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SISSEJUHATUSEKS

Sisukord

Käesolev juhendmaterjal on mõeldud trükitud ja e-lõimväljaannete
(elektroonilised ja võrguteavikud) kirjeldamiseks ELNET konsortsiumi
liikmesraamatukogudes. Jadaväljaannete kataloogimiseks tuleb kasutada
jadaväljaannete kataloogimisjuhendit.
Juhendi koostamise aluseks on Rahvusvahelised jadaväljaannete ja teiste
pidevväljaannete bibliograafilise kirjeldamise reeglid ISBD(CR),
bibliokirje vorming MARC21, millele on lisatud täpsustavaid märkusi, selgitusi,
juhiseid ja näiteid, mis tuginevad Eesti kataloogimispraktikale ja ELNET
konsortsiumi kataloogimise ja nimenormandmete töörühma otsustele.
Üksikjuhtudel, kui kõiki vajaminevaid andmeid ei saa allpool toodud väljadele
mahutada, tuleb kasutada ka muid MARC21 välju ja teisi juhendeid
http://www.elnet.ee/ester/Juhendid.php. 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
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.
NB! Osaliselt on juhendis toodud võõrkeelsed näited illustratiivse iseloomuga ja
teavikutel ei ole leidumust e-kataloogis ESTER.
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Sisukord

Kui jadaväljaandeid avaldatakse üksikute järgnevate numbrite või osadena, siis
lõimväljaandeid täiendatakse või muudetakse uuenduste abil, mis ei jää eraldi
üksusteks, vaid lõimitakse tervikuga. Lõimväljaanded võivad olla lõpetatud või
lõpetamata.
Trükitud lõimväljaanded
● Irdlehtraamat (lõpetatud lõimväljaanne) – lahtistest lehtedest koosnev
köitmata raamat, mida täiendatakse üksikuid lehekülgi vahele pannes.
Väljaanne võib koosneda ühest või mitmest köitest. Samas on väljaande
ilmumise hetkel teada etteantud maht (köidete arv) või valmimise aeg.
● Uuendatav irdlehtväljaanne (lõpetamata lõimväljaanne) - lahtistest
lehtedest koosnev köitmata väljaanne, mida uuendatakse üksikuid lehekülgi
vahele pannes, eemaldades ja/või asendades. Väljaanne võib koosneda
ühest või mitmest alusköitest, väljaande maht ja valmimise aeg ei ole
määratletud.
E-lõimväljaanded on:
● Uuendatavad irdlehtväljaanded.
Ka eelnevalt trükituna ilmunud jadaväljaanded võivad peale võrgus
avaldamist muutuda lõimväljaanneteks, kui varasemad uuendused
(numbrid) ei ole enam omaette üksustena kättesaadavad. Juhul, kui uusim
number on eraldi kättesaadav, aga varasemad mitte, on siiski tegemist
jadaväljaandega.
Irdlehtväljaanne võrgus:

ELNET Konsortsium
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Uuendatavad veebisaidid.
Uuendused on integreeritud lehekülje sisse, moodustades terviku. Eelnevad
uuendused ei ole eraldi kättesaadavad, sisu moodustub integreerimise
põhimõttel, kus uus asendab vana või siis lisatakse olemasolevale.

Uuendatav veebisait:

●

Uuendatav andmebaas kindlate otsitunnuste järgi. Otsingut võimaldav
loogiliselt seotud andmete ja failisüsteemide kogum, mille haldamine
toimub süsteemi poolt ja uuendused on kogumi lahutamatud osad.
Tegemist on ühise kasutajaliidese ja andmete otsinguga, mis on käitlust
võimaldava tarkvaraga varustatud ja koosneb elektrooniliselt talletatud
kirjete või e-sisuüksuste (faktid, täistekstid, pildid ja heli) kogumist.
NB! Ainult veebis kättesaadavad pidevalt uuenevad andmebaasid on
lõimväljaanded. Andmebaasid, mida antakse välja füüsilisel kandjal
(elektroonilised teavikud), kirjeldatakse jadaväljaannetena (vt. juhendit
Jadaväljaande MARC21).
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Juhul, kui väljaande iga uuendatav osa on numbri kaupa leitav, on tegemist
jadaväljaandega. Vt. juhendit Jadaväljaande MARC21.
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Sisukord

Muutused, mille puhul koostatakse uus kirje

NB! Lõimväljaande pealkirja ja teiste kirjeldavate andmete mis tahes
muutumine ei põhjusta uue kirje tegemist, selle asemel muudetakse olemasoleva
kirje andmeid.
NÄITED
Muutunud on ainult veebisaidi põhipealkiri:
Hirnet
on muutunud
Terminál
Suhtekorralduse käsiraamat|h[Võrguteavik] on muutunud
Kommunikatsiooni käsiraamat|h[Võrguteavik]
Lõimväljaandele koostatakse uus kirje ainult järgmistel juhtudel:
- editsiooniandmed näitavad olulist muutust lõimväljaande käsitlusalas või
hõlmavuses;
- füüsiline kandja on muutunud;
- väljaanne on tekkinud kahe või enama väljaande ühinemise teel;
- väljaande lahknemisest on tekkinud kaks või enam uut väljaannet.

Sisukord

SIERRA PÜSIPIKKUSVÄLJAD (SP)
KEEL
LANG

Teaviku
põhikeele
kood

KAT
PÄEV
CAT DATE

Kataloogimise aeg

KIRJE
LIIK
BCODE3

Kirje
staatus ekataloogis

SKIP

0-9
Mittearvestat
avate
sümbolite arv

BIB
TASAND
BIB LVL

Kirje
tasand

RIIK
COUNTRY

Teaviku
ilmumismaa kood

ASUKOHT
LOCATION

Asukoha
kood

LAAD
MAT TYPE

Teaviku
laad

KEEL
teaviku põhikeele kood
Sama kood 008/Language ja vajadusel 041 alamväli |a
Allikaks MARC Code List for Languages.
KAT PÄEV kataloogimise kuupäev täiskirje tegemisel
Sama kood 008/Date ent
t
tänane kuupäev
c
avab kalendri
b
puhastab välja

ELNET Konsortsium

6

Lõimväljaanne – MARC21

Kinnitatud 25.05 2012
Muudetud 20.04.2016

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)
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.
Vt. ka Artiklite skippimine
BIB TASE kirje tasand (= Marker / BIB LEVL i)
i
lõimväljaanne
l
URL lõimväljaande võrgujuurdepääsuga kirjetel
(kood pannakse ainult siis, kui võrgu kaudu on juurdepääs tervele või
osalisele täistekstile)
LAAD
a
raamat
b
ajakiri
c
ajaleht
e
jätkväljaanne
q
andmebaas (= Marker / REC TYPE a)
w
veebisait (= Marker / REC TYPE a)
RIIK teaviku ilmumismaa kahe või kolmetäheline kood.
Sama kood 008/Country ja vajadusel 044 esimesel alamväljal |a (RB tasandil).
Allikaks MARC Code List for Countries.
ASUKOHT nimetust omava raamatukogu kood (näit. rr, mm, yy, oo jt.)
Sisestatakse uue bibliokirje loomisel.
ELNET Konsortsium
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Kui bibliokirje on teise raamatukogu poolt juba loodud, siis seda koodi ei
muudeta. Olemasoleva koodi muudab eksemplarikirjete olemasolul ära vastav
programm süsteemis (kood multi).

- 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 ISSN ja ISBN registrikirjetel jääb asukohakood määratlemata
(none).
- Leidumuseta kirjete puhul: xx ESTERis ei leidu. Lisaks määrata kirje liik ’r’
ja väljale 547 teha asukoha täpsustus.

