaadid kodeeritud kujul. Baseerub infol väljast
255.
Kui väli 255 on täidetud, täidetakse ka 034.
I indikaator – mõõtkava tüüp:
0
mõõtkava pole märgitud
1
üksik horisontaalmõõtkava
3
mitu mõõtkava (jada)
II indikaator – kasutatakse arvutikaartide puhul
#
ei ole digitaalandmed
0
välisring
1
sisering
Alamväljad
|a Mõõtkava tüüp (MK)
a ühtne joonmõõtkava
b arvmõõtkava - kasutatakse taevakaartide puhul
z muu mõõtkava tüüp, näit. ajaskaala; väärtusskaala
|b Horisontaalmõõtkava (K)
|c Vertikaalmõõtkava (K)
|d, |e, |f, |g – geograafilised koordinaadid kujul JKKKMMSS, kus:
J=poolkera, K=kraad, M=minut, S=sekund (igas väljas 8 kohta, täitmata
kohale 0). Alati täidetud kõik neli välja koos.
|d
|e
|f
|g

läänepoolseim pikkus (MK)
idapoolseim pikkus (MK)
põhjapoolseim laius (MK)
lõunapoolseim laius (MK)

Tähekaartide kohta
|h Tähekaartide arvmõõtkava(K)
|j
Deklinatsiooni põhjapiir(MK)
ELNET Konsortsium
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Deklinatsiooni lõunapiir(MK)(samuti kui koordinaadid – 8 täheruumi,
JKKKMMSS, täitmata kohtadele 0)
Idapoolne otsetõus(MK)
Läänepoolne otsetõus (MK)(täidetakse kujul TTMMSS, kus T-tund, Mminut, S-sekund; kasutamata positsioonidel 0)
Ekvinotsium e. võrdpäevsus (MK)(kujul AAAA = aasta Gregoriuse
kalendri järgi)
G-ring laius (K)
G-ring pikkus (K)
Rööpside (MK)

NÄITED
034
0#
034
1#
034
3#
034
1#
040

|aa

mõõtkava pole antud

|aa|b100000

üks joonmõõtkava

|aa|b18000|b200000

mõõtkavade vahemik

|aa|b750000|c750000

horisontaal- ja vertikaalmõõtkava 3mõõtmelistel mudelitel

KATALOOGIMISKOHT (MK) SE

Sisukord

Indikaatorid määratlemata
Alamväljad
|a
originaalkataloogija - see, kes esimesena kataloogib (MK)
|b
kataloogimiskeel - alati eesti keel (est) (MK)
|c
arvutiloetava kirje koostaja (MK)
|d
kirjet muutnud asutus (ka kopeerkataloogimisel) (K)
ELNET raamatukogude koode vt.siit
NÄIDE
040 ## |aErRR|best|cErRR|dErTLUAR|dErTUR

041

KEELEKOODID (K) SE

Sisukord

Seotud keelekoodiga Sierra püsipikkusväljal ja väljal 008. Mitme keele puhul
esimene keelekood on sama, mis Sierra püsipikkus-väljal ja väljal 008.
Keelemärkus väljal 546.
Iga keelekood kirjutatakse eraldi korrates alamvälja |a.
Keelekoode kasutatakse, kui:
● teaviku tekst on rohkem kui ühes keeles
● tõlketeoste puhul
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● kokkuvõte, lisad, eessõna jne. on teises keeles
Kui teoses on üle 6 keele, kasutatakse koodi mul, millele eelneb põhipealkirja
keele kood. Kui üks neist on eesti keel, siis kasutada estmul (MILL, 008 est).
I indikaator
0
originaalteos, ei sisalda tõlget (sh. ka kui kokkuvõte, sisukord, irdlisa on
teises keeles)
1
tõlketeos või sisaldab tõlget
II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a põhiteksti keel (kuni 6 keelt) (K)
|b kokkuvõtte keel (I indikaator 0) (K)
|f
sisukorra keel (I indikaator 0) (K)
|g irdlisa keel (I indikaator 0) (K)
|h originaali ja/või vahendusteksti keel (I indikaator 1) (K)
|k teos on tõlgitud teise keelde kolmanda “vahepealse” keele kaudu (I
indikaator 1) (K)
Iga keelekood kirjutatakse eraldi alamväljale.
NÄITED
041 ##

|aest|ager|aswe

tekst ja pealkirjad eesti, saksa, rootsi
keeles, info tõlke kohta puudub

041 0#

|aest|aeng|bger

tekst eesti ja inglise keeles, kokkuvõte saksa
keeles

041 0#

|aswe|amul

tekst rootsi keeles, teoses veel üle kuue
keele

041 1#

tõlgitud vene keele vahendusel inglise
|aest|heng|hrus keelest eesti keelde või teosest osa tõlgitud
inglise, osa vene keelest

041 1#

|aest|aeng|hest

sisaldab nii originaali eesti keeles kui ka
tõlget inglise keelde

041 1#

|aest|hund|bger

teaviku tekst eesti keeles, info originaalkeele
kohta puudub, kokkuvõte saksa keeles

041 0#

|aest|gfre

eestikeelsel teavikul on prantsusekeelne lisa

041 0#

|aest|kger|hjpn

eestikeelne teavik, mis on tõlgitud jaapani
keelest saksa keele vahendusel
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GEOGRAAFILISE PIIRKONNA KOOD (MK)
Sisukord

Baseerub geograafilistel nimedel väljas 6XX.
Kui on vaja nimetada mitut riiki, mis ei moodusta omaette geograafilist
regiooni, korratakse alamvälja |a, territooriumid tähtsuse järjekorras.
Allikaks Usmarc Code List for Geografic Areas.
Vt. ka Lisa 2. Koodid väljal 043
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a geograafilise piirkonna kood (K)
NÄITED
043 ## |ae-er
kaardil Eesti territoorium
043 ## |ae-uk-st|ae-uk-ni kaardil Šotimaa ja Põhja-Iirimaa

044

KIRJASTAJA VÕI TRÜKKIJA MAA KOOD (MK)

Sisukord

Kasutatakse ainult RB kirjete puhul.
Kui teavik ilmub korraga rohkem kui ühes riigis, siis SIERRA püsipikkusväljale
ja väljale 008 läheb 1. riigi kood, kõik koodid lähevad väljale 044. Ära
tuuakse kuni 6 koodi.
Kasutatakse MARC kooditabelit MARC Code List for Countries.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a Kirjastaja või trükkija maa kood (K)
NÄITED
044 ## |aer|alv|ali

072

ilmunud üheaegselt Eestis, Lätis ja Leedus

ÜLDINE UDK INDEKS (MK)

Sisukord

Vt. UDK RB liigitustabel välja 072 jaoks
NB! Ainult 1 indeks RB liigitustabelist.
Kataloogikirjes ei kuvata, kataloogis otsida ei ole võimalik.
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I indikaator
#
määratlemata
II indikaator
7
indeks
Alamväljad
|a indeks (MK)
|2 udkrb (lühend indeksi allika näitamiseks)
NB! Kaartidel alati:
072 #7 |a91|2udkrb

080

UDK INDEKS (registriindeks) (K)

Sisukord

Vt. Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis
Indikaatorid
määratlemata
Alamvälijad
|a UDC-indeks (MK)
|x üldmääraja (K) – maa, keel, rahvus, vorm, aeg, aspekt, materjal, isik
|2 est (indeks vastab eestikeelsetele tabelitele)
vn (indeks vastab venekeelsetele tabelitele – harva)
NÄITED
080 ## |a912.43|x(474.2)|2est
080 ## |a912.44|x(100)|2est
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ANDMEVÄLJAD

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

PÕHIPEALDISE JA PEALKIRJAVÄLJAD

Sisukord

100

Sisukord

ISIKUNIMI PEALDISENA (MK)

NB! Kaarditeaviku puhul reeglina ei kasutata.
Võib kasutada, kui on võimalik välja tuua kogu kaarditeaviku üks autor ilma
rollita (näiteks vanad või teemaatlased).
Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju.
Rolle ei märgita.
I indikaator
0
pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
1
pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi
II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a isikunimi (MK)
|b numeratsioon (MK)
|c nimega seotud tiitlid, muud sõnad (K)
|d nimega seotud daatumid (MK)
NÄITED
100 1# |aMercator, Gerard,|d1512-1594
100 1# |aHondius, Jodocus,|cvanem,|d1563-1612

130

ÜHTLUSPEALKIRI (MK)

Sisukord

Kasutatakse kartograafiliste jadaväljaannete koondkirjetes.
Vt. Jadaväljaannete ühtluspealkiri

245

PEALKIRJA- JA VASTUTUSANDMED (MK)

Sisukord

ISBD 1. ala
Andmeallikas: kaarditeavikul olev pealkiri; kui ei ole, siis kaanel, ümbrisel
vms olev pealkiri.
Keel: nagu teavikus, Võib kasutada rooma numbreid kui andmeallikas nii on.
Lühendeid ei kasuta [v.a. lühendid et al.; и др.; jt.]
ELNET Konsortsium
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Vt. ka Vastutusandmed teavikute kataloogimisel
I indikaator
0
kirje pealkirja järgi (väli 1XX puudub)
1
kirjel on pealdis, täidetud on väli 1XX
II indikaator
0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv





Järjestamisel ja otsingul mittearvestatavad sümbolid on kõik artiklid (nt.
the, an, a, die, der, das), kirje- ja kirjavahemärgid.
245 2. indikaator = Sierra püsipikkusvälja SKIP
NB! Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust ka automaatselt, tuleb alati
kontrollida, et Sierra SKIP ja 245 2. indikaator oleksid vastavuses
NB! Kopeerkataloogimisel kontrollida alati SKIPi ja 245 2. indikaatori
väärtust

Alamväljad
|a põhipealkiri (MK) SE
ISBD 1.1
|n osa/jaotise number (mitmeosaline raamat) (K)
|p osa/jaotise pealkiri (mitmeosalise raamatu sõltuv- e. individuaalpealkiri)
(K)
|h laadi üldmäärang [Kaart] (MK) ISBD 1.2
|b täiendandmed (MK)
ISBD 1.4
|c vastutusandmed (MK) SE
ISBD 1.5
Alamväljade järjekord : ahbc ; anphbc ; ahbnpc
|b võib olla ka enne alamvälju |n ja |p (ISBD järgi täiendandmed
märgitakse selle pealkirja järgi, mille juurde nad keeleliselt kuuluvad), aga
alati peale alamvälja |h.
RB kirjes märgitakse väljale 245 kuni 3 rööppealkirja, ülejäänute kohta
tehakse märkus väljal 500. Välisraamatute kataloogimisel märgitakse kirjesse
kuni 2 rööppealkirja, soovi korral võib ülejäänute kohta teha märkuse väljal
500.
Kui kirjeldataval teavikul pealkiri puudub, pannakse nurksulgudesse
võimalikult lühike pealkiri kujutatud territooriumi ja kaardiliigi alusel ning
võimalusel teavikul kasutatud keeles.
NÄITED
245 00 |aVäike kooli-atlas algkoolidele|h[Kaart] /|cD. Koppel
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245 00 |aRegio Eesti teede atlas 1997/98|h[Kaart] =|bEstonian road atlas
= Атлас дорог Эстонии = Viron tiekartasto /|cRegio ; [peatoimetaja
Anne Kokk ; toimetajad E. Jagomägi, J. Jagomägi, L. Lepik]

245 04 |aThe Times compact history of the world and world atlas|h[Kaart]
/|c[edited by Geoffrey Parker]
245 00 |a[Tallinn city centre]|h[Kaart] :|b1:11000 /|cRegio ; Sokos Hotel
Viru
245 00 |aMaastokartta 1:50000|h[Kaart] :|bTerrängkarta = topographic
map /|cMaanmittauslaitos
245 00 |aSuomen tiekartta.|nGT 14,|p[Kolari – Rovaniemi]|h[Kaart]
/|cMaanmittaushallitus
245 00 |aEesti füüsiline kaart|h[Kaart] ;|bEesti halduskaart /|cEOMap
246 ## |aEesti halduskaart|h[Kaart]
300 ## |a2 kaarti kahel pool lehte :|bmitmevärv. ;|c30 x 42 cm
245 00 |aTallinn 1:25000|h[Kaart] :|b[seinakaart] /|cE.O.Map ;
kartograafid: Eva Loolaid, Katrin Jürjo, Kaili Rebane, Tiiu Kelviste
kujundus: Peep Ainsoo

;

245 00 |aTallinn - Paldiski|h[Kaart] :|bmaa- ja merekaart = topographic
map and navigation chart in one /|c[toimetaja Triin Laur]
245 00 |aGeneral chart of the Baltic, or, East Sea, including the Gulfs of
Botnia and Finland|h[Kaart] /|ccompiled by the surveys made by
order of the admiralties of Copenhagen, Stockholm & St. Petersburgh
; engraved by S.I. Neele
Elektrooniline ja võrguteavik
245 00 |a[Eesti orienteerumiskaardid]|h[Võrguteavik] /|cEesti
Orienteerumisliit
245 00 |aLatvijas Republikas Satelitkarte|h[Elektrooniline teavik] /|cLR VZD
Nacionalais mernicibas centrs
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246

TEISENDPEALKIRI (K)

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Väljale 246 märgitakse:
● rööppealkirjad
● kaane- ja seljapealkiri
● valikuliselt lehekülje- e. jooksev tiitel
● pealkirja tuntuim osa
● mitmeosalise/-köitelise teose osa / köite pealkiri (245 |p)
● lisa(de) pealkiri
● põhipealkirja teisendid (numbrite või arvsõnaga algavad, akronüümid
jms)
● rooma numbritega algavate pealkirjade puhul esitatakse
teisendpealkirjana araabia numbritega algavad variandid
● araabia numbritega algavatest pealkirjadest teisendatakse sõnadega
algavateks need mida eeldatavalt sõnadega otsitakse
● vana kirjaviisiga pealkirjadele esitatakse teisendpealkiri uues kirjaviisis
● W  V – vanema raamatu puhul, kui pealkiri algab W-ga või sisaldab
W-d, siis esitatakse teisendpealkiri V-ga.
NB! Teisendpealkirja ei tehta aastaarvuga algavatele pealkirjadele, samuti
konverentsi järjenumbriga algavatele pealkirjadele.
Välja 246 korratakse vastavalt 2. indikaatori väärtuse kasvavale suurusele.
NB! Väljal 246 puudub skip ehk järjestamisel mittearvestatavate sümbolite
ärajätmiseks vajalik indikaator.
 Skippi vajavatele pealkirjadele teha täiendkirje väljal 740.
 Ingliskeelsed artiklid a ja the eemaldatakse otsingul automaatselt, välja
740 teha ei ole vaja.
Vt. ka Artiklite skippimine
I indikaator – märkuse ja täiendkirje olemasolu
1
tehakse märkus ja täiendkirje
II indikaator – pealkirja tüüp
#
andmed puuduvad, pole ükski järgnevaist (vajab alamvälja |i)
0
osa / köite pealkiri (245 |p), alternatiivpealkiri (245 |a) või pealkirja
enamtuntud osa
1
rööppealkiri (245 =|b)
2
eripealkiri – monograafiate puhul üldjuhul ei kasutata.
Kasutatakse alati koos alamväljaga |f.
3
muu pealkiri (numbriga algavad, uues kirjaviisis pealkirjad jms)
4
kaanepealkiri
5
lisatiitellehe pealkiri (added title page title)
6
päistiitel
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7
8
9
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leheküljetiitel (running title)
seljapealkiri
originaali pealkiri