Sisukord

MARC21 PÜSIPIKKUSVÄLJAD
Teaviku laad määratakse markeris Marker (Leader) BIB LEVL = i.
Lõimväljaande kandja määratletakse väljas 008:
trükitud teavikul Form item = #
e-lõimväljaandel Form item = s
e-teavikule tehakse alati väli 006 (Type Code = m)
ja spetsiifilised omadused määratletakse väljas 007 (Mat Catg = c)

Sisukord

MARKER (LEADER)
Avab CTRL+R
24-positsiooniline kontrollväli, millest osa genereerib süsteem.
REC
LENGTH
BIB LEVL

Bibl.
tasand

IND CNT
ENC LEVL

REC STAT

Kirje staatus

ARC CTRL

Kontrolli tüüp

SFLD CNT
Katal.
tasand

LEN FIELD

CAT FORM
LEN START

Kataloogimisstandard

REC TYPE

Kirje tüüp

CHAR
ENC
BASE
ADDRESS

Märgikodeering

MULTI
PART

Mitmeosalise
väljaande
kirje tasand

LEN IMPL

UNDEFINE

ELNET Konsortsium
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Kataloogija poolt täidetavad positsioonid:
REC STAT (Leader/05) kirje staatus
NB! Ühe raamatukogu piires parandusi tehes kirje staatust ei muudeta.
n
uus kirje
REC TYPE (Leader/06)
a
tekstteavik

kirje tüüp

BIB LEVL (Leader/07)
i
lõimväljaanne

bibliograafiline tasand

ARC CTRL (Leader/08) kontrolli tüüp
#
ilma erilise kontrollita
a
arhiivikontroll
CHAR ENC (Leader/09) märgikodeering
a
UCS/Unicode
ENC
#
1
2
3
4
7
8

LEVL (Leader/17) kataloogimistasand
täielik kirje, de visu (RB tasand)
täielik kirje, mitte de visu (retrokonversioon)
mitte päris täielik kirje, mitte de visu
(retrokonversioon, pealdisi ei ole ajakohastatud)
lühendatud kirje
(ei vasta minimaaltasandi nõuetele, kasutatakse ISSNi registratsioonikirjes)
keskmise tasandi kirje
lühikirje (nt. laenutuses tehtud kirjed, ISBD miinimumtasand)
eelkirje (CIP-kirje)

CAT FORM (Leader/18) kataloogimisstandard
i
ISBD
MULTIPART RESOURCE RECORD LEVEL (Leader/19)
väljaande kirje tasand
#
ei määratleta või mitterakendatav

006

mitmeosalise

Sisukord

Avab CTRL+R
(selleks, et tekiksid teaviku vormile vastavad lahtrid, tuleb kõigepealt määrata
Type code, seejärel väli sulgeda ja uuesti CTRL+R-i abil avada)

ELNET Konsortsium
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Välja kasutada trükitud lõimväljaande lisade ja e-lõimväljaande
kataloogimisel.
E-lõimväljaanne
Lisatakse alati:
006 m | d |

(sõltuvalt sisust võib muutuda faili tüübi kood)

Kasutatakse koos Sierra püsipikkusvälja BIB TASE koodiga, mis vastab kirje
tasandile võrgujuurdepääsuga kirjetel. See tähendab, kirjeldatakse
võrguteavikut, või trükitud lõimväljaande kirjesse on lisatud väli 856, mille kaudu
võimaldatakse juurdepääs täielikule või osalisele täistekstile.
Type code

m

FormItem
Undefine

|

Undefine

Audience

|

Undefine

FileType

d

Govt Pub

Undefine

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

määratlemata positsioon jääb tühjaks
sihtkasutajaskond tähistada püstkriipsuga |
jääb tühjaks
määratlemata positsioon jääb tühjaks

File type
arvutifaili tüüp (006/09)
c
kujutislikud andmed
(illustratsioonid teavikus on olulise informatiivse väärtusega, sisaldades
jooniseid, pilte, fotosid jne)
d
dokument (valdavalt tekstilised andmed)
i
interaktiivne multimeedia
(materjal, milles kasutaja saab ise osaleda, nt. keeleõppematerjalid)
m
kombinatsioon
(pildi, heli, teksti, animatsiooni, video ja multimeedia kombinatsioonid)
u
tundmatu
Undefine (006/10)
Govt pub (006/11)
Undefine (006/12-17)

ELNET Konsortsium
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Trükitud lõimväljaanne
Trükitud väljaande kataloogimisel täidetakse väli 006 ka eri teavikulaade
hõlmavate komplektide puhul (nt. põhiväljaanne + CD-ROM või põhiväljaanne
+ lisa võrgus). Ka siis, kui irdlisa ilmub pidevalt koos lõimväljaandega ja on selle
lahutamatu osa.
On seotud väljaga 300 |e. Väli 006 täidetakse vastavalt irdlisa laadile.
Vt. Lisa 1. Välja 006 täitmine lisaga lõimväljaande kirjes

Sisukord

007

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)
Välja kasutada trükitud lõimväljaande lisade ja e-lõimväljaande
kataloogimisel.
E-lõimväljaanne
Lisatakse alati:
cr |n|||||||||
Mat Catg

C

Spec Mat

r

Undefine

Color
Image Bit
Ant/srce

|
|||
|

Dimens
File Fmt
Lvl Comp

n
|
|

Sound
QA Targt
RfmtQual

|
|
|

Mat Catg (007/00)
materjali kategooria
c
arvutifail/elektrooniline teavik
Spec Mat (007/01)
teaviku laadi erimäärang
r
kaugpöördus (võrguressursid)
u
tundmatu
z
muu
Undefine (007/02)
Color (007/03)

määratlemata positsioon jääb tühjaks
värving tähistada püstkriipsuga |

Dimens (007/04)
mõõtmed
n
mitterakendatav (võrguressursid)
u
teadmata
z
muud
ELNET Konsortsium
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Sound (007/05) heli
Image Bit (007/06-08)
File Fmt (007/09)
QA Targt (007/10)
Ant/srce (007/11)
Lvl Comp (007/12)
RfmtQual (007/13)
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tähistada
tähistada
tähistada
tähistada
tähistada
tähistada
tähistada

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

Trükitud lõimväljaanne
Trükitud väljaande kataloogimisel täidetakse väli 007 ka eri teavikulaade
hõlmavate komplektide puhul (nt. põhiväljaanne + CD-ROM või põhiväljaanne +
lisa võrgus). Ka siis, kui irdlisa ilmub pidevalt koos lõimväljaandega ja on selle
lahutamatu osa.
Väli 007 täidetakse vastavalt irdlisa füüsilisele kandjale.
Vt. Lisa 2. Välja 007 täitmine lisaga lõimväljaande kirjes

Sisukord

008

Avab CTRL+R
40-positsiooniline kontrollväli, positsioonid 00-17 ja 35-39 on ühesugused kõigile
teavikulaadidele, positsioonid 18-34 määratletud vastavalt teavikulaadile
(trükitud lõimväljaanne, e-lõimväljaanne).
Osa positsioone võib jääda täitmata ja tähistatakse püstkriipsuga (|).
Date Ent

Pub Stat

Date One

Date Two

Country

Freq

Regular

Undefine

Ser Type

FormOrig

FormItem

NatCntWk

|

Content3
Undefine

|

Content1
Govt Pub

|
|

Content2
Conf Pub

OrigAlph

EntryCnv

Modified

Cat Srce

|
|

Language

Date ent (008/00-05) kataloogimise kuupäev Alati täita!
= SP CAT DATE (KAT PÄEV)
Kuupäev sisestatakse kujul aakkpp – 080501 = 1. mai 2008
Seda kuupäeva hiljem enam ei muudeta (ka kopeerkataloogimisel mitte).
Pub Stat (008/06)
ELNET Konsortsium
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Seotud järgnevate väljadega:
– Date One (008/07-10)
– Date Two teine ilmumisaasta (008/11-14) ning
– väljaga 260.
c

jätkuvalt väljaantav. Date One on ilmumise algusaasta ja Date Two on
9999.
008 Date One: 2004 ja Date Two: 9999
260 |c2004-

d

lõimväljaanne, mida enam ei kirjastata.
Date One on ilmumise algusaasta
Date Two on lõppaasta.
Kasutatakse, kui ilmumise lõppemine on kindel. Ka siis, kui jätkub uue
nimetusena, millel uus kirje.
008 Date One: 1978 ja Date Two: 2010
260 |c1978-2010

u

väljaanne, mille staatus teadmata. Date One on ilmumise algusaasta ja
Date Two on uuuu.

Date One (008/07-10) esimene ilmumisaasta Alati täita!
Date Two (008/11-14) teine ilmumisaasta Alati täita!
Kui ilmumisaastast on viimased numbrid teadmata, kirjutatakse nende
asemele u.
008
260

19uu
|c[19--?]-

E-LÕIMVÄLJADE 008/260/362 täitmise seosed
260|c
Kataloogitud esimese seisu järgi
260 ## ... |c1999362 1# EI täida
260 ## ... |c[2002?]362 1# EI täida
Sulgudes on eeldatav ilmumisaasta
260 ## ... |c[1998]-2004
362 1# EI täida
Kui teavik sisaldab märkusi “Ilmub alates 1998” või “First posted
on Mar. 13, 1998”, siis küsimärki ilmumisaasta määrangus ei

ELNET Konsortsium
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1999
9999
2002
9999
199u
2004
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kasuta.
Kataloogimisel ei ole esimene seis kättesaadav
260 ## ... |cEI täida
362 1# |aIlmub alates 2001?
Ilmumisaasta on oletuslik
260 ## ... |cEI täida
362 1# |aIlmub alates 199-?
260 ## ... |cEI täida
362 1# |aIlmumisaeg vahemikus 2002-2004
260 ## ... |cEi täida
362 1# |aEI täida
Informatsioon esimese seisu ega ilmumisaasta kohta pole
kättesaadav

2001
9999
199u
9999
200u
9999
uuuu
9999

Country (008/15-17) ilmumismaa. 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.
Frequency (008/18) ilmumissagedus. Alati täita!
#
määratlemata ilmumissagedus
a
kord aastas
f
kaks korda aastas
k
pidevalt uuendatav
q
kord kvartalis
t
kolm korda aastas
u
teadmata
z
muu ilmumissagedus
Regularity (008/19) regulaarsus. Tähistada püstkriipsuga |
NB! Täidetakse RB kirjes.
Baseerub väljal 310 esitatud infol. Seotud välja Freq (008/18) koodiga.
r
regulaarne
x
täiesti irregulaarne (ilmumissagedus on irregulaarne ja väljal Freq (008/18)
on märgitud #).
Undefine (008/20)
Ser
d
l
w

määratlemata positsioon jääb tühjaks

Type (008/21)
pidevväljaande tüüp. Alati täita!
uuendatav andmebaas
lõimväljaanne
uuendatav veebisait

FormOrig (008/22)

ELNET Konsortsium
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FormItem (008/23)
teaviku vorm Alati täita!
Määratleb kirjeldatava väljaande füüsilise vormi.
Seotud väljadega 250, 300, 500.
#
mitte ükski järgnevaist (trükis)
s
elektrooniline
NatCntWk (008/24)
Content1 (008/25)
Content2 (008/26)
Content3 (008/27)
Govt Pub (008/28)
Conf Pub (008/29)
Undefine (008/30-32)

teose üldine olemus. Tähistada püstkriipsuga
sisu iseloom. Tähistada püstkriipsuga
sisu iseloom. Tähistada püstkriipsuga |
sisu iseloom. Tähistada püstkriipsuga |
valitsusasutuse väljaanne. Tähistada püstkriipsuga |
konverentsiväljaanne. Tähistada püstkriipsuga |
määratlemata. Jääb tühjaks!

OrigAlph (008/33)
pealkirja originaalkirjasüsteem või -tähestik
Kasutatakse RB kirjetes. Väliskirjandusel tähistatakse püstkriipsuga |. Näitab
kirjasüsteemi, milles on antud põhipealkiri (245).
NB! Pealkirja ja teaviku teksti kirjasüsteem võivad erineda
#
pole antud tähestikku või kirjasüsteemi/pole võtmepealkirja
a
ladina põhitähestik
b
laiendatud ladina (eestikeelne pealkiri on alati b)
c
kirillitsa
d
jaapani
e
hiina
f
araabia
g
kreeka
h
heebrea
i
tai
j
devanaagari
k
korea
l
tamili
u
teadmata
z
muu
EntryCnv (008/34)
järjestikune/hiliseim kirje. Alati täita!
2
uuendatud kirje. Väljaanne on kirjeldatud hiliseimate andmete järgi.
Language (008/35-37) teose põhikeel. Alati täita!
Sama kood Sierra püsipikkusväljal ja vajadusel 041 alamväljal |a.
Allikaks MARC Code List for Languages.
– Teksttrükistel põhineb keele kood teaviku teksti keelel.
– Kui teavikuga on seotud üks keel, tähistatakse see keel ja välja 041 ei
kasutata.
– Kui kasutatakse enam kui ühte keelt, märgitakse 008/35-37 teaviku
ELNET Konsortsium
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põhikeel.
– Kui teavikus ei ole ühte juhtivat keelt, näidatakse väljal 008/35-37
esimene keel.
– Kui teavik on tõlge, tuuakse väljal 008/35-37 tõlke keel. Seotud väljaga
546.
NÄIDE
008/35-37
eng
041 1# |aeng|hger
008/35-37 est
041 0# |aest|aeng|ager
– Kui ei ole keelelist kuju, pannakse zxx (no linguistic content).
– Kui teavikus on rohkem kui kuus keelt, näidatakse väljal 008/35-37
põhikeele või esimese keele kood ja väljal 041 esitatakse eraldi põhikeele
kood ning ülejäänud keeli koondav kood mul.
– Kui määratlemata, siis und (undetermined).
NÄIDE
008/35-37 ger
041 0# |ager|amul (rohkem kui 6 keelt)

Modified (008/38)
kirje tähestiku teisendamine. Alati täita!
#
tähestikku ei ole teisendatud
o
latiniseeritud
Cat Srce (008/39)
kirje loonud asutuse tüüp. 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

ELNET Konsortsium

16

Lõimväljaanne – MARC21

Kinnitatud 25.05 2012
Muudetud 20.04.2016

KONTROLLNUBRITE JA KOODIDE VÄLJAD

020

ISBN – RAHVUSVAHELINE RAAMATU STANDARDNUMBER (K)

Sisukord

Sisukord

Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
ISBN (MK) SE
|q
täpsustaja (K)
|z
vale ISBN (K)
NB! ISBN numbrirühmade vahele sidekriipse ja tühikuid ei panda.
Alamväljad |a ja |z kanda kirjes järjestikku ühele reale, s.t. |z järgneb sellel
ISBN õigele numbrile, mille suhtes ta on vale.
RB kirjetes pannakse kirjesse kõik ISBNid (õiged ja valed, 10- ja 13-numbrilised,
irdlisade ISBNid). Välisteavikute kataloogimisel märgitakse kirjesse kuni kolm
ISBNi.
Mitme ISBNiga teosel (näiteks mitmeköitelise teose koondkirje puhul) võib
esitada kõik ISBNid koos täpsustusega ümarsulgudes alamväljal |q
(näit. 1. kd.), korrates välja 020. Täpsustus esitatakse kas nii nagu teoses või
eesti keeles. Kui ISBNide arv osutub ebaproportsionaalselt suureks, võib
sisestada ainult mitmeköitelise teose kui terviku ISBNi.
NÄITED
020 ## |a9789949462056|q(kogu teos)

022

ISSN – RAHVUSVAHELINE JADAVÄLJAANDE
STANDARDNUMBER (K)

Sisukord

Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
ISSN (MK)
|l
ISSN-L (MK)
ühendab sama väljaande versioonide erinevaid ISSNe
|m tühistatud ISSN-L number (K)
|y
vale ISSN number (K)
|z
tühistatud ISSN (K)
ELNET Konsortsium
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NB! Alamväljad |a, |y, |z, |l ja |m kanda kirjes järjestikku ühele reale, s.t. |z
järgneb sellele ISSNi õigele numbrile, mille suhtes ta on vale. Täpsustavaid
märkusi standardnumbri järel ei lisata.
NÄITED
022 ## |a1406-0477|z0235-7488
022 ## |a0282-4000|y0282-2008
022 ## |a1406-0949|l1406-0949

040

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)
Raamatukogude koodid:
(paksus kirjas on praegu kasutusel olevad koodid)
ErEAR
Eesti Akadeemiline Raamatukogu
» al. 2005 ErTLUAR
ErEHR
Eesti Hoiuraamatukogu
ErEKAR
Eesti Kunstiakadeemia Raamatukogu
ErEKMR
Eesti Kunstimuuseumi Raamatukogu
ErEMAR
Eesti Muusikaakadeemia Raamatukogu
» al. 2005 ErEMTAR
ErEMR
Eesti Meditsiiniraamatukogu
» al. 2007 ErTLUAR
ErEMTAR
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu
(varasem ErEMAR)
ErEP
Eesti Panga raamatukogu
ErEPUR
Eesti Maaülikooli Raamatukogu
(varasem Eesti Põllumajandusülikooli Raamatukogu)
ErERM
Eesti Rahva Muuseumi Raamatukogu
ErKMAR
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
ErKV
Kaitseväe raamatukogud
(varasemad ErKMIN, ErKVPS, ErKVUOA, ErMeV, ErKirdeKRK,
ErStSiP, ErTaP, ErLounaKRK, ErPohjaKRK)
ErRR
Eesti Rahvusraamatukogu
ELNET Konsortsium
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Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
(varasem ErEAR, ErTPUR,ErEMR)
Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogu
» al. 2005 ErTLUAR
Tartu Oskar Lutsu nim. Linnaraamatukogu
(varasem Tartu Linna Keskraamatukogu)
Tallinna Tehnikakõrgkooli Raamatukogu
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu

NÄITED
040 ## |aErRR|best|cErRR
040 ## |aErTlnKR|best|cErTlnKR|dErTLUAR

041

KEELEKOODID (K)