Alamväljad
|a põhipealkiri (MK)
|h laadi üldmäärang (MK)
|b täiendandmed (MK)
|n osa number (K)
|p osa pealkiri (K)
|i
kuvatav tekst (MK)
tuleb kasutada siis, kui ei ole tegemist ühegi II indikaatoriga
määratletava pealkirjatüübiga
|g erinev lisainformatsioon, originaalpealkirja puhul trükise keel (MK)
|f
aasta või järgnevuse määratlus (MK)
NÄITED
245 00 |aEesti merekaardid.|n1. osa,|pSoome laht Narvast Paldiskini
|h[Kaart] =|bCharts of Estonia.|nVol. 1,|pGulf of Finland from Narva
to Paldiski
246 10 |aSoome laht Narvast Paldiskini|h[Kaart]
246 11 |aCharts of Estonia.|nVol. 1,|pGulf of Finland from Narva to
Paldiski|h[Kaart]
245 00 |a12-Osmussaar|h[Kaart]
246 14 |aKas tunned maad...|h[Kaart]
245 00 |aEesti sisewete kaart|h[Kaart]
246 13 |aEesti sisevete kaart|h[Kaart]
245 00 |aPärnu linn 1:12000Mellini atlas|h[Kaart]
246 14 |aPärnu turismikaart|h[Kaart] =|btourist map
246 10 |aPärnu linna kaart|h[Kaart]
245 00 |aKeelteatlas|h[Kaart] :|bmaailma keelte päritolu ja areng
246 19 |aThe atlas of language|h[Kaart] :|bthe origin and development of
languages through the world.|gEesti keeles
246 1# |iLisa:|aKeelkonnad ja keeled
245 04 |aDer Atlas von Livland des Ludwig August Graf Mellin|h[Kaart]
:|bmit einer Einführung in Leben und Werk /|chrsg. von Eckhard
Jäger in Zusammenarbeit mit Otto Bong
246 1# |iEnimtuntud pealkiri:|aMellini atlas|h[Kaart]
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245 00 |aTavola nvova di Prvssia et di Livonia|h[Kaart]
246 13 |aTavola nuova di Prussia et di Livonia|h[Kaart]

EDITSIOONI, MATEMAATILISTE JA ILMUMISANDMETE
VÄLJAD

Sisukord

250

Sisukord

EDITSIOONIANDMED (MK)

ISBD 2. ala
Andmeallikas: kaarditeavik, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon
Keel: nagu teavikus, kasutatakse standardlühendeid, peab kasutama araabia
numbreid
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a kordustrükiandmed (MK) Rakendatavuse korral SE → ISBD 2.1
elektroonilise teaviku väljalaske- ja versiooniandmed
|b kordustrükiga seotud rööp- ja vastutusandmed (MK) → ISBD 2.2
NÄITED
250 ## |a2., parand. ja täiend. tr.
250 ## |aVersioon 3.0
250 ## |a2nd rev. ed. /|bedited by John Smith
250 ## |a3-е изд., доп. и перераб.
250 ## |aFaksiimiletr.
250 ## |aCanadian ed. =|bÉd. Canadienne
250 ## |a9th ed. [kaaned] ; 12th ed. [kaardid]
250 ## |a7. erw. Aufl.
250 ## |a5th U.S. ed.
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255

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
KAARDITEAVIKU MATEMAATILISED ANDMED (K)
Sisukord

Kaarditeaviku mõõtkava, projektsioon ja koordinaadid. Samad andmed
kodeeritult väljal 034 ja väljal 008/22-23.
Mõõtkava meetermõõdustikus suhtega 1:xxx xxx cm, kolm järjestikust
numbrit eraldatakse eelmistest tühikuga.
Kui mõõtkava pole antud, aga see soovitakse kirjesse märkida, arvutatakse
see ise ja vajadusel ümmardatud mõõtkava märgitakse nurksulgudes. Väljale
507 kirjutatakse nii nagu teavikus.
Koordinaadid märgitakse Greenwichi meridiaani järgi, vajadusel arvutatakse
ise ümber . Vt. „Cartographic materials. A manual of Interpretation for
AACR2. 2002 Revision”. Appendix B.5.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a mõõtkava (MK) rakendatavuse korral SE
(sisaldab kõiki andmeid mõõtkava kohta, nii horisontaal- kui
vertikaalmõõtkava)
|b projektsiooniandmed (MK) (kui on kaardil antud)
|c koordinaatandmed (MK)
(järjekord nagu 034 väljal; peamiselt topograafiliste kaartide puhul)
|d vööndiandmed (tähekaartidel) (MK)
|e võrdpäevsuse andmed (ekvinootsium või epohh)(MK)
|f
siseringi koordinaadid (MK)
|g välisringi koordinaadid (MK)
NÄITED
255 ## |a1:200 000
034 1# |aa|b220000|dE0233000|eE0252000|fN0584500|gN0575000
255 ## |a 1:220 000 ;|bLamberti konformne kooniline projektsioon|c(E
23°30'- E 25°20'/N 58°45'- N 57°50')

034 0# |aa
255 ## |aMõõtkava pole antud
034 1# |aa|b90000
mõõtkava ise arvutatud
255 ## |a[ca 1:90 000]
507 ## |aJoonmõõtkava
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034 3# |aa|b90000|b500000
255 ## |aMõõtkava varieerub
Vööndiandmed
255 ## |aMõõtkava 88 mm 1º kohta|d(RA 16h/Decl.+30º)

260

ILMUMISANDMED (K)

Sisukord

ISBD 4. ala
Andmeallikas: kaarditeavik, ümbris, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon,
lisatekst
Keel: nagu teavikus, lühendeid ei kasutata.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a ilmumis- või levitamiskoht (K) SE → ISBD 4.1
|b kirjastaja, levitaja (K) SE → ISBD 4.2
|c ilmumisaasta või autoriõiguse aasta (K) SE → ISBD 4.4
|e trükkimiskoht, valmistamiskoht (K) >> NB! kohustuslik ainult RB kirjetes
|f trükikoda, valmistaja nimi (K) >> NB! kohustuslik ainult RB kirjetes
|g trükkimisaasta/valmistamisaasta, kui erineb ilmumisaastast (K) NB!
kohustuslik ainult RB kirjetes

NÄITED
260 ## |a[Tartu] :|bRegio,|c1998|e(Tartu :|fGreif,|g1997)
260 ## |aParis :|bGauthier-Villars ;|aChicago :|bUniversity of Chicago
Press,|cc1985
260 ## |aTallinn :|bEesti Entsüklopeediakirjastus,|c2000|e([Tallinn]
:|fTallinna Raamatutrükikoda)
260 ## |aPärnu :|b[s.n.],|c[200-?]
260 ## |a[Москва] :|bГенеральный Штаб,|c1966-1991
260 ## |aСанкт-Петербург :|b[б.и.],|c1887
Ilmumiskoha identifitseerimiseks võib lisada riigi, osariigi, maakonna vms.
nime. Nimi asetatakse ümarsulgudesse, kui see võetakse kehtestatud
andmeallikast ning nurksulgudesse, kui see võetakse muust allikast. USA
osariikide lühendid on vastavalt AACR2-le (näit Mass. = Massachusetts).
260 ## |aCambridge (Mass.)
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260 ## |aHaabneeme [Harjumaa]
Väljale 260 märgitakse ilmumiskoht nii nagu raamatus : Reval, Tartus, Rija
linnas, Sõmerpalus. Vajadusel esitatakse normitud nimekuju väljal 752.
260 ## |aAmsterodami :|bIudocus Hondius,|c1606
752 ## |dAmsterdam
260 ## |aAug. Vindel. :|b[s.n.],|c[17--?]
752 ## |dAugsburg
260 ## |aNoribergae :|bHomanniani Heredes,|c[1752]
752 ## |dNürnberg
Teadaolevalt vale, parandatud või alternatiivse nimevariandi võib lisada
nurksulgudes.
260 ## |aTallinn [p.o. Tartu]
260 ## |aKuresare [p.o. Kuressaare]
260 ## |aPesth [i.e. Budapest]
Ilmumiskoha identifitseerimiseks võib lisada riigi, osariigi, maakonna vms.
nime kehtestatud andmeallikast. Andmete eraldajaks on koma. Nimi
asetatakse nurksulgudesse, kui see võetakse muust allikast. Kui täpsustus
lisatakse nurksulgudes, siis koma ei panda.
USA osariikide lühendid on vastavalt AACR2-le (näit Mass. = Massachusetts)
260 ## |aCambridge, Mass.
260 ## |aHaabneeme [Harjumaa]
Eestikeelsetel teavikute kirjeldamisel kasutatakse eestikeelseid lühendeid
(p.o., s.o., jt., jne.), erandina ilmumiskoha ja/või kirjastaja puudumisel
kasutatakse alati ladinakeelseid lühendeid [S.l.] : [s.n].
Võõrkeelsetel teavikutel kasutame ainult ladinakeelseid lühendeid ja
venekeelsetel teavikutel on lühendid kirillitsas (и т.д. = jne. ; б.и. = ilma
kirjastuseta ; б.м. = ilma kohata ; т.е. = see on).
Lühendite vahele tühikuid ei panda. Iga alamväli paigutatakse eraldi
nurksulgudesse.
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NB! Võimalusel vältida lühendite [S.l.] ja [s.n.] kasutamist.
Nurksulgudes märkida võimalik ja/või teadaolev, kuid teavikus
märkimata ilmumiskoht ja väljaandja.
Kui täpset ilmumiskohta ei ole võimalik kindlaks teha, siis kasutada
mõne suurema haldusüksuse, kas või riigi nime.

Puuduliku ilmumisaja puhul püüda määratleda kas:
- kümnend [199-?] = 1990ndad
- sajand [19--?] = millalgi 20. saj.
NB! mitte kasutada lühendit [s.a.].
Puuduliku ilmumisaja puhul püüda määratleda kas kümnend [199-?] 1990ndad või sajand [19--?] - millalgi 20. saj. Mitte kasutada [s.a.].
260 ## |a[Eesti] :|b[s.n.],|c1967
260 ## |aJurjev :|b[s.n.],|c[190-?] Väljal 008 on ilmumisaasta 190u
Juurdetrüki puhul korratakse alamvälja |c, kuhu kirjutatakse kõige
hilisema juurdetrüki aasta. Kirjesse jääb kaks ilmumisaastat – algne ja
kõige hilisem. Märkuseväljal tuuakse ära kõigi juurdetrükkide aastad. Väljale
008/07-10 (DateOne) märgitakse varaseim ilmumisaasta.
008/07-10 1997
260 ## |aTallinn :|bEOMap,|c1997,|c2004
500 ## Juurdetrükid 1999, 2004
Juhul kui juurdetrüki annab välja teine kirjastus (kirjastus on näiteks üles
ostetud või ühinenud), tuleb esialgse trüki kirjes täiendada välja 260 ka
alamväljadega |a ja |b, kuhu märgitakse hilisem linn ja kirjastus.
020 ## |a9781472426628|q(köites)
260 ## |aFarnham ;|aBurlington :|bAshgate ;|aLondon ;|aNew York
:|bRoutledge,|c2015,|c2016
500 ## |aJuurdetrükk 2016

Võrguteaviku puhul võib märkida väljaandjaks asutuse, organisatsiooni või
üksikisiku, kelle kodulehel teavik asub. Kui võrguteavikus ei ole
ilmumisaastat, siis võib selleks võtta copyright’i või oletatava aastaarvu.
Mõned võimalikud variandid võrguväljaande ilmumisandmete määramiseks:
● Üks kindel aastaarv, mis on võrguteavikus kirjas (näit. 1997)
● Copyright’ aasta tähisega c. (näit. c1998)
● Kui on mitu copyright’i aastat, siis võetakse viimane aasta
● Oletatav/ennustatav aasta, kui ei ole ühtegi aastaarvu võimalik
tuvastada (näit. 200-?)
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FÜÜSILISE KIRJELDUSE VÄLJAD

Sisukord

300

Sisukord

FÜÜSILINE KIRJELDUS (K)

ISBD - 5. ala
Allikas: teavik tervikuna
Keel: eesti. Võib kasutada lühendeid.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a laadi erimäärang ja maht (K) SE
|b täiendandmed (värvilisus, materjal, illustratsioonid) (MK)
|c mõõtmed (K) >> NB! kohustuslik ainult RB trükise kirjetes
|e irdlisa (MK)
Väljade täpne täitmine on vajalik RB teavikute puhul.
Alamväljal |a on täpsustatud
 mitu (pealkirjale vastavat) kaarti teavik sisaldab
 mitmel lehel kaart (atlas, mapp, seeria) on ilmunud
 kaardi küljes oleva teksti või atlase lk arv
Alamväljale |b on märgitud, mitme värviga kujutislikud andmed on trükitud:
- ühevärviline (nt. mustvalge kontuurkaart)
- kahe-, kolme- või mitmevärviline
- (käsitsi) koloreeritud puu- või vasegravüür
- Vajadusel on lisatud ka kõik muud füüsilised tunnused. Nt. kaart on
trükitud kahele poole, lamineeritud, illustratsioonidega,
kolmemõõtmeline, gloobus reljeefne, puust või metallist jalaga jne.
Alamväljal |c on sentimeetrites, ümardatuna alati ülespoole (nt. 23,2 cm >
24 cm):
- raami sisse jääva kaardipinna või/ja trükitud kaardilehe mõõt (pikkus x
laius)
- voldiku formaat
- atlase, mapi formaat. Kui atlase laius on suurem kui kõrgus, märkida
kirjesse mõlemad mõõdud - Nt. 21 x 34 cm
- gloobuse läbimõõt – nt. |cdiam. 32 cm
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NÄITED
300 ## |a1 kaart :|bmitmevärv. ;|c23 x 42 cm +|etänavanimede indeks
(25 lk., 19 cm)
300 ## |a3 kaarti lehel :|bkahel pool, mitmevärv., kiletatud ;|c69 x 80 cm
300 ## |a1 atlas (X, [1] lk., [54] l.) :|bmitmevärv. ;|c28 x 43 cm
300 ## |a1 atlas (92 lk.) :|b41 kaarti, mitmevärv. ;|c37 cm
300 ## |a1 mapp (14 eraldi l.)
300 ## |a1 atlas ([198] lk. eraldi pag.) ;|bkolor. vasegravüür ;|c50 cm
300 ## |a1 gloobus :|bmitmevärv., plastm. jalaga ;|cdiam. 30 cm
300 ## |a1 kaart, 18 lk. tekst. :|bkahevärv. ;|c29 x 43 cm, vold. 19 cm
Kaart ja tekstiosa kokku köidetud või kleebitud
300 ## |a1 kaart kahel lehel :|bkolmevärv. ;|cleht 70 x 65 cm
kaks eraldi kaardilehte, numeratsiooniga
300 ## |a1 seinakaart :|b2 l., kahevärv. ;|c70 x 128 cm
kaart trükitud 2-le lehele, aga kokku liimimata, antud tervikkaardi
mõõdud
E-teavikule
300 ## |a1 võrguväljaanne (html)
300 ## |a1 võrguväljaanne (152 lk., pdf) :|bkaart.
310