Sisukord

Seotud keelekoodiga Sierra püsipikkusväljal ja väljal 008. Mitme keele puhul
esimene keelekood on sama, mis Sierra püsipikkusväljal ja väljal 008.
Keelemärkus väljal 546.
Iga keelekood kirjutatakse eraldi alamväljale korrates püstkriipsu ja alamvälja
tähist.
Kui lõimväljaande teksti keel muutub ilmumisperioodi jooksul, tuuakse ära kõik
ilmumisperioodi jooksul väljaandes esinenud keeled.
Keelekoode kasutatakse, kui
● tekst on rohkem kui ühes keeles
● tõlketeoste puhul
● kokkuvõte, lisad, eessõna jne. on teises keeles
Kui teoses on üle 6 keele, kasutatakse koodi mul, millele eelneb esimese
põhiteksti keele kood. Kui üks neist on eesti keel, siis kasutada |aest|amul (SP,
008 = est).
I indikaator
0
originaalteos, ei sisalda tõlget (sh. ka kui kokkuvõte, sisukord, irdlisa on
teises keeles)
1
tõlketeos või sisaldab tõlget (näit. rööptekstiga teos)
II indikaator
#
MARC keelekood
Alamväljad
|a
põhiteksti keel (kuni 6 keelt) (K)
ELNET Konsortsium
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kokkuvõtte keel (I indikaator 0) (K)
sisukorra keel (I indikaator 0) (K)
irdlisa keel (I indikaator 0) (K)
originaali ja/või vahendusteksti keel (I indikaator 1) (K)

NÄITED
041 0#

|aest|aeng|bger

041 0#
041 1#

|aswe|amul
|aest|bger|hund

041 0#
041 1#

|aest|grus
|aest|arus|hrus

044

tekst eesti ja inglise keeles, kokkuvõte saksa
keeles
tekst rootsi keeles, teoses veel üle kuue keele
teaviku tekst eesti keeles, kokkuvõte saksa
keeles, teadaolevalt on tõlketeos, kuid info
originaalkeele kohta puudub
eestikeelsel teavikul on venekeelne lisa
rööptekst eesti ja vene keeles, tõlgitud vene
keelest

KIRJASTAJA VÕI TRÜKKIJA MAA KOOD (MK)

Sisukord

Kasutatakse ainult RB kirjetes.
Kui teavik ilmub korraga rohkem kui ühes riigis, siis Sierra püsipikkusväljale ja
väljale 008/15-17 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 maa kood (K)
NÄITED
044 ## |aer|alv|ali

072

ilmunud üheaegselt Eestis, Lätis ja Leedus

ÜLDINE UDK INDEKS (MK)

Sisukord

Vt. Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis
UDK RB liigitustabel välja 072 jaoks

ELNET Konsortsium
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Sisukord

Vt. Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis

ANDMEVÄLJAD

Sisukord

100

Sisukord

ISIKUNIMI PEALDISENA (MK)

1-3 autoriga teose esimene autor. 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# |aBreslow, Stephanie
100 1# |aSildoja, Krista,|d1973-

130

ÜHTLUSPEALKIRI (MK)

Sisukord

Lõimväljaande ühtluspealkirja peamiseks eesmärgiks on eristamine, mitte
identifitseerimine. Seetõttu moodustatakse ühtluspealkiri ainult juhul, kui
see on vajalik. Samaaegselt võib esineda ka rohkem kui üks täpsustaja, mis
eraldatakse üksteisest tühikute vahel oleva kooloniga. Maksimaalne täpsustajate
hulk on kolm. Alati tuleb kasutada väljaannete eristamiseks minimaalselt
vajalikku informatsiooni.
Vt. Jadaväljaande ühtluspealkiri
I indikaator
0-9 järjestamisel ärajäetavate sümbolite arv
ELNET Konsortsium
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II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a
ühtluspealkiri (MK)
|n teose osa/peatüki number (K)
|p
teose osa/peatüki nimetus (K)
NÄITED
130 0# |aRaamatupidamise käsiraamat (võrguteavik)
245 10 |aRaamatupidamine|h[Võrguteavik] /|cAS Äripäev, BDO Eesti ;
peatoimetaja Egle Vainula

222

VÕTMEPEALKIRI (MK)

Sisukord

Kasutatakse ainult RB kirjetes ISSNi registreerimiseks ISSN registris (Pariis), ei
kasutata välisteavikute kataloogimisel!
I indikaator
määratlemata
II indikaator
0-9 järjestamisel ärajäetavate sümbolite arv
Alamväljad
|a
võtmepealkiri (MK)
|b
täpsustavad andmed (MK)
NÄITED
222 #0 |aTEA e-entsüklopeedia
222 #0 |aPiirkondlik portree Eestist

245

PEALKIRJA- JA VASTUTUSANDMED (MK)

Sisukord

ISBD 1. ala
Andmeallikas:
● tiitelleht või selle vaste (trükitud väljaanne)
● kogu teavik (e-väljaanne)
Keel: nagu teavikus, lühendeid ei kasuta [v.a. lühendid: et al.; и др.; jt.]
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I indikaator pealkiri täiendkirjena
0
põhikirje (väli 130/100 puudub)
1
kirjel on pealdis, täidetud on väli 130 või 100
II indikaator
0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv (= SKIP Sierra
püsipikkusväljal).
– Järjestamisel ja otsingul mittearvestatavad sümbolid on kõik artiklid−
(nt. the, an, a, die, der, das), ka kirjavahemärgid.
– SKIP peab vastama välja Sierra püsipikkusvälja SKIP väärtusele
– NB! Kuna Sierra muudab SKIPi väärtust automaatselt, tuleb enne kirje
sulgemist alati kontrollida, et Sierra SKIP ja 245 2. indikaator oleksid
vastavuses.
Vt. ka Artiklite skippimine
Alamväljad
|a
põhipealkiri (MK)
|h laadi üldmäärang (MK)
|h[Võrguteavik]
|h[Elektrooniline teavik]
|b
täiendandmed, rööppealkiri (MK)
|c
vastutusandmed (MK)
|n osa/peatüki number
(allseeria number või tähis) (K)
|p
osa/peatüki pealkiri
(all- või sõltuvpealkiri) (K)
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.
Põhipealkiri, pealkirja täiendandmed ja vastutusandmete arv RB kirjes.
Võrguväljaande põhipealkirja esitamisel jäetakse ära sissejuhatavad ja
tutvustavad sõnad. Veebis esitatud pealkiri koos sissejuhatavate ja tutvustavate
sõnadega tuuakse ära väljal 246.
NÄITED
245 00 |aET-kartoteek.|nET-1,|pEesti ehitusalased normdokumendid
246 1# |iTuntud ka pealkirjaga:|aEhitusteabe kartoteek
245 00 |aBiodiversity information online|h[Võrguteavik]
246 1# |iPealkiri veebilehel:|aWelcome to biodiversity information online
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Jooksev kataloogimine. Vastutusandmetesse märgitakse ainult
põhivastutusega seotud isikud (peatoimetaja staatuses) ja kollektiivid. Kui
väljaandes on toodud nii vastutav väljaandja kui ka toimetaja, pannakse kirjesse
alati (pea)toimetaja kui väljaande sisulise külje eest vastutaja. Nimesid
kaasajastatakse, eelmistele nimedele märkust ei tehta.
Kui andmed on vastutusandmetes toodud, tehakse täiendkirje väljal 700.
Vt. ka juhendit Vastutusandmed teavikute kataloogimisel
Vastutavad kollektiivid. Kirjes märgitakse viimane vastutav kollektiiv 245 |c,
eelmised tuuakse märkustena väljal 550.
Kui pealkirjas ja/või selle täiendandmetes esineb vastutava kollektiivi nimi, ei
korrata seda vastutusandmetes.
Kui vastutusandmetes on vastutav kollektiiv esitatud, ei ole vaja tuua pealkirja
täiendandmetena kollektiivi nurksulgudes.
Võrguväljaande vastutusandmetes ei esitata elektroonilise teenuse pakkuja või
näiteks veebilehe haldaja/veebimeistri nime
Kui pealkirja täiendandmed on märgitud pealkirja- ja vastutusandmete alasse ja
järgnevates seisudes need andmed muutuvad, muudetakse kirjet ja muutuse
kohta tehakse märkus, kui seda peetakse oluliseks kataloogikasutajatele.
Kui vastutajana märgitud isikud või kollektiivid on järgnevas seisus muutunud,
muudetakse kirje vastavaks viimasele seisule ning varasemate isikute ja
kollektiivide nimed esitatakse märkuses.
Rööppealkirjade arv
Väljale 245 märgitakse kuni 3 rööppealkirja, ülejäänute kohta tehakse märkus.
Näide
|aPõhipealkiri =|bRööppealkiri = Rööppealk. : pealk. täiendandmed
Kui veebisaitide ja andmebaaside eri keeltes kasutajakeskkondade pealkirjad on
keelevalikus erinevad, esitatakse need rööppealkirjadena. Kokku tuuakse ära
kuni kolm pealkirja, ülejäänute kohta tehakse märkus. Lisaks esitatakse
keelemärkuse väljal 546 märkus sõnastuses: Kasutatav eesti-, vene- ja
ingliskeelsena.
NÄITED
245 00 |aJuhiabi käsiraamat.|n2 :|b[ptk. 7-12] /|cAS Äripäev, Eesti Juhi Abi
Ühing ; peatoimetaja: Janne Kerdo
245 00 |aEesti Evangeelse Luterliku Kiriku seaduste kogumik
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245 00 |aProject MUSE|h[Võrguteavik] /|cThe Johns Hopkins University Press,
The Milton S. Eisenhower Library

246

TEISENDPEALKIRJAD (K)

Sisukord

Väljale 246 märgitakse
● rööppealkirjad
● kaane- ja seljapealkiri
● mitmekeelse kasutajakeskkonnaga e-lõimväljaande pealkirjad
● valikuliselt lehekülje- e. jooksev tiitel
● pealkirja tuntuim osa
● 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
● võrguväljaande eri pealkirjad koos täiendavate fraasidega
NB! Teisendpealkirja ei tehta aastaarvuga algavatele pealkirjadele, samuti
konverentsi järjenumbriga algavatele pealkirjadele.
Välja 246 korratakse vastavalt II indikaatori väärtuse kasvavale suurusele.
NB! Väljal 246 puudub skip ehk järjestamisel mittearvestatavate sümbolite
ärajätmiseks vajalik indikaator. Skippi vajavatele pealkirjadele teha täiendkirje
väljal 740.
Vt. ka Artiklite skippimine
I indikaator märkuse ja täiendkirje olemasolu
1
tehakse märkus ja täiendkirje
II indikaator pealkirja tüüp
#
andmed puuduvad, pole ükski järgnevaist (vajalik alamväli |i)
0
osa pealkiri e. pealkirja enamtuntud osa
1
rööppealkiri
2
eripealkiri
3
muu pealkiri
4
kaanepealkiri
5
lisatiitellehe pealkiri (added title page title, ka tirelväljaanne)
6
päistiitel (põhipealkirjast erinev päistiitel)
7
leheküljetiitel (running title)
8
seljapealkiri
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Alamväljad
|a
põhipealkiri (MK)
|h laadi üldmäärang (MK)
|b
täiendandmed (MK)
|n osa number (K)
|p
osa pealkiri (K)
|f
ilmumisaasta määrang (K)
(ei kasutata kui II indikaator on 0 või 1. alamvälja ette pannakse koma)
|i
kuvatav tekst (MK)
(kasutada siis, kui ei ole tegemist ühegi teise indikaatoriga määratletava
pealkirjatüübiga, II indikaator määratlemata)
NÄITED
245 00 |aBuduaar.ee|h[Võrguteavik] :|bsinu ajatu ajaviide = Buduaar.ru /|cOÜ
Buduaar Meedia
246 11 |aBuduaar.ru|h[Võrguteavik]
546 ## |aVeebisait kättesaadav ka vene keeles
245 00 |aPiirkondlik portree Eestist|h[Võrguteavik] =|bRegional portrait of
Estonia /|cStatistikaamet
246 11 |aRegional portrait of Estonia|h[Võrguteavik]
245 00 |aSAGE Premier|h[Võrguteavik]
246 13 |aSAGE journals online|h[Võrguteavik]
246 13 |aSAGE publications|h[Võrguteavik]
245 00 |aCommunication and mass media complete|h[Võrguteavik] :|bCMMC
246 13 |aCMMC|h[Võrguteavik]
245 00 |aEbrary|h[Võrguteavik]
246 13 |aEbrary academic complete|h[Võrguteavik]
246 13 |aAcademic complete|h[Võrguteavik]
245 00 |aBiodiversity information online|h[Võrguteavik]
246 1# |iPealkiri veebilehel:|aWelcome to biodiversity information online

247

VARASEM PEALKIRI (K)

Sisukord

Välja kasutatakse lõimväljaande eelmiste pealkirjade esitamiseks.
Teaviku põhipealkirjana esitatakse alati kõige hilisem pealkiri.
I indikaator
1
pealkirja täiendkirje
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II indikaator
0
kuvatakse märkus
Alamväljad
|a
põhipealkiri (MK)
|h laadi üldmäärang (MK)
|b
täiendandmed (MK)
|n osa number (K)
|p
osa pealkiri (K)
|f
ilmumisaasta määrang (K)
NÄITED
Esimest korda kataloogitud
245 00 |aMembership directory of the Association of American Economics
|h[Võrguteavik].
588 ## |aPealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud 16.06.1998)
Kirjet uuendati 30. aug. 2000
245 00 |aAssociation of American Economists online directory of members
|h[Võrguteavik]
247 10 |aMembership directory of the Association of American Economics
588 ## |aPealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud 16.06.1998)
588 ## |aKirjet uuendatud: 30. aug. 2000
550 ## |aVäljaandja: Association of American Economics (1998)
710 2# |aAssociation of American Economics
Kirjet uuendati 15 jaan. 2003
245 00 |aAmerican Economists Association online directory of
members|h[Võrguteavik]
247 10 |aMembership directory of the Association of American Economics
247 10 |aAssociation of American Economists online directory of members
588 ## |aPealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud 16.06.1998)
588 ## |aKirjet uuendatud: 15. jaan. 2003
550 ## |aVäljaandja: Association of American Economics (1998) ; Association
of American Economists (2000)
710 2# |aAssociation of American Economics
710 2# |aAssociation of American Economists
245 00 |aKommunikatsiooni käsiraamat.|n[1] :|b[ptk. 1-6] /|cÄripäeva
Kirjastus ; peatoimetaja Kristel Abel
247 10 |aSuhtekorralduse käsiraamat.|n[1]
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EDITSIOONIANDMED (MK)

Sisukord

ISBD 2. ala
Andmeallikas: tiitelleht, eesmik, kolofoon (trükitud väljaanne),
kogu teavik (e-väljaanne)
Keel: nagu väljaandes, kasutatakse standardlühendeid.
Kasutada araabia numbreid.
Kui editsiooniandmed on lisandunud, kadunud või muutunud, esitatakse see
vajadusel märkuste alas. Suurte muutuste puhul, kui editsiooniandmed näitavad
olulist muutust lõimväljaande käsitlusalas või hõlmavuses, tehakse uus kirje.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a kordustrükiandmed või elektroonilise teaviku väljalaske- ja
versiooniandmed (MK)
|b
kordustrükiga seotud rööp- ja vastutusandmed (MK)
NÄITED
250 ## |a4th. ed.
250 ## |aStudent ed.

260

ILMUMISANDMED (K)