JOOKSEV ILMUMISSAGEDUS (MK)

Sisukord

Välju 310, 321, 362 tuleb kasutada kartograafiliste jätkväljaannete
puhul.
Vt. ka Jadaväljaannete kataloogimisjuhend.
MARKER/BIB LEVEL = s – serial
008/DATE TYPE = c – jätkuvalt väljaantav, 008/CART TYPE = c – serial.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a jooksev ilmumissagedus
|b viimase ilmumisperioodi algus (täidetud 321)
NÄITED
310 ## |aEbaregulaarne
310 ## |a4 korda aastas,|b1991-
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321

VARASEM ILMUMISAASTA (K)

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Välja võib korrata kolm korda, järjestus pöördkronoloogiline.
Indikaatorid
Määratlemata
Alamväljad
|a varasem ilmumissagedus (MK)
|b varasema ilmumissageduse daatumid (MK)
NÄITED
321 ## |a4 korda aastas,|b1995-2001
321 ## |a2 korda aastas,|b1993-1994

342

GEODEETILINE REFERENTSSÜSTEEM (K)

Sisukord

Referentssüsteem annab raamistiku maakera pinnal olevate asukohtade
mõõtmiseks ja märkimiseks. Võimaldab tasapinnalisele kaardile kantud
andmeid (taas)kasutada ja töödelda geoinfosüsteemides.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a koordinaatsüsteemi andmed (MK)
NÄITED
342 ## |aL-EST97
342 ## |aWGS-84

362

ILMUMISDAATUM JA/VÕI AASTAKÄIGU
MÄÄRANG (K)

Sisukord

Vajalik ainult juhul, kui numeratsioon ei alga nr. 1-st, vaid jätkub uue nime
all eelmise pealkirja numeratsioon.
I indikaator
0
daatumid formateeritud kujul
1
formateerimata, vaba tekst
II indikaator määratlemata
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Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

Alamväljad
|a ilmumisdaatumid ja/või aastakäigu määrang (MK)
NÄITED
362 1# |aIlmub alates oktoobrist 1990
362 0# |aNr. 1 (2000) – 15 (2007)
500 ## |aPealkirjad: Eesti saared : kaart & info 2000-2004 ; Lääne-Eesti ja
saarte kaart ja juht (2004-2005)
Võrguväljaanne
245 00 |aMaanteeamet. Aastaraamat ...|h[Võrguteavik]
260 ## |aTallinn : |bMaanteeamet
310 ## |a1 kord aastas
362 1# |aAndmed alates: 2004 (2005)-

SEERIAANDMETE VÄLJAD

Sisukord

490

Sisukord

SEERIAANDMED (K)

ISBD 6. ala
Andmeallikas:
- teavik ise, tiitelleht, eesmik, kaas, kolofoon, ümbris, lisad, bibliograafiad
- kogu teavik (e-väljaanne)
Keel: nagu teavikus
Numbrid: kasutatakse ainult araabia numbreid
Monokirjet tehes tuleb alati kontrollida, kas seeriapealkiri vastab koondkirje
väljadele 130 või 245, kusjuures mõlema olemasolul tuleb eelistada välja
130. Vajadusel tehakse seeriale täiendkirje väljale 830.
NB! Kaardi kirjetes võib olla seeria järjenumber ka pealkirja alguseks väljal
245, kui üksiklehtedel pole muid eristavaid pealkirju või kaart on võõrkeelne
ja seerianimi teadmata.
I indikaator
0
seeria ei ole seotud väljaga 830 (vt. Variant 1)
1
seeria on seotud väljaga 830 (vt. Variant 2)
II indikaator määratlemata
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Alamväljad
|a seeriaandmed (K) →ISBD 6.1-6.4
(pealkiri/pealkirjad, rööppealkiri, alapealkiri, täiendandmed,
vastutusandmed, osa/köite numbrid ja pealkirjad)
|x ISSN (K) →ISBD 6.5
|v seeria järjenumber (K) →ISBD 6.6
|3 materjali täpsustus (MK)

Variant 1. 490 0# (varasem 440)
-

Täiendavalt välja 800/830 ei tehta
Puuduvad alamväljad |n ja |p.
SKIPi tegemiseks kasuta Varianti 2
NB! SKIPi vajavad kõik võõrkeelsed artiklitega algavad pealkirjad.
NB! Pealkirjale eelnevad kirjavahemärgid skipi väljal 830 ei nõua.

Siia ei märgita seeriaid, millel on
- rööppealkirjad
- täiendandmed
-

vastutusandmed
alguses artikkel

NÄITED
490 0# |aEesti põhikaart ;|v44.88
490 0# |aEesti 1:50000. Seeria N757 ;|vO-35-55-AB

Variant 2. 490 1# (varasem 490)
Nõutav on seos väljaga 830.
Kasutusjuhud:
- seeriate puhul koos seeria vastutusandmetega. Väljale 830 märgitakse
seeria ühtluspealkiri.
- Kui lisaks seeria põhipealkirjale on teavikus toodud seeria rööppealkiri.
Väli 490 sisaldab mõlemaid pealkirju (korrates alamvälja |a), väljale 830
märgitakse seeria ühtluspealkiri, mis vastab seeria koondkirje väljale 245
|a või 130 |a.
-

seeriapealkirjad, mis on teoses esitatud ekslikult või muul põhjusel teisiti
kui antud seeria põhipealkiri.
artikliga algavad seeriapealkirjad
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NÄITED
490 1# |aEesti putukate levikuatlas =|aDistribution map of Estonian
insects,|x1406-3433 ;|v1
830 #0 |aEesti putukate levikuatlas,|x1406-3433 ;|v1
490 1# |aEesti kaart 1:50000 / Topo-hüdrograafia osakond ;|v207
830 #0 |aEesti kaart 1:50000 (Topo-hüdrograafia osakond) ;|v207
490 1# |aEesti merekaardid / Veeteede Amet ;|v805
830 #0 |aEesti merekaardid (Veeteede Amet) ;|v805

MÄRKUSEVÄLJAD

Sisukord

500

Sisukord

ÜLDMÄRKUSED (K)

ISBD 7. ala
Andmeallikas: mistahes allikas
Keel: eesti
Lühendid on lubatud, v.a. rahvusteaviku kataloogimisel (sh. Estonica)
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
Üldmärkused võib kirjutada kõik üksteise järele, eraldades märkused
alavahemärgiga (. – ) või välja korrates. Üldmärkusteks võivad olla
märkused:








Pealkirja kohta, näit. pealkirja erinevused kaanel ja tiitellehel
 Kaanepealkiri
 Kaanel pealkiri märkimata
Päistiitli kohta
Autori kohta
 Autor nimi atlases märkimata
 Autori tegelik nimi:
 Tiitellehel autori nimi ekslikult Koiva, p.o. Kõiva
Ilmumisandmete kohta
 Juurdetrükid aastatel 1999, 2004 ja 2007
Füüsilise kirjelduse kohta
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Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

 Kaardid lehe ühel küljel
 Käsitsi koloreeritud
Seeria kohta
 Põhiseeria: ISSN 1406-2245
Lühendite, akronüümide avamine
 IGN Institut Geographique National
Trükitehnilised iseärasused
 Tirelraamat
Täiendavad andmed teaviku kohta
 Originaali vähendatud 2x
 Dekoratiivne tekst ja kartušš ülal vasakus nurgas
 Kaardile käsitsi peale kantud jääolu 21.II 1936, kell 10:00
 Kaardil põhjasuund vasakul
 Nullmeridiaanid: Ferro ja Pariis
 Samakõrgusjoonte vahe 5 m
 Reljeef näidatud kontuuride ja varjutusega
Erinevused sama väljaande erinevate tiraažide vahel
 Osal tiraažist erinev kaanekujundus, kaas vm.
 Osa eksemplare ilma ilmumisaastata
Kehtestatud andmeallika või selle vaste kohta
 Kirjeldatud kaane järgi
(NB! kasutada vaid siis, kui tiitelleht on vigane või puudulike
andmetega)
Eelkirje, ISBN registrikirje märkused:
 EELKIRJE, TEAVIK ILMUB JAANUARIS 2010
 ISBN registrikirje
ja kõik muud märkused, mis ühegi ülaltoodud märkusetüübiga ei kattu,
kuid on vajalikud kirjes esitada.

501

MÄRKUS „VÄLJA ANTUD KOOS“ KOHTA (K)

Sisukord

Rakendatakse mitmest võrdväärsest teavikust koosnevate komplektide ja nn.
kirjastuse konvoluutide puhul.
Indikaatorid määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
245 10 |aEüropa ja Palästina|h[Kaart] :|bPalästinas ning ümberkaudo on
siin ennamiste need nimmed üllespantud, mis Piiblis leitakse /|cM.
Kautzmann malis
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501 ## |aIlmus koos M.G. Kauzmanni ja E.W.W. Schultzi raamatuga
„Keograhwi“ Raadi mõisa omaniku Karl Eduard Liphart’i (1808-1891)
kulul

245 00 |aAjaloo-atlas|h[Kaart] :|bVana-aeg. Kesk-aeg. Uusaeg
/|ctoimetanud J. Adamson ; [kaardid joonestas E.Oras]
501 ## |aKirjastuse konvoluut

504

BIBLIOGRAAFIA JA REGISTRITE MÄRKUS (K)

Sisukord

Lühendeid mitte kasutada!
Lubatud on ainult standardlühendid, näiteks lk., jt.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
504 ## |aSisaldab kohanimeloendit
504 ## |aSisaldab registrit
504 ## |aSisaldab registrit ja bibliograafiat lk. 75-82

505

SISUMÄRKUS (K)

Sisukord

Kasutatakse kui:
 kaarditeavik sisaldab mitut kaarti
 sisaldab lisakaarte erineva pealkirjaga
 soovitakse avada teaviku sisu
I indikaator
kuvateksti genereerimise määrang
0
kogu sisukord → välja nimetus e-kataloogis ‘Sisukord’
2
mittetäielik /osaline sisukord → välja nimetus e-kataloogis ‘Sisaldab ka’
II indikaator
sisukorra tasand
#
põhisisukord
➔ kogu sisukorra märkus alamväljal |a
0
laiendatud sisukord
➔ koos alamväljadega |t ja |r
Alamväljad
|a sisu märkus (MK)
|r
vastutusandmed (K)
|t
pealkiri (K)
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|g

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
fraasikatkestaja (K) – aastaarvud, osa, köite jm numbrid

Kui kasutatakse alamvälja r, siis eraldatakse sisuosad punktiga, muudel
juhtude kasutada semikoolonit.
Kui märkusesse märgitakse ka vastutusandmed, siis eraldatakse sisuosad
punktiga, muudel juhtude kasutada semikoolonit.
Pealkirjale järgnevaid kirjemärke ja kirjavahemärke alamväljaga |g eraldada
ei ole vaja.
NÄITED
505 0# |aLisakaardid: Vanalinn 1:9 000 ; Tallinna ümbrus
505 0# |aMap projections ; Physical, chemical, biological background ;
Fisheries of the region ; Other uses of the region ; Marine safety
505 00 |tEesti linnade kaardid ;|tEesti teed 1:500 000 ;|tTallinn 1:35000
(koos vanalinna plaaniga 1:8 500)
245 00 |aVanu Liivimaa kaarte Eesti Rahvusraamatukogus|h[Kaart]
505 00 |tLivoniae Provinciae ac Eius Confinium Verus et Elegans Tiipus
/|rPortantius, Johannes|g(1593).|tMoscoviae Maximi Amplissimique Ducatus Chorographica descriptio. Livonia|g(1627).|tLivonia
vulgo Lyefland /|rBlaeu, Joan|g(1662).
Antud juhul on sisukorrast võimalik otsida sõna- ja pealkirjaotsinguga,
autori/pealkirja otsingu jaoks on vajalik autori-pealkirja täiendkirje väljal 700
|a ja |t.
Sisukorras võib alamvälja |t tähist kasutada ka pealkirja põhisõna eest artikli
ärajätmiseks.
Täpsemaid juhiseid ja näiteid vt. Sisu esitamine bibliokirjetes.

506

KASUTUSPIIRANGU MÄRKUS (K)

Sisukord

NB! Kui lugeja eest on vaja kirjet varjata konfidentsiaalse informatsiooni vm
kasutuspiirangu tõttu, siis kasutada Sierra püsipikkusväljal kirjeliigi koodi n.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
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NÄITED
506 ## |aAinult ametkondlikuks kasutamiseks
506 ## |aKasutamine lubatud Kaitsejõudude peastaabi loaga
506 ## |aJuurdepääs piiratud: Kaitseministeeriumis asutusesiseseks
kasutamiseks kuni 01.01.2021. Alus: Avaliku teabe seadus § 35, lg. 1, p. 10
Juurdepääsupiirangud märkida väljale 506 vaid siis, kui need on tegelikult
kehtivad või kehtivuse kaotamisel ja kirjest eemaldamata jätmisel ei edastaks
kataloogi kasutajale vale sõnumit. Nt., I EW perioodil konfidentsiaalseks
kuulutatud Sõjaministri käsukirjade konfidentsiaalsusnõue ei ole tänapäeval
enam aktuaalne. Teisalt, tänase Kaitseväe poolt seastu piirangunõude
lisamine kirjesse, on asjakohane.
NB! Kui lugeja eest on vaja kirjet varjata konfidentsiaalse informatsiootsiooni
vm kasutuspiirangu tõttu, siis kasutada Sierra püsipikkusväljal kirjeliigi
(BCODE3) koodi n.
Kirje tuleb kataloogist varjata (mitte kustutada), kui:
- väljaanne kuulub kohtuotsusest tulenevalt hävitamisele
- väljaanne korjatakse autori soovil turult kokku.
Seadusest tuleneva juurdepääsupiirangu korral kirjet kataloogist ei varjata.
Eksemplarikirjes staatus – p (juurdepääs puudub), märkus n – (näiteks: kuni
01.01.2021)
507

MÕÕTKAVA MÄRKUS (K)

Sisukord

Seotud väljaga 255. Ei ole otsingul rakendatav, võib olla täitmata.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a mõõtkava
|b märkuse selgitus vm ülejäänud osa
NÄITED
507 ## |aJoonmõõtkava
507 ## |aOriginaalmõõtkava 1:400 000|b(vähendatud 2 x)
507 ## |aМасштаб в Английском дюйме 20 верст
507 ## |aMõõtkava 100 versta 1 tolli kohta
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Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
MÄRKUS RUUMIANDMETE KVALITEEDI KOHTA (K)
Sisukord