Sisukord

ISBD 4. ala
Andmeallikas: kogu teavik
Keel: nagu väljaandes, lühendeid ei kasutata.
Esitatakse viimase kirjastaja ja/või levitaja nimi ning esimene, ja kui väljaanne
lõpetab ilmumise, siis ka viimane, ilmumisaasta.
Kirjastaja nime muutused esitatakse juhul, kui see on vajalik väljaande
identifitseerimiseks märkuse väljal.
Võrguteaviku puhul võib märkida kirjastavaks väljaandjaks asutuse,
organisatsiooni või üksikisiku, kelle kodulehel teavik asub.
I indikaator
ilmumisandmete seis
#
pole määratletud/pole informatsiooni/varaseim teadaolev kirjastaja
2
vahepealne kirjastaja
3
käesolev/viimane kirjastaja
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II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a
ilmumis- või levitamiskoht (K)
|b
kirjastaja, levitaja, tellija (K)
|c
ilmumisaasta (K)
|e
trükkimiskoht, valmistamiskoht (K)
|f
trükikoda, valmistaja nimi (K)
|g
trükkimisaasta/valmistamisaasta, kui erineb ilmumisaastast (K)
|3 materjali täpsustus (MK)
Mõned võimalikud variandid võrguväljaande ilmumisandmete määramiseks:
● Üks kindel aastaarv, mis on võrguteavikus kirjas (näit. 1997)
● Ennustatav/oletatav aasta, kui ei ole ühtegi aastaarvu võimalik tuvastada.
(näit. 200-?)
Üksikut copyright aastat, mis esineb teaviku viimases seisus, ei loeta ilmumise
alguseks, sest tavapäraselt tähistatakse sellisel viisil jooksvat aastat. Kui mingit
muud informatsiooni ilmumisaja kohta ei ole võimalik leida, siis võib seda aastat
kasutada eeldatava aastana väljal 362.
NÄIDE
Kui võrguväljaandes on esitatud ainult copyright aastad, siis jääb väli 260
täitmata ja väljal 362 toome ära esimese copyright aasta.
Teavikus on toodud aastad - ©2000, ©2003, ©2009, ©2012
362 1# |a2000?
Väli 260|c jääb täitmata
NÄITED
Kui lõimväljaande ilmumisaasta on teada, siis väli 362 jääb täitmata.
245 00 |aBioneer|h[Võrguteavik] :|b[säästva ja tervikliku eluviisi portaal]
/|cMTÜ Ökomeedia ; toimetaja Katrin Lipp
260 3# |aTartu :|bÖkomeedia,|c2008[välja 362 ei täida]
Kui lõimväljaande võrguversioon ei võimalda ilmumisaastat kindlaks teha või on
ilmumisaasta määrang teavikus ebamäärane, siis väli |c jääb täitmata. Vajalik
lisainformatsioon esitatakse väljal 362.
Kui informatsioon ilmumise alguse kohta on eeldatav:
245 00 |aSperling’s bestplaces |h[Võrguteavik]
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260 3# |aPortland :|bFast Forward
362 1# |aIlmub alates 1992?
Kui informatsioon ilmumise algusest puudub:
260 3# |aCharlottesville, Va :|bLexis Pub.
[välja 362 ei täida]
Kui kirjastaja muutub, siis täidetakse kirjes mitu 260 välja pöördkronoloogilises
järjestuses.
260 3# |3Viimase kirjastajaga seotud ilmumisaasta- :|aViimane ilmumiskoht
:|bViimane kirjastaja,|cVäljaande ilmumise algus260 2# |3Ilmumisaastad:|aVahepealne ilmumiskoht :|bVahepealne kirjastaja
260 ## |3Ilmumisaastad:|aVaraseim ilmumiskoht :|bVaraseim kirjastaja
NÄITED
● Jooksev
245 00 |aBuduaar.ee|h[Võrguteavik] /|cOÜ Buduaar Meedia
260 ## |aTallinn :|bBuduaar Meedia,|c2006260 ## |aMontreal :|bICAO,|c2006260
260
260
260

3#
2#
2#
##

|32000-:|aHuntington, NY :|bJuris,|cc1990|3[1998]-1999:|aCharlottesville, Va. :|bLEXIS Law Publication
|31995-[1996]:|aCharlottesville, Va. :|bMichie
|31990-1994:|aSalem, N.H. :|bButterworth Legal Publishers

● Lõpetatud
260 ## |aTallinn :|bÄripäev,|c2014-2015
260 3# |3[2000-2003]:|aMorrisville :|bAssociation of American
Economics,|c1995-2003
260 ## |31995-1999:|aMorrisville :|bAmerican Economics Society
Kui ilmumisaeg ei ole teavikus toodud andmete alusel tuvastatav, siis
lisaallikaid kasutada ei ole vaja ja ilmumisaja väli jääb täitmata.
Väljale 260 märgitakse ilmumiskoht nii nagu väljaandes: Reval, Tartus, Rija
linnas, Sõmerpalus. Vajadusel esitatakse normitud nimekuju väljal 752.
Ilmumiskoha identifitseerimiseks võib lisada riigi, osariigi, maakonna vms nime.
Nimi eraldatakse komaga, kui see võetakse kehtestatud andmeallikast, või
asetatakse nurksulgudesse, kui see võetakse muust allikast. USA osariikide
lühendid on vastavalt AACR2-le (näit Mass. = Massachusetts).
260 3# |aCambridge, Mass.
260 3# |aWashingot, D.C.
260 3# |aCambridge [England]
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Teadaolevalt vale nime esinemisel võib parandatud või alternatiivse nimevariandi
lisada nurksulgudes.
260 3# |aTallinn [p.o. Tartu]
260 3# |aKuresare [s.o. Kuressaare]
260 3# |aPesth [i.e. Budapest]
Eestikeelsete teavikute kirjeldamisel kasutatakse eestikeelseid lühendeid (p.o.,
s.o., jt., jne.), erandina ilmumiskoha ja/või kirjastaja puudumisel kasutatakse
alati ladinakeelseid lühendeid. [S.l.] ja [s.n.].
Võõrkeelsetel teavikutel kasutame ainult ladinakeelseid lühendeid.
Erandina on venekeelsete teavikute lühendid kirillitsas (и т.д. = jne. ; б.и. =
ilma kirjastuseta ; Б.м. = ilma kohata ; т.е. = see on).
Lühendite vahele ei panda tühikuid. Iga alamväli paigutatakse eraldi
nurksulgudesse.
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 kasutatada mõne suurema haldusüksuse, kas või riigi nime.
Kui teavikus ei ole märgitud ilmumis- või levitamiskohta, siis kataloogimisel
näidatakse väljal 260|a koht nurksulgudes teaviku keeles.
260 ## |a[København] :|bGyldendal,|c1994-

300

FÜÜSILINE KIRJELDUS (K)

Sisukord

ISBD - 5. ala
Allikas: teavik tervikuna
Keel: eesti.
Võib kasutada lühendeid.
Lõpetamata irdlehtväljaannete puhul märgitakse kirjesse kd. või kasutatakse
vastavaid termineid.
Lõpetatud irdlehtväljaannete puhul märgitakse kirjesse 1 kd., 2 kd. jne või
kasutatakse vastavaid termineid.
Võrguteaviku puhul märgitakse kirjesse:1 võrguväljaanne
Indikaatorid
määratlemata
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Alamväljad
|a
laadi erimäärang ja/või maht (K)
|b
täiendandmed (MK)
|c
mõõtmed (K) NB! Kohustuslik alamväli ainult RB kirjetes.
|e
irdlisa (MK)
(kasutada ainult läbivalt ilmuvate lisade puhul, kahe ja enama irdlisa
märkimisel korratakse plussmärki, alamvälja tähist ei korrata)
NÄITED
300 ## |akd. (irdlehtedena) :|bill. ;|c26 cm
300 ## |a2 kd. (irdlehtedena) :|bill. ;|c27 cm
300 ## |a1 võrguväljaanne

310

JOOKSEV ILMUMISSAGEDUS (MK)

Sisukord

Ilmumissagedust Uuendatakse pidevalt kasutatakse juhul, kui e-lõimväljaannet
uuendatakse sagedamini kui iga päev.
Aastad lisatakse, kui jooksev ilmumissagedus ei ühti algse ilmumissagedusega.
Seotud välja 008 ilmumissageduse (008/18) ja regulaarsuse (008/19)
koodidega.
008/18 q
008/19 r
310 ## |aTäiendatakse 4 korda aastas
008/18
008/19
245 00
310 ##

k
r
|aAnnual report of the Director
|aUuendatakse pidevalt

Indikaatorid
Määratlemata
Alamväljad
|a
jooksev ilmumissagedus (MK)
|b praeguse ilmumissageduse algusdaatum (MK)
kasutatakse ainult siis, kui täidetakse ka välja 321
NÄITED
245 00 |aLogistikakäsiraamat.|n[1] :|b[ptk. 1-6] /|cÄripäeva Kirjastus ;
peatoimetaja Tanel Raig
310 ## |aTäiendatakse 4 korda aastas
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245 10 |aSourceOECD|h[Võrguteavik]
310 ## |aUuendatakse pidevalt
310 ## |aTäiendatakse vastavalt vajadusele
310 ## |aTäiendati vastavalt vajadusele (lõpetatud väljaanne)

321

VARASEM ILMUMISSAGEDUS (K)

Sisukord

Märgitakse varasem(ad) ilmumissagedus(ed) kui jooksev ilmumissagedus on
toodud väljal 310.
Välja võib korrata kuni 3 korda pöördkronoloogilises järjestuses.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
varasem ilmumissagedus (MK)
|b
varasema ilmumissageduse daatumid (MK)
NÄITED
321 ## |aUuendati 2 korda aastas,|b2003
321 ## |aUuendati 3 korda aastas,|b2001-2002
321 ## |aUuendati 1 kord kuus,|b1990-1999

362

ILMUMISDAATUMID JA/VÕI AASTAKÄIGU
MÄÄRANG (K)

Sisukord

Kui teaviku esimese ja viimase seisu aasta puudub ning väli 260 jääb täitmata,
siis tehakse märkus ilmumisaja alguse ja lõpu kohta. Välja korrata ei ole vaja,
info võib esitada ühel väljal.
Kui väljal 260 |c on ilmumisaeg toodud, siis väljal 362 sama aastat näidata ei ole
vaja.
I indikaator
0
vormitud kujul
1
vormimata kujul (vaba tekst)
II indikaator
määratlemata
Alamväli
|a
ilmumise daatumid ja/või aastakäigu määrang (MK)
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NÄITED
362 1# |aIlmub alates oktoobrist 1990
362 1# |aIlmub alates 1997? (võimalik/eeldatav ilmumisaasta)
362 1# |aIlmub alates 1990ndatest
362 1# |aIlmus vahemikus 1998-2001
362 1# |aAlustas ilmumist 1998 või 1999
362 1# |aLõpetas ilmumise 2002?
362 1# |aAlustas u. 2000

440

SEERIAANDMED (K)

Sisukord

Alates 18.02.2015 seeriaandmete välja 440 uute teavikute
kataloogimisel mitte kasutada!
Kasutusel on ainult väli 490!
Vanemates kirjetes on andmed väljalt 440 #0
konverteeritud ümber väljale 490 0#.

490

SEERIAANDMED (K)

Sisukord

NB! KEHTIVAD UUED REEGLID!
ISBD 6. ala
Keel: nagu teavikus.
Numbrid: kasutatakse ainult araabia numbreid.
Seeriaandmed esitatakse täpselt nii nagu väljaandes. Kui põhiseerial on eri
vorme, siis esitatakse ühtluspealkiri täiendkirje väljal 830 (vastab põhiseeria
väljale 130).
I indikaator
0
ei ole seotud 8XX väljaga (vt. Variant 1)
1
seeria on seotud väljaga 8XX (vt. Variant 2)
II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a
seeriaandmed (K)
(pealkiri/pealkirjad, rööppealkiri, alapealkiri, täiendandmed,
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vastutusandmed, osa/köite numbrid ja pealkirjad)
seeriasisene järjenumber (K)
ISSN (MK)
materjali täpsustus (MK)

Variant 1. 490 0# (varasem 440)
– Täiendavalt välja 800/830 ei tehta
– Muutus varasemaga: väljal puudub SKIP; puuduvad alamväljad |n ja |p.
Kasutatakse:
– lihtseeriate puhul
– kui seeria vastab koondkirje olemasolul koondkirje väljale 130 või 245
– juhul, kui erinevus koondkirje väljadega 245/130 on ainult alamväljades
|n ja |p, jäetakse need ära. Kasutatakse üksnes kirjemärgistust.

NÄITED
490 0# |aÄripäeva käsiraamat

Variant 2. 490 1# (varasem 490)
Nõutav on seos väljadega 800/830.
Kasutatakse:
– tüüppealkirjaga seeriate puhul (Toimetised, Aastaraamat jms)
– koos seeria vastutusandmetega, väljale 830 märgitakse põhiseeria
ühtluspealkiri
– rööppealkirjadega seeriate puhul. 490 sisaldab kõiki pealkirju (korrates
alamvälja |a), väljale 830 märgitakse seeria ühtluspealkiri, mis vastab
seeria koondkirje väljale 130
– seeriate puhul, millel on täiendandmed
– seeriate puhul, millel on vastutusandmed
– seeriate puhul, mis algavad artiklitega
– seeriapealkirja puhul, mis on esitatud ekslikult või muul põhjusel teisiti
Kui seeria on ilmunud mitme erineva nimetuse all, on võimalik sellel väljal ära
näidata kõik erinevad nimetused. Välja tuleb korrata iga nimetuse jaoks. Seeria
ühtluspealkirjale tehakse täiendkirje väljal 830.
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Sisukord

ISBD 7. ala
Andmeallikas: mistahes allikas ; keel: eesti
Lubatud on standardlühendid.
NB! Juhendi näidetes märkuste ja lingiväljade alamväljal |w toodud bibkirje
number on alati e-kataloogi ESTER kirje number.

500

ÜLDMÄRKUSED (K)

Sisukord

Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
märkuse tekst (MK)
Eritüübilised märkused kirjutatakse eraldi väljadele, ühetüübilised samale väljale,
eraldades need alavahemärgiga punkt ja kriips:
●
●

●
●

Pealkirja märkused
Lühendite ja akronüümide märkused
– V & B = Vaccines and Biologicals
– ECSC = European Coal and Steel Community
Vastutusandmete märkus
Füüsilise kirjelduse märkus

... ja kõik muud märkused, mis ühegi ülaltoodud märkuse tüübiga ega teiste
5xx väljadega ei kattu, kuid on vajalikud kirjes esitada.
NÄITED
500 ## |aToimetaja vaheldub
500 ## |aPõhipealkiri võetud kaanelt
500 ## |aTeaviku päismikus logo “...”
500 ## |aTTnet = training of trainers network
500 ## |aIlmumiskoht: Tallinn (1992-1995) ; Tartu (1997-2004)
500 ## |aIlmub kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes
500 ## |aPealkiri 1998-2008: Suhtekorralduse käsiraamat
(varasem pealkiri esitatakse ilma aastateta ka väljal 247, kuna veebikataloogis
on pealkiri koos aastaga kasutajale raskesti mõistetav)
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BIBLIOGRAAFIA JA REGISTRITE MÄRKUS (K)

Sisukord

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

516

MÄRKUS ELEKTROONILISE TEAVIKU TÜÜBI KOHTA (K)

Sisukord

Vastab väljale 006/09 (faili tüüp) – on selle sõnaline väljendus.
Teaviku tüübi märkusega väljendatakse teaviku täpset olemust, võib kasutada ka
erinevates vormingutes kättesaadavuse kirjeldamiseks.
Välja täidetakse siis, kui informatsioon on kasutajale oluline.
I indikaator
#
faili tüüp
II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a
sisu märkus (MK)
NÄITED
516 ## |aOtsitav andmebaas
516 ## |aSisukorrad ja kokkuvõtted vabalt kättesaadavad html-vormingus,
täistekstid pdf-vormingus
516 ## |aTekst ja noot html- ning pdf-vormingus, heli mp3-vormingus ja video
mpeg4-vormingus
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Sisukord

KAASANDE VÕI LISA MÄRKUS (K)

Märkus tehakse põhiväljaandele (ird)lisa kohta, millele pole tehtud eraldi kirjet.
Soovi korral võib lisa pealkirja otsitavaks teha lisades selle täiendkirje väljale
740.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
märkuse tekst (MK)
NÄITED
245 00 |aJuhiabi käsiraamat.|n2 :|b[ptk. 7-12] /|cÄripäeva Kirjastus, Eesti Juhi
Abi Ühing ; autorid ja koostajad: Janne Kerdo (peatoimetaja)
525 ## |a2002. a. detsembris kaasas CD-ROM: Juhiabi käsiraamatu
näidiskirjad

530

Sisukord

TÄIENDAVA KANDJA MÄRKUS (K)

Seotud väljadega 776 ja/või 856.
Nõutav vastastikune seos kirjete vahel.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
märkuse tekst (MK)
NÄITED
530 ## |aKättesaadav ka digiteerituna (tekst digiteeritud, ehk vanema teaviku
jaoks)
530 ## |aIlmub ka võrguteavikuna
530 ## |aIlmub ka trükisena: TEA entsüklopeedia (2008-)
(lisatakse erineva sõnastusega pealkirjade puhul)

538

SÜSTEEMINÕUETE JA JUURDEPÄÄSU MÄRKUS (K)

Välja täitmine on soovitatav peamiselt
operatsioonisüsteemi esiletoomiseks.
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Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
märkuse tekst (MK)
NÄITED
538 ## |aSüsteeminõuded: videote vaatamiseks Flash Player alates versioonist
8.0

546

KEELEMÄRKUS (K)

Sisukord

Seotud keelekoodidega väljal 041.
Märkus tehakse juhul, kui tegemist on mitme erineva keelega ja kirjest ei saa
aru, mis keelega on tegemist või mis keelest tõlgitud.
Indikaatorid
Määratlemata
Alamväljad
|a
märkuse tekst (MK)
NÄITED
546 ## |aTekst läti keeles
546 ## |aRööptekst inglise keeles
546 ## |aKokkuvõte saksa keeles
546 ## |aTekst erinevates keeltes
546 ## |aVeebisait kättesaadav ka vene keeles
546 ## |aAndmebaas kättesaadav ka inglise, saksa ja prantsuse keeles

550

VÄLJAANDVA KOLLEKTIIVI MÄRKUS (K)