Märkus kaardil kujutatud või digitaalsete ruumiandmete õigsuse, täpsuse ja
kirjeldusele vastavuse kohta, juurdepääs vastava info allikale või
standarditele.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
514 ## |aAndmed seisuga 01.X.1944
514 ## |aKaardipilt tugevasti moonutatud
514 ## |aKujutatud objektide järgi (Estonia teater, Laulupeo plats) on kaart
valminud u. 1909. aastal
514 ## |aGeoloogilise baaskaardi metaandmed kättesaadavad Maa-ameti
geoportaalis
516

MÄRKUS ELEKTROONILISE TEAVIKU TÜÜBI
KOHTA(K)

Sisukord

Varasemalt kasutati välja võrguväljaande vormingute ja mahu märkimiseks.
Nt. Võrgumonograafia (11,5 MB, 500 lk.).
Alates 01.04.2017 välja ei kasutata!
- Vormingud ja pdf-i faililehtede arv märkida väljale 300.
- Faili suurust kirjesse mitte märkida
520

KOKKUVÕTTE, ANNOTATSIOONI MÄRKUS (K)

Sisukord

Indikaatorid määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
|b märkuse teksti laiendus (MK)
NÄITED
520 ## |aIndiaanlaste hõimud ja asualad Põhja-Ameerika territooriumil 16.20. saj.
520 ## |aEestikeelne seest valgustatav gloobus maailma füüsilise ja
poliitilise kaardiga
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525

KAASANDE VÕI LISA MÄRKUS (K)

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Märkus tehakse põhiväljaandele (ird)lisa kohta. Kui lisa kataloogitakse koos
põhiväljaandega ja lisa(de)le või komplekti eri osadele ei tehta eraldi kirjet,
kuid soovitakse lisa pealkiri otsitavaks teha, võib sellele teha täiendkirje
väljal 246 või 740.
Iseseisva kirje saanud lisade puhul seotakse see põhiväljaande kirjega välja
770 kaudu (sel juhul välja 740 ei kasutata).
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
Ei ole lisakirjet:
245 00 |aKeila|h[Kaart] /|cEesti Geoloogiakeskus, Kaardistamise osakond
300 ## |a1 kaart (9 l.) :|bmitmevärv. ;|c50 x 50 cm, lehed erineva
suurusega + |eseletuskiri (156 lk., 1 lisa)
246 1# |iLisa:|a6331 Keila|h[Kaart] :|bseletuskiri = explanation to the maps
Põhiväljaande kirje:
245 10 |aTallinna juht /|ckoostanud R. Laks
525 ## |aLisa: Tallinna juht : Tallinna juhi lisa
770 0# |tTallinna juht : Tallinna juhi lisa|wb18258852
Lisa kirje kaardile:
245 00 |aTallinna juht|h[Kaart] :|b“Tallinna juhi“ lisa
580 ## |aLisa väljaandele: Tallinna juht. Tallinn, 1967
772 1# |aTallinna juht|wb12861108
Vajadusel lisada ilmumisandmed.

530

TÄIENDAVA KANDJA MÄRKUS (K)

Sisukord

Seotud väljadega 776 ja 856. Tehakse trükiversioonile.
NB! Algmaterjali lingiga füüsilise teabekandja kirjetesse ei lisata märkust
‘Kättesaadav ka trükifailina’.
Indikaatorid määratlemata
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Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
530 ## |aIlmunud ka CD-ROMil
530 ## |aIlmunud ka võrguteavikuna
530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna
245 00 |aTartu|h[Kaart] :|bkaardid, plaanid, tabelid
530 ## |aKättesaadav ka CD-ROM-il ja võrguteavikuna
776 1# |tTartu: Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud
koguteos|c(Elektrooniline teavik)|wb19714956
856 41 |zTÄISTEKST|uhttp://www.tartu.ee/grafo/index.php?ID=16
245 00 |aLivonia|h[Kaart] /|c[A. Ortelius]
530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna
856 4# |uhttp://www.digar.ee/id/nlib-digar:959|zVAATA KAARTI RR arhiivis
DIGAR

533

ELEKTROONILISE REPRODUKTSIOONI MÄRKUS (K)

Sisukord

Seotud väljaga 856.
Märkus lisatakse ainult siis, kui teose erinevatele kehastustele (nt. trükis ja
digitaalne koopia) tehakse üks kirje.
Kui teavik on digiteeritud erinevates raamatukogudes, siis korratakse välja
533 ja lisatakse märkuse väljale ka vastava reproduktsiooni standardnumber.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a koopia tüüp (elektrooniline reproduktsioon) (MK)
|b kopeerimise koht (K)
|c koopia valmistaja (K)
|d koopia valmimise aeg (K)
|e koopia füüsiline kirjeldus (MK)
|n märkus (K) (ISBN, originaali omanik, tellija jne)
NÄITED
020 ## |a9789949564033|q(pdf)
533 ## |aElektrooniline reproduktsioon.|bTallinn :|cEesti
Rahvusraamatukogu,|d2015.|nISBN 978-9949-564-03-3
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856 4# |zVAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR|uhttp://www.digar.ee/id/nlibdigar:246862

020 ## |a9789949368549|q(pdf)
020 ## |a9789949368549|q(pdf)
533 ## |aElektrooniline reproduktsioon.|bTartu :|cEesti
Kirjandusmuuseum,|d2012.|nISBN 978-9949-498-07-9
(pdf).|nOriginaali omanik: Eesti Kirjandusmuuseum
533 ## |aElektrooniline reproduktsioon.|bTallinn :|cEesti
Rahvusraamatukogu,|d2015.|nISBN 978-9949-368-54-9
(pdf).|nOriginaali omanik: Turu Ülikooli Raamatukogu
856 4# |zTÄISTEKST RR arhiivis DIGAR|uhttp://www.digar.ee/id/nlibdigar:239729 (Turu Ülikooli Raamatukogu eksemplar)
856 4# |zTÄISTEKST RR arhiivis DIGAR|uhttp://www.digar.ee/id/nlibdigar:102181 (KMARi eksemplar)

534

ALGUPÄRANDI MÄRKUS (K)

Sisukord

Äratrükk, esitrükk, faksiimiletrükk jms. Nõutav sissejuhatav fraas.
Indikaatorid määratlemata
Alamväljad
|p sissejuhatav fraas (MK)
|c algupärandi ilmumisandmed (MK)
|t
algupärandi pealkiri (MK)
|e algupärandi füüsilised andmed (MK)
|l
algupärandi asukoht (MK)
|f
algupärandi seeriaandmed (K)
|n märkus (K)
|m laadikohased üksikasjad (MK) (analoogne 255-ga)
|x ISBN (K)
|z ISSN (K)
NÄITED
534 ## |pEsitrükk:|cTartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923.|nIlmus pealkirja
all:|tEuroopa : 12 kontuuri
534 ## |pFaksiimiletrükk väljaandest:|cTartu : Loodus, 1938
534 ## |pFaksiimiletrükk originaalist:|aOlaus Magnus.|tCarta Marina et
descriptio.|cAnno dni 1539 Veneciis.|e125 x 170 cm.|m[ca
1:1400000].|lUppsala Ülikooli Raamatukogu
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Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Artiklite äratrükid/separaadid, millel on toodud ka seeriaandmed,
kataloogitakse ilma seeriaväljata ja eksemplare seeria juurde ei lingita. Väljal
534 tehakse äratrüki märkus koos seeria ja seerianumbri näitamisega. Lisaks
tehakse väli 740 seeria ühtluspealkirja ja numbriga.

NÄIDE
534 ## |p[Äratrükk]:|tActa et Commentationes Universitatis Tartuensis
(Dorpatensis) A XXVIII.4,|c1935
740 0# |aTartu Ülikooli toimetused.|nA,|pMathematica, physica,
medica.|n28.4
538

SÜSTEEMINÕUETE JA JUURDEPÄÄSU MÄRKUS (K)

Sisukord

Välja täitmine soovitatav, peamiselt eripärase riist- ja tarkvara või
operatsioonisüsteemi esiletoomiseks. Kui juurdepääs dokumendile toimub
näiteks kodulehekülje kaudu, siis tuleb teha vastav märkus.
Soovitatavad punktid süsteemi nõuete määramiseks:

protsessor (Mhz)

operatsioonisüsteem (Windows 2000/NT)

töömälu (alates 16 MB RAM)

graafikakaart (alates 800x600 pikselit)

lisaseadmed ja programmid

Interneti ühendus

juurdepääsuviis juhul, kui tegemist on eripärase näitajaga
Soovitatav andmete esitamise järjekord:

arvuti(te) nimi, mudel ja/või number

mälumaht

operatsioonisüsteemid

tarkvaranõuded (k.a. programmeerimiskeel)

välisseadmed

riistvara modifikatsioonid
Indikaatorid määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
538 ## |aSüsteeminõuded: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Pentium 90
MHz or equivalent, 4 MB hard drive space, 16MB RAM (32MB for
Windows 2000/NT/XP), 800 x 600 x 16 bit colors, 4X CD-ROM drive,
mouse
538 ## |aJuurdepääs TÜ geograafia osakonna kodulehe kaudu
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542

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
VÄLJAANDE AUTORIÕIGUSTEGA SEOTUD INFO (K)
Sisukord

UUS VÄLI!
Vt. Raamat MARC21

545

BIOGRAAFILISTE VÕI AJALOOLISTE ANDMETE
MÄRKUS (K)

Sisukord

Kasutatakse Eesti trükise punase raamatu andmebaasi jm kultuuriloolist infot
sisaldavate kommentaaride lisamiseks.
Vt. ka Vanaraamatu kataloogimisjuhend
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
545 ## |aEsimene eestikeelne atlas
545 ## |aEsmakordselt kaardil endine nõukogude sõjalennuväli Raadil

546

KEELEMÄRKUS (K)

Sisukord

Seotud keelekoodidega väljal 041
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
546 ## |aTekst läti keeles
(märkust kasutatakse, kui tiitelleht ja teaviku tekst on erinevates
keeltes või teaviku tekst on haruldases keeles, nt. khmeeri keeles)
546 ## |aRööptekst inglise keeles
546 ## |aKokkuvõte saksa keeles
546 ## |aLegend kaheksas keeles

ELNET Konsortsium

55

Kaardi MARC21

547

LEIDUMUSE MÄRKUS (K)

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Seotud Sierra püsipikkusväljadega
- kirje liik r
- asukohakood xx = ESTERis ei leidu
Kasutatakse RB kirjetes, et näidata teaviku leidumust väljaspool ELNET
Konsortsiumi raamatukogusid. Märkus sisaldab:
a) allikat, mille põhjal on kirje tehtud, kui leidumus Eestis puudub täiesti;
b) leidumuse andmeid veel trükis ilmumata või ilmunud RB väljaannetest;
c) andmeid originaali leidumusest.
Leidumuse täienemisel ELNETi raamatukogudega märkus muuta või
kustutada.
I indikaator
#
tähistab seni kehtinud leidumusandmete märkimist
1
tähistab Punase raamatu leidumusandmete kogumit
Kasutatakse vana raamatu puhul.
Leidumusandmete välja nimetus (label) veebikataloogis: Leidumus
II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
547 ## |aLeidub Eesti Riigiarhiivis
547 ## |aLeidub Venemaa Rahvusraamatukogus. Allikas: NSV Liidus a.
1917-1940 ilmunud eestikeelne kirjandus / koost. A. Jaskeljain. Leningrad, 194-?
547 ## |aLeidub ka Eesti Ajalooarhiivis: Jg. 1. 1864, nr. 1
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561

PROVENIENTSI MÄRKUS (K)

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Nõutud täiendkirje väljadel:
 600 - eraisiku omanikumärk
 610 - asutuse omanikumärk
 740 - isikukogu omanikumärk
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
|5 eksemplari asukoht (MK)
NÄITED
561 ## |aEksemplaris kohaviidaga R Diss.A-5735 tiitellehel sissekirjutus: D.
Petrus Carolis ja tempel: Utmönstrad Dupl. fran Kungl. Bibl
562

EKSEMPLARI JA VERSIOONIGA SEOTUD
MÄRKUS (K)

Sisukord

Haruldase raamatu puhul peamiselt raamatulooliste märkuste tegemiseks, kui
mõni eksemplar sisaldab autograafi või eksliibrist jms. Märkus peab
sisaldama eksemplari identifitseerivat tunnust (inventarinumbrit / vöötkoodi
või kohaviita)
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a identifitseerivad märkused (K)
|b eksemplari identifitseerivad andmed (K)
|c väljaannet identifitseerivad andmed (K)
|e eksemplaride arv (K)
NÄITED
562 ## |bTLÜ AR: I-1022 (inv.nr.1073)|aSissekirjutus: Reverendus ...
Pastor Johannes Andreas Dorsche Bibliothecae ad D. Olai dono dedit
die 23. May a. 1719
562 ## |bTÜR-i eksemplar Alxd 785 (konvoluut)|asisaldab 2 trükist,
kirjeldatav on 2. alligaat
562 ## |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)|akokku
köidetud 3 raamatut
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Muudatused 19.03.2020
562 ## |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)|aTiitelehel
templid: NAVI ALGKOOLI Raamatukogu ; Учитель ИОСИФ
МЕЛЬЦОВЬ
562 ## |bTÜR eksemplaris kohaviidaga R A-31747 (konvoluut)|aTiitelehel
sissekirjutus: J. Melzow. 1888. Kooli õp. Nawis

580

LINGITUD KIRJE MÄRKUS (K)

Sisukord

Tehakse lisa kirjesse põhiväljaande kohta. Seotud väljaga 772, 775, 787.
Nõutav vastastikune seos kirjete vahel.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
Põhiväljaande kirjesse tehakse märkus lisa kohta väljale 525, lisa kirjesse
põhiväljaande kohta aga väljale 580.
Põhiväljaande kirje:
245 10 |aPärnu juht linna plaaniga =|bFührer durch Pernau
300 ## |a20, [2] lk. :|bfot. ;|c22 cm +|e1 l. kaart
525 ## |aLisa: Pärnu linna plaan
770 0# |tPärnu linna plaan|wb14195926
Lisa kirje:
245 00 |aPärnu linna plaan|h[Kaart]
580 ## |aLisa väljaandele: Pärnu juht linna plaaniga 1936?, 1938
772 1# |tPärnu juht linna plaaniga|wb15251858

586

AUTASU MÄRKUS (K)

Sisukord

Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
NÄITED
586 ## |a2. koht rahvusvahelisel kaartide iludusvõistlusel Intergraph
Golden Mouse 1998
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588

KIRJELDATAVA ÜKSUSE MÄRKUS (K)

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

UUS VÄLI!
Märkus tehakse kirjeldamise aluse ja hilisemate täienduste kohta.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkuse tekst (MK)
Võrguteaviku puhul on ISBD (ER) järgi kohustuslik märkida ära võrguväljaande põhipealkirja ja editsiooniandmete allikas.
Igal võrguväljaande kirjel peab olema ka märkus kuupäevaga – kirjeldamise
seis. See märkus peab olema alati esimesel kohal, enne teisi üldmärkusi. Kirjes kajastub alati viimane seis, seega iga kord kui kirjet kontrollitakse või parandatakse, uuendatakse ka kirjeldamise seisu kuupäeva.
Muid näiteid (ISBD 2007, p. 7.2.1).
 Pealkiri võetud TEI päisest
 Pealkiri võetud IFLANETi kodulehelt
 Pealkiri võetud kirjastuse kodulehelt
 Pealkiri lisatud kataloogija poolt
 Pealkiri võetud lehekülje pealdisest
Editsiooniandmete allika kohta tehakse märkus siis, kui andmed ei ole võetud
põhipealkirjaga samast allikast (ISBD 2007, p. 7.2.1).
 Editsiooniandmed võetud teaviku lõpus olevatest andmetest
NÄITED
Võrguteavikule
588 ## |aPealkiri võetud tiitelkuvalt (kirjeldatud 01.11.2006)
Kui võrguväljaandel on olemas eraldi tiitelleht, siis võib kasutada
seda märkust.
588 ## |aPealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud 25.11.2008)
Kui võrguväljaandel ei ole eraldi tiitellehte ja pealkiri on samal
leheküljel, kust algab tekst, siis võib kasutada seda märkust.
588 ## |aPealkiri võetud trükiväljaandest (kirjeldatud 07.11.03)
Eelkirjele
588 ## |aAllikas: RR Kirjastajaportaal
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MÄRKSÕNAVÄLJAD
600

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

MÄRKSÕNA – ISIKUNIMI (K)
(tema kohta, personaalia)

Sisukord

I indikaator
0
märksõna esimeseks elemendiks eesnimi
1
märksõna esimeseks elemendiks perekonnanimi
3
märksõna esimeseks elemendiks suguvõsanimi
II indikaator
4
märksõna allikas määratlemata
Alamväljad
|a isikunimi (MK)
|b numeratsioon (MK)
|c nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
|d daatumid (MK)
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
|t
teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) – Kasuta omanik (K)
– vanaraamatu puhul
|5 raamatukogu siigel ja kohaviit provenientsi märkimisel (K)
– vanaraamatu puhul
NÄITED
Personaalia
600 04 |aAleksander|cSuur,|cMakedoonia kuningas,|d356-323 e.Kr.
600 34 |aKrusenstern,|csuguvõsa
Teose kohta
600 14 |aMagnus, Olaus|d1490-1557.|tCarta marina et descriptio
600 14 |aHomann, Johann Baptist,|d1664-1724.|tAtlas novus terrarum
orbis imperia, regna et status exactis tabulis geographicis
demonstrans
Provenientsi märkimine
600 14 |aWinkler, Rudolf Adam,|d1855-1917,|eomanik.|5RR (A 8.191)
600 14 |aKlement Feodor,|d1903-1973,|eomanik.|5TÜR(R A-21816)
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610

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

MÄRKSÕNA – KOLLEKTIIVI NIMI (K)
(selle kohta)

Sisukord

I indikaator
1
märksõna esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
2
märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses
II indikaator
4
allikas määratlemata
Alamväljad
|a kollektiivi nimi või võimupiirkonna nimi (MK)
|b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
|c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
|d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
|n asutuse konverentsi järjenumber (K)
|e tegija funktsioon e. rollinimetus (K)
- Kasuta omanik (K)
– vanaraamatu puhul
|5 raamatukogu siigel ja kohaviit provenientsi märkimisel (K)
– vanaraamatu puhul
NÄITED
610 24 |aTartu Ülikool.|bAjaloomuuseum
Provenientsi märkimine
610 24 |aNarva Kirikuraamatukogu,|eomanik.|5RR (RLB-857/Jung)
611

MÄRKSÕNA – AJUTISE KOLLEKTIIVI nIMI (K)

Sisukord

I indikaator
2
märksõna esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses
II indikaator
4
allikas määratlemata
Alamväljad
|a ajutise kollektiivi nimi (MK)
|c toimumiskoht (MK)
|d toimumisaeg (MK)
|e allüksus (K)
|n järjenumber (K)
NÄIDE
611 24 |aOlümpiamängud|n(22 :|d1980 :|cMoskva).|ePurjeregatt
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630

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
MÄRKSÕNA – ANONÜÜMSE (AUTORITA) TEOSE
Sisukord
ÜHTLUSPEALKIRI (K)

Vt. juhend Anonüümsete teoste ühtluspealkirjad
I indikaator
0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv
II indikaator
4
allikas määratlemata
Alamväljad
|a ühtluspealkiri (MK)
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
|d lepingu allakirjutamise aeg (K)
|l
teose keel – kasutada juhul, kui kirjeldatav teavik räägib mingist
konkreetsest väljaandest või tõlkest mingisse keelde (MK)
NÄIDE
630 04 |aPiibel.|pUus Testament
630 04 |aSchengeni leping|d(1990)

TEISED 6xx VÄLJAD

Sisukord

Vt. Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis
Kaarditeavikutel alati lisada geograafilised märksõnad ja vormimärksõna
KAARDID.
Märksõna “Eesti” kasutada peamiselt kogu Eestit hõlmavate kaartide puhul.
Välisriikide kaartide puhul kontrollida nimekuju e-kataloogis või kasutada
andmebaasi http://www.eki.ee/knab/
Ajamärksõnade puhul täpsustada, kas sajandi 1. või 2. poole kohta.
Kaartidele, mis on ilmunud enne 1900. a., võib lisada märksõna „ajaloolised
kaardid”.
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TÄIENDKIRJETE VÄLJAD
700

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

TÄIENDKIRJE – ISIKUNIMI (K)

Sisukord

Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju.
Iga roll eraldi realt.
Väljale 700 märgitakse kõik isikud (v.a. väljal 100 juba märgitud), kelle
nimed esinevad kirjes vastutusandmetena. Seotud väljadega 245, 505.
I indikaator
0
pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
1
pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi
II indikaator
#
mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2
analüütiline täiendkirje
Alamväljad
|a isiku nimi (MK)
|b numeratsioon (MK)
|c nimega seotud tiitlid ja muud sõnad (K)
|d daatumid (MK)
|e tegija funktsioon e. rollinimetus (K) Kasuta Rollid täiendkirjetes
|t
teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
NÄITED
700 1# |aJättnig, Karl,|egraveerija
700 1# |aTammekann, August Ferdinand,|d1894-1959,|ekoostaja
700 1# |aSchmidt, Jacob Friedrich,|d1732-1786,|ekartograaf

710

TÄIENDKIRJE – KOLLEKTIIVI NIMI (K)

Sisukord

Väljale 710 märgitakse kõik kollektiivautorid, kelle nimed esinevad kirjes
vastutusandmetena. Seotud väljadega 245, 490 ja 505.
Vt. ka Kollektiivide normpealdised
I indikaator
1
pealdise esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
2
pealdise esimeseks elemendiks nimi otsejärjestuses / pärijärjestuses
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Muudatused 19.03.2020

II indikaator
#
mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2
analüütiline täiendkirje
Alamväljad
|a kollektiivi nimi (MK)
|b allüksuse või asutuse konverentsi nimi (K)
|n asutuse konverentsi järjenumber (K)
|d asutuse konverentsi toimumise aeg (K)
|c asutuse konverentsi toimumise koht (MK)
|t
teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
|e tegija funktsioon e. rollinimetus (K)
Kasuta Rollid täiendkirjetes
NÄITED
710 1# |aEesti.|bSõjavägi.|bTopograafia jaoskond
710 1# |aEesti.|bMaa-amet
710 2# |aRegio (geoinfofirma)
710 2# |aEesti Päevaleht,|eväljaandja
710 2# |aEesti Kaardikeskus
Kollektiivide puhul võib täpsustavad märkused asukoha, tegevusala vms.
lisada nime järel sulgudes. Täpsustajad on alati kataloogimiskeeles. Mõnel
juhul võib ka kollektiivide puhul kasutada alamvälja |e rolli märkimiseks.
710 2# |aNonparell (firma)
710 2# |aИнститут истории, языка и литературы (Moskva)
711

TÄIENDKIRJE – AJUTISE KOLLEKTIIVI NIMI (K)

Sisukord

I indikaator
2
pealdise esimeseks elemendiks nimi pärijärjestuses
II indikaator
#
mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2
analüütiline täiendkirje
Alamväljad
|a ajutise kollektiivi nimi (MK)
|n järjenumber (K)
|c toimumiskoht (MK)
|d toimumisaeg (MK)
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|e
|t
|n
|p

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

allüksus (K)
teose pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
teose osa number (K)
teose osa pealkiri (K)

NÄITED
711 2# |aVarbola, skautide maleva laager|d(1966 :|cRootsi)
711 2# |aESTO, ülemaailmsed Eesti päevad|n(7 :|d1996 :|cStockholm,
Tallinn)

730

TÄIENDKIRJE – ANONÜÜMSE (AUTORITA) TEOSE
ÜHTLUSPEALKIRI (K)

Sisukord

Vt. juhend Anonüümsete teoste ühtluspealkirjad
I indikaator
0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv
II indikaator
#
mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2
analüütiline täiendkirje (näit. pealkirjad väljalt 505)
Alamväljad
|a ühtluspealkiri (MK)
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
|d lepingu allakirjutamise aeg (K)
|l
teose keel (MK)
|h laadi üldmäärang (MK)
NÄITED
730 #0 |aNaftareostuse korral avamerel sekkumise rahvusvaheline
konventsioon|d(1969).|lEesti keeles
Ilma |d-ta lisatakse muude ühtluspealkirjade aastaarve eristamise mõttes
730 0# |aEesti NSV konstitutsioon (1978).|lEesti keeles
730 0# |aEesti NSV konstitutsioon (1940).|lEesti keeles
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740

TÄIENDKIRJE – PEALKIRI (K)

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Vabama kasutusega väli täiendkirje tegemiseks pealkirjale.
Sagedasem kasutusala skippi vajavatele pealkirjadele täiendkirjete tegemine,
mis muidu on kirjes seda mittevõimaldavatel väljadel (näit. 246).
Kasutatakse kokkuleppeliselt ka muuks otstarbeks, näit. provenientsi
märkimiseks isikukogude puhul, kirjandusauhindade märkimiseks, erinevate
kogumite jms. moodustamiseks.
I indikaator
0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv
II indikaator
#
mitteanalüütiline täiendkirje või andmed puuduvad
2
analüütiline täiendkirje
Alamväljad
|a Pealkiri ; Kokkuleppeline pealkiri või kogu nimetus provenientsi
märkimise puhul (MK)
|n teose osa number (K)
|p teose osa nimetus (K)
|h laadi üldmäärang (MK)
|5 raamatukogu siigel ja kohaviit provenientsi märkimise puhul (K)
– alamväli kogu/kogumi moodustamiseks
NÄITED
245 00 |aCarte des Pyrénées|h[Kaart]
246 14 |aLos Pirineos|h[Kaart] :|bEspagne
740 4# |aLos Pirineos|h[Kaart] : Espagne
245## |aAfrica|h[Kaart] /|cCartographic Division, National Geographic
Society
740## |aNational Geographic : lisa
740 ## |aIHTEK

eelkataloogi kogumi moodustamiseks

Järgnevaid (jms.) pealkirju võib lisada venekeelsete kaartide kogumite
moodustamiseks ja otsingu lihtsustamiseks
740 0# |aVene üheverstalised kaardid
740 0# |aVene kaheverstalised kaardid
740 0# |aVene kolmeverstalised kaardid
740 0# |aEesti NSV 1:10000
740 0# |aEesti NSV 1:25000
740 0# |aEesti NSV 1:50000
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752

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
TÄIENDKIRJE – HIERARHILINE KOHANIMI (K)
Sisukord

Kasutatakse siis, kui teose ilmumiskoht väljal 260 ei ole esitatud tänapäeval
tuntud ja kasutataval kujul või kui on vaja koostada statistikat maakondade
kaupa, samuti juhul, kui on vaja näidata ilmumiskohta hierarhias riigi,
maakonna, provintsi, osariigiga.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a riik (K)
|b osariik, provints (MK)
|c maakond (K)
|d linn (MK)
|f
linnaosa (K)
NÄITED
752 ## |cHarjumaa|dViimsi
260 ## |aJurjev :|bKirjanduse sõbrad,|c1901|e(Jurjev :|fT. Kukk)
752 ## |dTartu
260 ## |aMitau :|bKurländische Oeconomische Gesellschaft,|c1908
752 ## |aLäti|dJelgava
260 ## |aNorimbergae :|bIohannis Baptista Homanni,|c[1730]
752 ## |dNürnberg

LINGIVÄLJAD

Sisukord

Laadi erimäärangut kasutatakse ainult siis, kui kirjesse on vaja lisada kandja
täpsustus (väli 300 |a) ja määrata millisesse teavikute kitsamasse rühma
väljaanne kuulub (DVD, VHS, CD, CD-ROM jne).
Kirjemärgistus:
 pealdise ja pealkirja vahel punkt
 pealkirja ja täpsustuse vahel ei ole punkti, laadi üldmäärang
ümarsulgudes ja väikese tähega, erimäärang suurte tähtedega
 enne alamvälja |z punkt. Standardnumber kirjutada kriipsukesteta
 alamvälja |w ees punkti ei ole
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770

LINK – PÕHIVÄLJAANDELT LISALE (K)

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Vajadusel seotud väljaga 525
I indikaator
0
kuvatakse märkus
1
märkust ei kuvata (märkus väljal 525)
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Lisa
Alamväljad
|a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|t
pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|c täpsustus (MK) (kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
|z ISBN (K)
|w kirje kontrollnumber (K)
NÄITED
245 10 |aTallinna juht /|ckoostanud R. Laks
525 ## |aLisa: Tallinna juht: Tallinna juhi lisa
770 1# |tTallinna juht: Tallinna juhi lisa|wb18258852

772

LINK – LISALT PÕHIVÄLJAANDELE (K)

Sisukord

Seotud väljaga 580
I indikaator
0
kuvatakse märkus
1
märkust ei kuvata (märkus väljal 580)
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Põhiväljaanne
Alamväljad
|a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|t
pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|c täpsustus (MK) (kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
|z ISBN (K)
|x ISSN (MK)
|w kirje kontrollnumber (K)
ELNET Konsortsium

68

Kaardi MARC21

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

NÄITED
245 00 |aPärnu linna plaan|h[Kaart]
580 ## |aLisa väljaandele: Pärnu juht linna plaaniga 1936?, 1938
772 1# |tPärnu juht linna plaaniga|wb15251858

773

LINK – OSALT TERVIKULE (K)

Sisukord

Teises teavikus (raamatu, ajakirja, ajalehe lk-l) ilmunud kaardile tehakse
eraldi bibliokirje (ainult RB-i kirjed). Kui sama kaart ilmub mitmes allikas,
tuleb välja 773 korrata.
I indikaator
0
kuvatekst kataloogis: Allikas
1
märkust ei kuvata
II indikaator määratlemata
Alamväljad
|t
väljaande pealkiri ja vastutusandmed (MK)
|d ilmumisandmed (MK) - enne alamvälja |d on alati punkt.
|k seeria pealkiri (K) – ümarsulgudes.
Lõpeb punktiga.
|z ISBN (K) - kasutamine nõutud, kui väljaande pealkiri ei ole originaalne.
Alamväli |z lõpeb alati punktiga
|x ISSN (MK) – kasutamine nõutud, kui väljaande pealkiri ei ole
originaalne. Ajalehe puhul ei kasutata.
Alamväli |x lõpeb alati punktiga
|n märkus (K) - märkus allika kui terviku kohta (kasutatakse
erandjuhtudel)
|g kaardi asukoht väljaandes - ilmumisaasta, aastakäik, number, kuupäev,
leheküljed (K)
Enne ja pärast sulge kirjavahemärke ei kasutata v.a., kui alamväljale |g
eelnev alamväli lõpeb numbritega
|w kirje number
NÄITED
245 00 |aShemaline Tallinna linna plaan|h[Kaart] /|cjoonistanud A. Krupp
773 0# |tTallinna juht.|dTallinn : J. Ploompuu, 1910.|gLk. 19|wb16445776
245 00 |aEesti mullastiku kaart|h[Kaart] /|ckoost. A. Nõmmik
773 0# |tPõllumajanduslik entsüklopeedia : eesti põllumehe teatmik tähelissõnastikulises järjestuses : [A-istuti].|dTallinn : Agronoom, 19381940.|gTahvel III|wb15563595
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774

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
LINK – TEVIKULT OSALE (SISALDAB) (K)
Sisukord

Link tehakse selle väljaande kirjesse, milles kaart asub juhul, kui kaardil on
eraldi bibliokirje (ja ei ole eksemplarikirjeid). Kaarditeaviku bibliokirjes
täidetud väli 773.
I indikaator
0
kuvatakse märkus
1
märkust ei kuvata
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Sisaldab
8
kuvateksti ei genereerita
Alamväljad
|a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|b trükikordus (MK)
|c täpsustus (MK)
(kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
|d ilmumisandmed
|g seose kirjeldus
|i
kuvatav tekst
|t
pealkiri (MK) NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|z ISBN (K)
|w kirje kontrollnumber (K)
NÄITED
245 00 |aPõllumajanduslik entsüklopeedia...
774 0# |tEesti mullastiku kaart|wb25176110
774 0# |tEesti pinnakatte kaart|wb25176109

775

LINK – TEISELE EDITSIOONILE (K)

Sisukord

Seotud väljaga 580
I indikaator
1
märkust ei kuvata (märkus väljal 580)
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Teine editsioon
Alamväljad
|a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
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|t
|c
|z
|w

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
täpsustus (MK) (kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
ISBN (K)
kirje kontrollnumber (K)

NÄITED
245 00 |aEesti ajaloo atlas|h[Kaart] /|cAivar Kriiska, Andres Tvauri, Anti
Selart
580 ## |aIlmunud ka vene keeles
775 1# |tАтлас истории Эстонии.|z9789985214633|wb2484495x

776

LINK – TÄIENDAVALE KANDJALE (K)

Sisukord

Seotud väljaga 530.
I indikaator
1
märkust ei kuvata (märkus väljal 530)
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Teine kandja
Alamväljad
|a põhikirje pealdis (väljad 1XX) (MK)
|t
pealkiri (MK)
NB! Alamväljal |t jätta pealkirja algusest ära artikkel
|c täpsustus (MK) (kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
|z ISBN (K)
|w kirje kontrollnumber (K)
NÄITED
245 00 |aTartu|h[Kaart] :|bkaardid, plaanid, tabelid
530 ## |aKättesaadav ka CD-ROMil ja võrguteavikuna
776 1# |tTartu: Tartu linnauurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud
koguteos|c(Elektrooniline teavik)|wb19042498
856 41 |zTÄISTEKST|uhttp://www.tartu.ee/grafo/index.php?ID=16
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Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

SEERIA TÄIENDKIRJE VÄLJAD

Sisukord

830

Sisukord

SEERIA TÄIENDKIRJE - ÜHTLUSPEALKIRI (K)

830 vastab seeria koondkirje väljadele 130 või 245.
Nõutav on seos väljaga 490 1#.
I indikaator määratlemata
II indikaator
0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv
Alamväljad
|a ühtluspealkiri (MK)
|n teose osa number (K)
|p teose osa pealkiri (K)
|x rahvusvaheline standardnumber (MK)
|v köite number (MK)
NÄITED
490 1# |aEesti putukate levikuatlas =|aDistribution map of Estonian
insects,|x1406-3433 ;|v1
830 #0 |aEesti putukate levikuatlas,|x1406-3433 ;|v1
490 1# |aEesti kaart 1:50000 / Topo-hüdrograafia osakond ;|v812
830 #0 |aEesti kaart 1:50000 (Topo-hüdrograafia osakond) ;|v812

ELEKTROONILISE ASUKOHA JA JUURDEPÄÄSUVÄLJAD

Sisukord

856

Sisukord

ELEKTROONILINE ASUKOHT JA JUURDEPÄÄS (K)

I indikaator juurdepääsumeetod
#
informatsioon puudub (näit. EOD nupuga kirjed)
4
HTTP
II indikaator
#
informatsioon puudub ; digiarhiivide materjalid
0
kirje on võrguväljaande kohta
1
kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on ilmunud ka
võrguväljaandena
2
kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on veebis kättesaadav mingi
seotud asukoha kaudu (kirjastuse või organisatsiooni koduleht),
dokumendi konkreetne asukoht täpsustamata
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Muudatused 19.03.2020

Alamväljad
|z märkus elektronkataloogis (K) Kasuta Veebilinkide sõnastused
|u URL-aadress (K)
|x kasutajale varjatud märkus (K)
NÄITED
Digiarhiivis
856 4# |uhttp://www.digar.ee/id/nlib-digar:949|zVAATA KAARTI RR arhiivis
DIGAR
Võrguteavik
856 40 |zANDMEBAAS|uhttp://www.orienteerumine.ee/kaart/kaardid.php
Trükikaart, mis on ilmunud ka võrguväljaandena
245 ## |aEuroopa reisijuht|h[Kaart] /|cEuroopa Komisjoni Teabevahetuse
peadirektoraat
530 ## |aKättesaadav ka võrguteavikuna
856 41 |uhttp://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2014-15pbNA0113671/?CatalogCategoryID=5giep2IxSeYAAAEu.lwD0UdL
|zTÄISTEKST ja KAART
Trükikaart, mis on digiteerituna kättesaadav asutuse kodulehel
245 10 |aSkeemiline katastri kaart|h[Kaart] /|cKatastri Amet
530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna
538 ## |aJuurdepääs TÜ Geograafia osakonna kodulehekülje kaudu
856 42 |uhttp://taurus.gg.bg.ut.ee/kaardikogu/|zVAATA digiteerituna TÜ
geograafia osakonna kodulehel

907

MÄRKUS DIGITEERIMISE KOHTA

Sisukord

Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a märkus (K)
NÄITED
907 ## |adigiteeritud 2009:12
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908

KEHTETU VEEBILINK

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Kasutatakse kehtetute veebilinkide säilitamiseks (peamiselt) rahvusteaviku
kirjetes. Kopeeritakse kehtetuks muutunud välja 856 sisu koos seal olevate
alamväljadega.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|z märkus väljalt 856 (K)
|u URL (K)
|x märkus (K)
NÄIDE
908 ## |zTÄISTEKST|uhttp://www.noortelaagrid.edu.ee/aktuaalset/
Noortelaager_2005.pdf|xAadress ei kehti (10.03.2006)
Märkus: Indikaatoritega 99 kasutatakse RRis veebilinkide kontrolli puhul
ajutise info sissekirjutamiseks kirjesse.

9xx

INFO KIRJELDAJA KOHTA

Sisukord

Indikaatorid määratlemata
Alamväljad
|e eelkirje tegija
|k kiirkirje tegija
|m märksõnastaja
|p kirje parandaja
|t
täiskirje tegija
Alati lisada kirje loomise/muutmise aeg kuu täpsusega: AAAA-KK. Kirje
muutmisel näidata alati ära, millist välja muudeti, milline väli lisati ja milline
väli kustutati.
NÄITED
950 ## |kRBK katrin 2014-06|tRBK leili 2014-07|sNAO helju 201407|pNAO sirje 2014-08 (655,+600,-610)
951 ## |tyesoc triinu 2014-12
977 ## |kKMO kaie 2014-12|tKMO kaie 2015-01
Vt ka Ühiste kirjete kasutamise kord
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Sisukord

LISAD
LISA 1.

KIRJETE NÄITED

Sisukord

KAART VÕI ATLAS
KEEL

est
Estonian

KAT PÄEV

14.05.2007

KIRJE
LIIK

----

SKIP

0

BIB TASE

m MONOGRAAFIA

RIIK

er
Estonia

AUKOHT

rr

LAAD

j KAART

LEADER 00000nem a2200000 i 4500
007 ## aj ca|||
008 ## 070514s2006 er adkgbh b | | est
034 1# a|b50000|dE0223000|eE0230000|fN0590000|gN0585000
040 ## ErRR|best|cErRR
041 0# est|aeng
043 ## e-er
072 #7 91|2udkrb
245 00 Kärdla|h[Kaart] /|cEesti Kaitsejõudude Militaargeograafiagrupp
250 ## 2. tr.
255 ## 1:50 000 ;|bMercatori universaalne põiksilindriline projektsioon
|c(E 22°30'- E 23°00'/N 59°00'- N 58°50')
260 ## [Tallinn] :|bEesti Kaitsevägi,|c2006
300 ## 1 kaart :|bmitmevärv. ;|c64 x 57 cm
490 0# Eesti 1:50000. Seeria N757 ;|vO-34-46-AB
546 ## Rööptekst inglise keeles
651 #4 Hiiumaa
651 #4 Kärdla
655 #9 sõjaväekaardid
655 #9 topograafilised kaardid
655 #9 kaardid
710 1# Eesti.|bKaitsevägi.|bMilitaargeograafiagrupp
910 0# KRT 2006
950 ## |tKTK ants
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GLOOBUS
KEEL

est
Estonian

KAT PÄEV

28.12.2001

KIRJE
LIIK

----

SKIP

0

BIB TASE

m MONOGRAAFIA

RIIK

er
Estonia

AUKOHT

rr

LAAD

j KAART

LEADER 00000nem a2200000 i 4500
007 ## dc ce|
008 ## 011228s1996 er bc
d | | est
034 1# a|b42000000
040 ## ErRR|best|cErRR
043 ## x
072 #7 91|2udkrb
245 00 Uus eestikeelne maakera|h[Kaart] /|ctoimetanud Leida Lepik
255 ## 1:42 000 000
260 ## Tartu :|bRegio,|c1996|e(Havdrup (Denmark) :|fScan-Globe)
300 ## 1 gloobus :|bmitmevärv., plastjalg, metallmeridiaaniga
;|cd=30 cm +|enimeindeks (106 lk. ; 20 cm)
525 ## Lisa: Gloobuse nimeindeks
520 ## Eestikeelne seest valgustatav gloobus füüsilise ja poliitilise kaardiga
650 #9 Maa (planeet)
655 #9 gloobused
655 #9 kaardid
655 #9 poliitilised kaardid
655 #9 loodusgeograafilised kaardid
700 1# Lepik, Leida,|ekoostaja
710 2# Regio (geoinfofirma)
740 0# Regio gloobus
770 1# |tGloobuse nimeindeks|wb16079930
910 0# KRT 1988-1996
950 ## |tKTK margit
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VÕRGUTEAVIK

KEEL

est
Estonian

KAT PÄEV

18.02.2013

KIRJE
LIIK

----

SKIP

0

BIB TASE

k URL MONO.

RIIK

er
Estonia

LAAD

j KAART

ASUKOHT rr

LEADER 00000nem a2200000 i 4500
006 ## m | c |
007 ## cr cn|||||||||
008 ## 130218s2013 er
a |s | est
040 ## ErRR|best|cErRR
043 ## e-er
072 #7 91|2udkrb
245 10 Kohtla-Järve linn|h[Võrguteavik] :|bkaardid /|c[Kohtla-Järve
Linnavalitsus]
260 ## Kohtla-Järve :|bKohtla-Järve Linnavalitsus,|c[2013]
500 ## Pealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (18.02.2013)
505 0# Asumid: Järve ; Ahtme ; Kukruse ; Sompa ; Oru ; Viivikonna ;
Sirgala
516 ## Võrguväljaanne (7 kaarti, mitmevärv., gif)
651 #9 Kohtla-Järve
655 #9 linnaplaanid
655 #9 kaardid
655 #9 võrguväljaanded
710 2# Kohtla-Järve Linnavalitsus
856 4# |zVAATA KAARTI|uhttp://www.kohtlajarve.ee/index.php?area=1&p= static&page=kaardid
910 0# KRT 2013
950 ## |tKTK annele
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JÄTKVÄLJAANNE
KEEL

eng
English

KAT PÄEV

10.06.2003

KIRJE
LIIK

----

SKIP

0

BIB TASE

s

seeriavlj

RIIK

er Estonia

ASUKOHT

Multi

LAAD

j

KAART

Leader #####nes a22##### i 4500
007 ## aj ca|||
008 ## 030610m20032007er
c | | eng
034 0# a
040 ## ErRR|best|cErRR
041 0# eng|afin
043 ## e-er
072 #7 91|2udkrb
080 ## 912.438|x(474.2-25)|2rus
080 ## 912.43|x(474.2-25)|2est
245 00 Tallinn|h[Kaart] :|bfree city map /|cTallink
255 ## Mõõtkava pole antud
260 ## [Tallinn] :|bTallink,|c[2003-2007]|e([Tallinn] :|f[Vaba Maa])
300 ## 1 kaart :|bmitmevärv. ;|c48 x 29 cm, vold. 29 cm
310 ## 2 korda aastas
500 ## Alates 2006.a. sisaldab ARTMAP-i kesklinna piltkaarti. Autor:
Roman Glazov
546 ## Tekst ka soome keeles
651 #9 Tallinn
655 #9 linnaplaanid
655 #9 kaardid
700 1# Glazov, Roman
710 2# Tallink (laevafirma)
910 0# KRT 2003
950 ## |tKTK tiina|pNAO kressa 2003-06 (710)
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ELEKTROONILINE TEAVIK

KEEL

eng
English

KAT PÄEV

31.08.2009

SKIP

0

BIB TASE

m
RIIK
MONOGRAAFIA

LAAD

j

ASUKOHT rr

KIRJE
LIIK

----

RIIK xxu

KAART

LEADER 00000nem a22000004i 4500
006 ## m | c |
007 ## co |||||||||||
007 ## ad cn|||
008 ## 090831s2009 xxu
e s | eng
020 ## 9780816080885
034 0# a
040 ## DLC|cDLC|dErRR
043 ## x
245 00 Maps on file|h[Elektrooniline teavik] /|cFacts on File
255 ## Mõõtkava varieerub
260 ## New York :|bFacts on File,|cc2009
300 ## 1 CD-ROM ;|c12 cm
505 0# Maailma regioonide, kontinentide, riikide poliitilised ja teemakaardid
516 ## Elektrooniline atlas (pdf)
650 #9 riigid
650 #9 majandusgeograafia
650 #9 eluolu
650 #9 rahvastik
650 #9 rahvusvahelised organisatsioonid
655 #9 digitaalkaardid
655 #9 kaardid
655 #9 CD-ROMid
655 #9 poliitilised kaardid
710 2# Facts on File (firma)
950 ## |tKTK tiina
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ANALÜÜTILINE KIRJE

KEEL

est
Estonian

KAT PÄEV

10.05.2009

KIRJE
LIIK

----

SKIP

0

BIB TASE

a MONO OSA

RIIK

er Estonia

LAAD

j

ASUKOHT rr

KAART

LEADER 00000nea a2200000 i 4500
007 ## aj ca|||
008 ## 091005s1938 er
g | | est
034 1# a|b2000000
040 ## ErRR|best|cErRR
043 ## e-er
072 #7 91|2udkrb
245 00 Eesti mullastiku kaart|h[Kaart] /|cKoost. A. Nõmmik, joonist. V.
Voore
255 ## 1:2 000 000
260 ## Tartu :|bIlutrükk,|c[1938]
300 ## 1 kaart :|bmitmevärv. ;|c13 x 20 cm
650 #9 mullad
651 #4 Eesti
655 #9 kaardid
655 #9 mullastikukaardid
700 1# Nõmmik, Anton,|d1882-1957,|ekoostaja
700 1# Voore, V.,|ekartograaf
773 0# |tPõllumajanduslik entsüklopeedia : eesti põllumehe teatmik
tähestik-sõnastikulises järjestuses : [A-istuti].|dTallinn :
Agronoom, 1938-1940.|gTahvel III
910 0# KRT 1918-1944
950 ## |tKTK tiina
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LISA 2.
Üldised
a
b
c
cc
cl
-cm
-cr
d
dd
e
f
h
i
l
m
ma
mb
me
mm
mr
n
p
pn
po
ps
q
r
s
t
-t-ay
u
-v
w
x
xa
xb
xc
xd
zd
zju
zma

KOODID VÄLJAL 043

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
Sisukord

Aasia
iseseisvad riigid
mandritevaheline ala (läänepoolkeral)
Kariibi meri
Ladina-Ameerika
Kesk-Ameerika
Kariibi mere piirkond
arengumaad
arenenud riigid
Euroopa
Aafrika
Prantsuse alad
India ookean
Atlandi ookean
mandritevaheline ala (lõunapoolkeral)
Araabiamaad
Must meri
Euraasia
Vahemeri
Punane meri
Põhja-Ameerika
Vaikne ookean
Vaikne ookean, põhjaosa
Okeaania
Vaikne ookean, lõunaosa
Arktilised alad
Arktika, Põhja-Jäämeri
Lõuna-Ameerika
Antarktika, Antarktis
Antarktika
Australaasia
Kommunistlikud riigid
Troopikamaad
Maa
Idapoolkera
Põhjapoolkera
Lõunapoolkera
Läänepoolkera
kaugkosmos
Jupiter
Mars
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zme
zmo
zne
zo
zpl
zs
zsa
zsu
zur
zve

Merkuur
Kuu
Neptuun
Kosmos
Pluuto
Päikesesüsteem
Saturn
Päike
Uraan
Veenus

a
a-af
a-ai
a-aj
a-ba
a-bg
a-bn
a-br
a-bt
a-bx
a-cb
a-cc
a-cc-an
a-cc-ch
a-cc-cq
a-cc-fu
a-cc-hk
a-cc-sm
a-cc-ti
a-ccg
a-cck
a-ccs
a-ce
a-ch
a-cy
a-em
a-gs
-a-hk
a-ii
a-io
a-iq
a-ir
a-is

Aasia
Afganistan
Armeenia (Republic)
Azerbaidžaan
Bahrein
Bangladesh
Borneo
Birma
Bhutan
Brunei
Kambodža
Hiina
Anhui Sheng (Hiina)
Zhejiang Sheng (Hiina)
Chongqing (Hiina)
Fujian Sheng (Hiina)
Hong Kong (Hiina)
Shanghai (Hiina)
Tiibet (Hiina)
Jangtse jõgi (Hiina)
Kunluni mäestik
Xi jõgi (Hiina)
Sri Lanka
Taiwan
Küpros
Ida-Timor
Gruusia (Georgia)
Hong Kong
India
Indoneesia
Iraak
Iraan
Iisrael
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a-ja
a-jo
a-kg
a-kn
a-ko
a-kr
a-ku
a-kz
a-le
a-ls
-a-mh
a-mk
a-mp
a-my
a-np
a-nw
-a-ok
a-ph
a-pk
a-pp
-a-pt
a-qa
a-si
-a-sk
a-su
a-sy
a-ta
a-th
a-tk
a-ts
a-tu
a-uz
-a-vn
-a-vs
a-vt
a-ye
-a-ys

Jaapan
Jordaania
Kõrgõzstan
Põhja-Korea
Lõuna-Korea
Korea
Kuveit
Kasahstan
Liibanon
Laos
Aomen (ingl.k. Macao)
Omaan
Mongoolia
Malaisia
Nepal
Uus-Guinea
Okinawa (Jaapan)
Filipiinid
Pakistan
Paapua Uus-Guinea
Portuguese Timor
Qatar
Singapur
Sikkim (India)
Saudi-Araabia
Süüria
Tadžikistan
Tai
Türkmenistan
United Arab Emirates
Türgi
Usbekistan
Viet Nam, põhjaViet Nam, lõunaVietnam
Jeemen (Vabariik)
Jeemen (Rahvavabariik)

aa
ab
ac
ae
af
ag

Amuuri jõgi
Bengali laht
Kesk-Aasia
Ida-Aasia
Tai laht
Mekongi jõgi
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ah
ai
ak
am
an
ao
aopf
aoxp
ap
ar
as
at
au
aw
awba
awgz
-awiu
-awiw
-awiy
ay
az

Himaalaja mäestik
Indohiina
Kaspia meri
Malaia
Ida-Hiina meri
Lõuna-Hiina meri
Paraceli saared
Spratly saared
Pärsia laht
Arabian Peninsula
Kagu-Aasia
Tjan Shan
Araabia meri
Kesk-Ida
West Bank
Gaza Strip
Israeli-Süüria demilitariseerimistsoon
Israel-Jordaania demilitariseerimistsoon
Iraagi-Saudi-Araabia neutraaltsoon
Kollane meri
Lõuna-Aasia

e
e-aa
e-an
e-au
e-be
e-bn
e-bu
e-bw
e-ci
e-cs
e-dk
e-er
e-fi
e-fr
e-ge
e-gi
e-gr
e-gw
e-gx
e-hu
e-ic
e-ie

Euroopa
Albaania
Andorra
Austria
Belgia
Bosnia ja Hertsegoviina
Bulgaaria
Valgevene
Horvaatia
Tšehhoslovakkia
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Ida-Saksamaa
Gibraltar
Kreeka
Lääne-Saksamaa
Saksamaa
Ungari
Island
Iirimaa
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e-it
e-kv
e-lh
e-li
e-lu
e-lv
e-mc
e-mm
e-mo
e-mv
e-ne
e-no
e-pl
e-po
e-rb
e-rm
e-ru
e-sm
e-sp
e-sw
e-sz
e-uk
e-uk-en
e-uk-ni
e-uk-st
e-uk-ui
e-uk-wl
e-un
e-ur
-e-ur-ai
-e-ur-aj
-e-ur-bw
-e-ur-er
-e-ur-gs
-e-ur-kg
-e-ur-kz
-e-ur-li
-e-ur-lv
-e-ur-mv
-e-ur-ru
-e-ur-ta
-e-ur-tk
-e-ur-un
-e-ur-uz

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

Itaalia
Kosovo
Liechtenstein
Leedu
Luksemburg
Läti
Monaco
Malta
Montenegro
Moldova
Madalmaad
Norra
Poola
Portugal
Serbia
Rumeenia
Venemaa (Föderatsioon)
San Marino
Hispaania
Rootsi
Šveits
Suurbritannia
Inglismaa
Põhja-Iirimaa
Scotland
Great Britain Misc. Island Dependencies
Wales
Ukraina
Venemaa. Vene impeerium. NSVL
Armeenia
Azerbaidžaan
Valgevene
Estonia
Georgia (Gruusia)
Kõrgõzstan
Kasahstan
Leedu
Läti
Moldova
Vene NFSV
Tadžikistan
Türkmenistan
Ukraina
Uzbekistan
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e-urc
e-ure
e-urf
e-urk
-e-url
e-urn
-e-uro
e-urp
e-urr
e-urs
e-uru
-e-urv
e-urw
e-vc
e-xn
e-xo
e-xr
e-xv
e-yu

Kesk-mustmullarajoon
Ida-Siber
Kaug-Ida
Kaukasus
Keskregioon, VNFSV
Loodepiirkond, NSVL
Nõukogude Kesk-Aasia
Volga jõgi
Põhja-Kaukaasia
Siber
Uural, mäestik
Volgo-Vjatka rajoon
Lääne-Siber
Vatikan
Makedoonia
Slovakkia
Tšehhi
Sloveenia
Jugoslaavia (Serbia ja Montenegro)

ea
eb
ec
ed
ee
-ei
el
en
eo
ep
er
es
-et
ev
ew

Alpid
Baltimaad
Kesk-Euroopa
Balkani poolsaar
Ida-Euroopa
Ibeeria poolsaar
Beneluxi-maad
Põhja-Euroopa
Doonau jõgi
Püreneed
Reini jõgi
Lõuna-Euroopa
Kesk-Ida-Euroopa
Skandinaavia
Lääne-Euroopa

f
f-ae
f-ao
f-bd
f-bs
-f-by
f-cd
f-cf

Aafrika
Alžeeria
Angola
Burundi
Botswana
Biafra laht
Tšaad
Kongo (Brazzaville)
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f-cg
f-cm
f-cx
f-dm
f-ea
f-eg
f-et
f-ft
f-gh
f-gm
f-go
f-gv
-f-if
f-iv
f-ke
f-lb
f-lo
f-ly
f-mg
f-ml
f-mr
f-mu
f-mw
f-mz
f-ng
f-nr
f-pg
f-rh
f-rw
f-sa
f-sf
f-sg
f-sh
f-sj
f-sl
f-so
f-sq
f-ss
f-sx
f-tg
f-ti
f-tz
f-ua
f-ug

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

Kongo (DV)
Kamerun
Kesk-Aafrika Vabariik
Benin
Eritrea
Ekvatoriaal-Guinea
Etioopia
Djibouti
Ghana
Gambia
Gabon
Guinea
Ifni
Côte d'Ivoire (Elevandiluu rannik)
Keenia
Libeeria
Lesotho
Liibüa
Madagaskar
Mali
Moroko
Mauritaania
Malawi
Mozambiik
Niger
Nigeeria
Guinea-Bissau
Zimbabwe
Rwanda
Lõuna-Aafrika
Sao Tome and Principe
Senegal
Hispaania Põhja-Aafrika
Sudaan
Sierra Leone
Somaalia
Svaasimaa
Lääne-Sahara
Namiibia
Togo
Tuneesia
Tansaania
Egiptus
Uganda
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f-uv
f-za
fa
fb
fc
fd
fe
ff
fg
fh
fi
fl
fn
fq
fr
fs
fu
fv
fw
fz

Burkina Faso
Sambia
Atlase mäestik
Aafrika, Sub-Sahara
Kesk-Aafrika
Sahara
Ida-Aafrika
Põhja-Aafrika
Kongo jõgi
Kirde-Aafrika
Niger, jõgi
Niilus, jõgi
Sudaan (regioon)
Prantsuse Ekvatoriaal-Aafrika
Great Rift Valley
Lõuna-Aafrika
Suessi kanal
Volta jõgi (Ghana)
Lääne-Aafrika
Zambezi jõgi

i
i-bi
i-cq
i-fs
i-hm
i-mf
i-my
i-re
i-se
i-xa
i-xb
i-xc
-i-xo

India ookean
Briti India ookeani ala
Komoorid
Prantsuse lõuna- ja arktikaalad
Heard and McDonald saared
Mauritius
Mayotte
Réunion
Seišellid
Jõulusaar (India Ocean)
Kookossaared
Maldiivid
Sokotra saar
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Muudatused 19.03.2020

l
ln
lnaz
lnbm
lnca
lncv
lnfa
lnjn
lnma
lnsb
ls
lsai
lsbv
lsfk
lstd
lsxj
lsxs

Atlandi ookean
Põhja-Atlandi ookean
Assoorid
Bermuda saared
Kanaari saared
Cabo Verde
Fääri saared
Jan Mayen saared
Madeira saared
Svalbard (Norra, Teravmäed)
Põhja-Atlandi ookean
Ascension saar
Bouvet Island
Falklandi saared
Tristan da Cunha
Saint Helena
Lõuna-Georgia and Lõuna-Sandwichi saared

n
n-cn
n-cn-ab
n-cn-bc
n-cn-mb
n-cn-nf
n-cn-nk
n-cn-ns
n-cn-nt
n-cn-nu
n-cn-on
n-cn-pi
n-cn-qu
n-cn-sn
n-cn-yk
n-cnh
n-cnm
n-cnp
n-gl
n-mx
n-us
n-us-ak
n-us-al
n-us-ar
n-us-az
n-us-ca

Põhja-Ameerika
Kanada
Alberta
Briti Columbia
Manitoba
Newfoundland jaLabrador
New Brunswick
Nova Scotia
Loodealad
Nunavut
Ontario
Prints Edwardi saar
Québec (Provints)
Saskatchewan
Yukoni ala
Hudsoni laht
Mereprovintsid
Preeriaprovintsid
Gröönimaa
Mehhiko
Ameerika Ühendriigid
Alaska
Alabama
Arkansas
Arizona
California
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n-us-co
n-us-ct
n-us-dc
n-us-de
n-us-fl
n-us-ga
n-us-hi
n-us-ia
n-us-id
n-us-il
n-us-in
n-us-ks
n-us-ky
n-us-la
n-us-ma
n-us-md
n-us-me
n-us-mi
n-us-mn
n-us-mo
n-us-ms
n-us-mt
n-us-nb
n-us-nc
n-us-nd
n-us-nh
n-us-nj
n-us-nm
n-us-nv
n-us-ny
n-us-oh
n-us-ok
n-us-or
n-us-pa
n-us-ri
n-us-sc
n-us-sd
n-us-tn
n-us-tx
n-us-ut
n-us-va
n-us-vt
n-us-wa
n-us-wi

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

Colorado
Connecticut
Washington (D.C.)
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Iowa
Idaho
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Massachusetts
Maryland
Maine
Michigan
Minnesota
Missouri
Mississippi
Montana
Nebraska
North Carolina
North Dakota
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
Nevada
New York
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Virginia
Vermont
Washington (osariik)
Wisconsin
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n-us-wv
n-us-wy
n-usa
n-usc
n-use
n-usl
n-usm
n-usn
n-uso
n-usp
n-usr
n-uss
n-ust
n-usu
-n-usw
n-xl
nc
ncbh
nccr
nccz
nces
ncgt
ncho
ncnq
ncpn
nl
nm
np
nr
nw
nwaq
nwaw
nwbb
-nwbc
nwbf
nwbn
nwcj
nwco
nwcu
nwdq
nwdr
nweu
-nwga
nwgd

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

West Virginia
Wyoming
Apalatšid
Kesk-Lääs
Kirdeosariigid
Kesk-Atlandi osariigid
Mississippi jõgi
Uus-Inglismaa
Ohio jõgi
Lääs (U.S.)
Ida (U.S.)
Missouri jõgi
Southwest, New
Lõunaosariigid
Loodeosa (U.S.)
Saint Pierre and Miquelon
Kesk-Ameerika
Belize
Costa Rica
Canal Zone
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Suur järvistu; - osariigid
Mehhiko laht
Suur tasandik
Kaljumäestik
West Indies
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Barbuda
Bahama
Bonaire (Hollandi Antillid)
Caymani saared
Curaçao (Hollandi Antillid)
Cuba
Dominica
Dominikaani Vabariik
Sint Eustatius (Hollandi Antillid)
Suured Antillid
Grenada
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Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

nwgp
-nwgs
nwhi
nwht
nwjm
nwla
nwli
nwmj
nwmq
nwna
nwpr
-nwsb
nwsd
nwst
nwsv
nwtc
nwtr
nwuc
nwvb
nwvi
-nwvr
nwwi
nwxa
nwxi
nwxk
nwxm

Guadeloupe
Grenadiinid
Hispaniola
Haiti
Jamaica
Väikesed Antillid
Tuulealused saared, West Indias(Leeward)
Montserrat
Martinique
Hollandi Antillid
Puerto Rico
Saint-Barthélemy
Saba (Hollandi Antillid)
Saint Martin (West Indies)
Swan Islands (Honduras)
Turks and Caicos Islands
Trinidad and Tobago
USA Kariibi mere saared
Briti Neitsisaared
USA Neitsisaared
Neitsisaared
Tuulepealsed saared (West Indies)
Anguilla
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines

p
pn
po
poas
pobp
poci
-pocp
pocw
poea
pofj
pofp
pogg
-pogn
pogu
poji
pokb
poki

Vaikne ookean
Vaikne ookean, põhjaosa
Okeaania
Ameerika Samoa
Saalomonisaared
Karoliinid
Canton and Enderbury Islands
Cooki saared
Lihavõttesaar
Fiji
Prantsuse Polüneesia
Galapagose saared
Gilbert and Ellice Islands
Guam
Johnston Island
Kiribati
Kermadec Islands
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poln
pome
pomi
ponl
ponn
ponu
popc
popl
pops
-pory
-posc
posh
-posn
potl
poto
pott
potv
poup
powf
powk
pows
poxd
poxe
poxf
poxh
ps

Line Islands
Melaneesia
Mikroneesia Liiduriigid
Uus-Kaledoonia
Vanuatu
Nauru
Pitcairn Island
Palau
Polüneesia
Ryukyu Islands, Southern
Santa Cruz Islands
Samoa saared
Saalomonisaared
Tokelau
Tonga
Mikroneesia
Tuvalu
USA Vaikse ookeani saared
Wallis and Futuna Islands
Wake Island
Samoa
Mariaanid
Marshalli saared
Midway Islands
Niue
Vaikne ookean, lõunaosa

s
s-ag
s-bl
s-bo
s-ck
s-cl
s-ec
s-fg
s-gy
s-pe
s-py
s-sr
s-uy
s-ve
sa
sn
sp

Lõuna-Ameerika
Argentiina
Brasiilia
Boliivia
Kolumbia
Tšiili
Ecuador
Prantsuse Guajaana
Guyana
Peruu
Paraguay
Suriname
Uruguay
Venezuela
Amazonase jõgi
Andid
La Plata jõgi
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t
-t-ay

Antarktika, Antarktis
Antarktika

u
u-ac
u-at
u-at-ac
u-atc
u-ate
u-atn
u-at-ne
u-at-no
u-at-qn
u-at-sa
u-at-tm
u-at-vi
u-at-we
u-cs
u-nz

Australaasia
Ashmore ja Cartier Islands
Austraalia
Austraalia pealinna ala
Kesk-Austraalia
Ida-Austraalia
Põhja-Austraalia
Uus Lõuna-Wales
Põhjapiirkond
Queensland
Lõuna-Austraalia
Tasmaania
Victoria
Lääne-Austraalia
Korallimere saared
Uus-Meremaa

LISA 3.

VÄLJA 006 TÄITMINE LISAGA KAARDI KIRJETES

Sisukord

Seotud väljaga 300 |e. Täidetakse vastavalt irdlisa laadile.
ELEKTROONILINE TEAVIK (diskett, CD-ROM, CD-R)
Type code
FormItem
Undefine

m

Undefine
Undefine
Govt Pub

|

Audience
FileType
Undefine

|
...

Type code (006/00) teaviku vorm
m elektrooniline teavik
Undefine (006/01-04)
Audience (006/05)
FormItem (006/06)
Undefine (006/07-08)

jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga |
jääb tühjaks
jääb tühjaks

File Type (006/09)
a
numbrilised andmed
b
arvutiprogramm
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c
d
e
f
g
h
i
m
u

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
kujutuslik (illustratsioon teavikus on olulise informatiivse väärtusega,
sisaldades jooniseid, pilte, fotosid jne.)
dokument (ainult tekstilised andmed)
bibliograafilised andmed
font (kirja erinevad viisid – arvutigraafikule)
mäng
heli, hääled, häälitsused
interaktiivne multimeedia (materjal, milles kasutaja saab ise osaleda, nt.
keeleõppematerjalid)
kombinatsioon (pildi, heli, teksti, animatsiooni, video ja multimeedia
kombinatsioonid)
tundmatu

Undefine (006/10)
jääb tühjaks
Govt Pub (006/11)
tähistatakse püstkriipsuga |
Undefine (006/12-17) jääb tühjaks

HELISALVESTIS (CD, HELIKASSETT)
Type code
MusicPts
Acc mat1
Acc mat4
LitText1
Trans /arr

…
|
|
|
|
|

Form Comp
Audience
Acc mat2
Acc mat5
LitText2
Undefine

|
|
|
|
|

Format
Form Item
Acc mat3
Acc mat6
Undefine

|
|
|
|

Type code (006/00) – teaviku vorm
i
mittemuusikaline helisalvestis
j
muusikaline helisalvestis
Form (006/01-02)
tähistatakse püstkriipsuga |
Format (006/03)
tähistatakse püstkriipsuga |
MusicPts (006/04)
tähistatakse püstkriipsuga |
Audience (006/05)
tähistatakse püstkriipsuga |
FormItem (006/06)
tähistatakse püstkriipsuga |
Acc mat 1-6 (006/07-12) tähistatakse püstkriipsuga |
LitText 1-2 (006/13-14) tähist. püstkriipsuga | (muusikalisel 1 LitText)
Undefine (006/15)
jääb tühjaks
Trans /arr (006/16)
tähistatakse püstkriipsuga |
Undefine (006/17)
jääb tühjaks
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VIDEOSALVESTIS (DVD, VIDEOKASSETT)
Type Code
Audience
FormItem
Techniq

g
|

Run Time
Undefine
Undefine

…

Undefine
Govt Pub
Type Mat

|
v

l

Type code (006/00) teaviku vorm
g
projitseeritav teavik
Runtime (006/01)
Undefine (006/04)
Audience (006/05)
Undefine (006/06-10)
Govt Pub (006/11)
FormItem (006/12)
Undefine (006/13-15)

pikkus minutites (näiteks: 67 min. kirjeld. kujul 067)
jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga |
jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga |
jääb tühjaks
jääb tühjaks

Type Mat (006/16)
visuaalteaviku tüüp
v
videosalvestis (VHS ja DVD)
Technique (006/17) – tehnika
a
animatsioon (multifilmid)
c
animatsioon ja otsevõte (kombineeritud võtted)
l
otsevõte (mängu- ja muud videofilmid)

LISA 4.

VÄLJA 007 TÄITMINE LISAGA KAARDI KIRJETES

Sisukord

Järgnevalt on esitatud helisalvestise, videosalvestise ja arvutifaili füüsilise
kirjelduse täitmise juhised.
HELISALVESTISE FÜÜSILINE KIRJELDUS
Avab CTRL+R
Mat Catg
Speed
Dimens
KindDisc
C P Char

s
...
|
…
|

Mat catg (007/00)
s
helisalvestis
ELNET Konsortsium

Spec Mat
ConfPlay
TapWidth
KindMat
Cap Stor

...
|
|
...
|

Undefine
Groove W
TapeConf
KindCut

|
|
|

Materjali kategooria
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Muudatused 19.03.2020

Spec mat (007/01)
d
heliplaat (ka CD)
s
helikassett

Teaviku laadi erimäärang

Undefine (007/02)

jääb tühjaks

Speed (007/03)
Vinüülplaadid
b 33 1/3 p/’
c 45 p/’
d 78 p/’

Kiirus
CD
f
1.4 m/’’

Conf Play (007/04)
GrooveW (007/05)
Dimens (007/06)
Tap With (007/07)
Tape Conf (007/08)

tähistada
tähistada
tähistada
tähistada
tähistada

Kassetid
l
4,76 cm/’’

püstkriipsuga
püstkriipsuga
püstkriipsuga
püstkriipsuga
püstkriipsuga

|
|
|
|
|

Kind Disc (007/09)
Plaadi või lindi liik
m tiražeeritud väljaanne
Kind Mat (007/10)
Materjal
m metall ja plastmass (CD, DVD, helikassetid, lindid)
p
plastmass (33 1/3 ja 45 p/’ heliplaadid)
s
šellak (78 p/’ heliplaadid)
Kind Cut (007/11)
SP Char (007/12)
Cap Stor (007/13)
NÄITED
CD
sd f|||||mm|||
Mat Catg
s
Speed
f
Dimens
|
KindDisc
m
S P Char
|
LP (33 p/min)
sd b|||||mp|||
Mat Catg
s
Speed
b/c/d
ELNET Konsortsium

Plaadi lõike liik tähistada püstkriipsuga |
Taasesituse eriomadused tähist. püstkriipsuga |
Salvestustehnika tähistada püstkriipsuga |

Spec Mat
ConfPlay
TapWidth
KindMat
Cap/Stor

d
|
|
m
|

Heliplaat (45 p/min)
sd c|||||mp|||
Spec Mat
d
ConfPlay
|

Undefine
Groove W
TapeConf
KindCut

|
|
|

Heliplaat (78 p/min)
sd d|||||ms|||
Undefine
Groove W
|
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Dimens
KindDisc
S P Char

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020

|
m
|

TapWidth
KindMat
Cap/Stor

|
p/s
|

TapeConf
KindCut

|
|

Helikassett
sd l|||||mm|||
Mat Catg
s
Speed
l
Dimens
|
KindDisc
m
S P Char
|

Spec Mat
ConfPlay
TapWidth
KindMat
Cap/Stor

d
|
|
m
|

Undefine
Groove W
TapeConf
KindCut

|
|
|

VIDEOSALVESTISE FÜÜSILINE KIRJELDUS
Avab CTRL+R
Mat Catg
v
Color
...
Med Snd
|

Spec Mat
Format
Dimens

...
...
|

Undefine
SoundSep
ConfPlay

|
|

Mat Catg materjali kategooria (007/00)
v
videosalvestis
Spec Mat teaviku laadi erimäärang (007/01)
d
videoketas (DVD, LD, BD)
f
videokassett (VHS)

ELNET Konsortsium
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Undefine määratlemata positsioon (007/02) jääb tühjaks
Color
värving (007/03)
b
must-valge
c
mitmevärviline
m segu
z
muu

Format
vorming (007/04)
b
VHS (1/2 tolline videokassett)
s
Blu-ray (BD)
v
DVD
SoundSep
MedSnd
Dimens
Conf Play

heli (007/05)
tähistada püstkriipsuga |
helikandja (007/06)
tähistada püstkriipsuga |
mõõtmed (007/07)
tähistada püstkriipsuga |
heli taasesituskanalite arv (007/08) tähistada püstkriipsuga |

NÄITED
VHS (mustvalge)
vf bb||||
Mat Catg
v
Color
b/c/m/z
Med Snd
|

Spec Mat
Format
Dimens

f
b
|

Undefine
SoundSep
ConfPlay

|
|

DVD (mitmevärviline)
vd cv||||
Mat Catg
v
Color
c/b/m/z
Med Snd
|

Spec Mat
Format
Dimens

d
v
|

Undefine
SoundSep
ConfPlay

|
|

Blu-ray (mitmevärviline)
vd cs||||
Mat Catg
v
Spec Mat
Color
c/b/m/z
Format
Med Snd
|
Dimens

d
s
|

Undefine
SoundSep
ConfPlay

|
|

ARVUTIFAILI FÜÜSILINE KIRJELDUS
Avab CTRL+R
Mat Catg
c
Color
|
Image Bit
|||

ELNET Konsortsium

Spec Mat
Dimens
File Fmt

...
...
|

Undefine
Sound
QA Targt

|
|
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Ant/srce

|

Lvl Comp

|

Kinnitatud 14.12.2009
Muudatused 19.03.2020
RfmtQual
|

Mat Catg materjali kategooria (007/00)
c
arvutifail/elektrooniline teavik
Spec Mat teaviku laadi erimäärang (007/01)
j
magnetketas (diskett)
o
laserketas (CD-ROM, DVD-ROM)
Undefine
Color

määratlemata positsioon (007/02) jääb tühjaks
värving (007/03) tähistada püstkriipsuga |

Dimens
mõõtmed (007/04)
a
3 1/2 in (diskett)
g
4 3/4 in või 12 cm (CD-ROM, DVD-ROM)
z
muud
Sound heli
Image Bit
File Fmt
QA Targt
Ant/srce
Lvl Comp
RfmtQual

(007/05)
(007/06-08)
(007/09)
(007/10)
(007/11)
(007/12)
(007/13)

NÄITED
CD-ROM, DVD-ROM
co |g|||||||||
Mat Catg
c
Color
|
Image Bit
|||
Ant/srce
|
Diskett
cj |a|||||||||
Mat Catg
c
Color
|
Image Bit
|||
Ant/srce
|

ELNET Konsortsium

tähistada
tähistada
tähistada
tähistada
tähistada
tähistada
tähistada

Spec Mat
Dimens
File Fmt
Lvl Comp

Spec Mat
Dimens
File Fmt
Lvl Comp

püstkriipsuga |
püstkriipsudega |||
püstkriipsuga |
püstkriipsuga |
püstkriipsuga |
püstkriipsuga |
püstkriipsuga |

o
g
|
|

Undefine
Sound
QA Targt
RfmtQual

|
|
|

j
a
|
|

Undefine
Sound
QA Targt
RfmtQual

|
|
|
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