Sisukord

Esitatakse märkused väljaande intellektuaalse ja kunstilise sisu eest kunagi
vastutanud või praegu vastutavate kollektiivide kohta. Täiendkirje tehakse
väljale 710.
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
väljaandva kollektiivi märkus (MK)
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NÄITED
245 10 |aAmerican Economists Association online directory of members
|h[Võrguteavik]
247 10 |aMembership directory of the Association of American Economics
247 10 |aAssociation of American Economists online directory of members
550 ## |aVäljaandja: Association of American Economics (1998) ; Association
of American Economists (2000)

580

LINGITUD KIRJE MÄRKUS (K)

Sisukord

Kohustuslik RB tasandi kirjetes. Kasutada koos lingiväljadega 765, 767, 775.
Märkus tehakse ilma lingiväljadeta, kui ei ole tehtud kirjet viidatavale nimetusele
(näit. kui raamatukogus eksemplare ei ole).
Indikaatorid
määratlemata
Alamväljad
|a
märkuse tekst (MK)
Standardnumbriga väljaande märkuses ilmumisaastaid ei märgita. Kui
standardnumbrit ei ole, siis vajadusel lisatakse identifitseerimiseks
ilmumisaastad.
NÄITED
245 00 |aTöösuhete käsiraamat /|cÄripäeva Kirjastus, Lepik & Luhaäär LAWIN ;
autorid ja koostajad: Triinu Hiob (peatoimetaja), Liina Naaber-Kivisoo,
Pirkko-Liis Harkmaa ... [jt.]
580 ## |aIlmub ka vene keeles: Справочник по трудовым отношениям
767 1# |tСправочник по трудовым отношениям.|g2006-|wb21577523

588

KIRJELDATAVA ÜKSUSE MÄRKUS (K)

Sisukord

Kohustuslik RB kirjetes. Märkus tehakse kirjeldamise aluse ja hilisemate
täienduste kohta.
Märkus on kohustuslik, kui kirjet täiendatakse andmetega hilisemate täienduste
kohta.
Indikaatorid
määratlemata
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Alamväljad
|a
märkuse tekst (MK)
Võrguväljaande puhul on kohustuslik märkida ära võrguväljaande
põhipealkirja ja editsiooniandmete allikas.
Kirjel peab olema ka märkus kuupäevaga – kirjeldamise seis. Kirjes kajastub
alati viimane seis, seega iga kord kui kirjet kontrollitakse või parandatakse,
uuendatakse ka kirjeldamise seisu kuupäeva.
588 ## |aPealkiri võetud lehekülje pealdisest (kirjeldatud: 18.09.2000)
588 ## |aKirjet uuendatud: 09.01.2015
NÄITED
588 ## |aKirjeldamise alus: 2011 (2010)
588 ## |aKirjeldamise alus: 2008, aug.
588 ## |aHiliseim vaadatud: 2010, jaan.
588 ## |aPealkiri võetud TEI päisest (kirjeldatud: 11.03.2001)
588 ## |aPealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud: 18.08.2011)
Kui võrguväljaandel ei ole eraldi tiitellehte ja pealkiri on samal leheküljel, kus
algab tekst, siis võib kasutada seda märkust.
588 ## |aPealkiri võetud trükiväljaandest (kirjeldatud: 20.03.2015)
588 ## |aPealkiri võetud kirjastuse kodulehelt (kirjeldatud: 25.01.2015)
588 ## |aPealkiri võetud lehekülje pealdisest (kirjeldatud: 13.12.2009)

610

MÄRKSÕNA – KOLLEKTIIVI NIMI (selle kohta) (K)

Sisukord

Kasutada ainult siis, kui märksõna kehtib kogu väljaande kohta.
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)
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asutuse konverentsi järjenumber (K)

MÄRKSÕNA – AJUTISE KOLLEKTIIVI NIMI
(selle kohta) (K)

Sisukord

Kasutada ainult siis, kui märksõna kehtib kogu väljaande kohta.
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)
|n järjenumber (K)
|e
allüksus (K)

Sisukord

TEISED 6XX VÄLJAD
Vt. Liigitamine ja märksõnastamine ESTERis

TÄIENDKIRJEVÄLJAD
700

Sisukord

TÄIENDKIRJE – ISIKUNIMI (K)

Sisukord

Kasutatakse RB kirjetes toimetajate, koostajate näitamiseks.
Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju. Iga
roll eraldi realt.
Seotud väljadega 245, 5XX.
Autoriga lõimväljaande kirjetes välja 100 ei kasutata, autor märgitakse
vastutusandmetesse ja tehakse täiendkirje väljal 700.
I indikaator
0
pealdise esimeseks elemendiks eesnimi
1
pealdise esimeseks elemendiks perekonnanimi
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II indikaator
määratlemata
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
NÄITED
700 1# |aSikk, Maarja,|etoimetaja
700 1# |aMärtson, Marianne,|etoimetaja
700 1# |aAnsaar, Leelo,|ekoostaja
700 1# |aNormak, Peeter,|d1952-,|etoimetaja
700 1# |aСамост, Анвар,|d1971-,|etoimetaja

710

TÄIENDKIRJE – KOLLEKTIIVI NIMI (K)

Sisukord

Kontrollida nimepealdisi registrist. Võimalusel kasutada normitud nimekuju.
Vt. ka Kollektiivide pealdised
I indikaator
1
pealdise esimeseks elemendiks võimupiirkonna nimi
2
pealdise esimeseks elemendiks nimi otsejärjestuses / pärijärjestuses
II indikaator
määratlemata
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)
NÄITED
710 2# |aÖkomeedia, mittetulundusühing
710 2# |aTartu Ülikool.|bKlassikalise filoloogia õppetool
710 2# |aLepik & Luhaäär (advokaadibüroo)
710 2# |aÄripäeva Kirjastus
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Kollektiivide puhul võib täpsustavad märkused asukoha, tegevusala vms. lisada
nime järel sulgudes. Mõnel juhul võib ka kollektiivide puhul kasutada alamvälja
|e rolli märkimiseks

740

TÄIENDKIRJE – PEALKIRI (K)

Sisukord

Vabama kasutusega väli täiendkirje tegemiseks pealkirjale.
Sagedasem kasutusala skippi ehk tähtede/tähemärkidede ärajätmist vajavatele
pealkirjadele täiendkirjete tegemine, mis muidu on kirjes seda
mittevõimaldavatel väljadel (näit. 246).
I indikaator
0-9 järjestamisel mittearvestatavate sümbolite arv
II indikaator
määratlemata
Alamväljad
|a
pealkiri (MK)
|h laadi üldmäärang (MK)
|n teose osa number (K)
|p
teose osa nimetus (K)

LINGIVÄLJAD

Sisukord

Viitevälju kasutada juhul, kui andmebaasis on olemas viidatava nimetuse kirje
või tehakse vastav kirje. Kui nimetust andmebaasis ei esine, tuleb teha märkus
vastavale märkuse väljale (525, 530, 580).
Kui väli 130 on kirjes olemas, tuleb linkide tekitamiseks kasutada just seda välja.
Kirjemärgistus:
● pealkirja ja täpsustuse vahel ei ole punkti, laadi üldmäärang on
ümarsulgudes ja väikese tähega
● enne alamvälja |x on punkt. Standardnumber kirjutada sidekriipsuga
● enne alamvälja |g on punkt
● alamvälja |w ees punkti ei ole
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LINK ORIGINAALKEELES VÄLJAANDELE (K)

Sisukord

I indikaator
0
genereeritakse märkus (ei ole märkust väljal 580)
1
märkust ei genereerita (märkus väljal 580)
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Originaalkeelne va
Alamväljad
|t
pealkiri (MK)
|c
täpsustus (MK)
(kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
|g
väljaande seoseandmed (K)
|x
ISSN (MK)
|w kirje kontrollnumber (K)
NÄITED
245 00 |aСправочник по трудовым отношениям /|cÄripäeva Kirjastus, Lepik &
Luhaäär LAWIN ; главный редактор: Трийну Хиоб
580 ## |aTõlge väljaandest: Töösuhete käsiraamat
765 1# |tTöösuhete käsiraamat.|g2006-|wb21450869

767

LINK TÕLGITUD VÄLJAANDELE (K)

Sisukord

Väljad 765 ja 767 on omavahel seotud.
Tõlkes väljaanne on toodud väljal 767 ja originaal on väljal 765.
I indikaator
0
genereeritakse märkus (ei ole märkust väljal 580)
1
märkust ei genereerita (märkus väljal 580)
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Tõlge
Alamväljad
|t
pealkiri (MK)
|c
täpsustus (MK) (kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
|g
väljaande seoseandmed (K)
|x
ISSN (MK)
|w kirje kontrollnumber (K)
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NÄITED
245 00 |aTöösuhete käsiraamat /|cÄripäeva Kirjastus, Lepik & Luhaäär LAWIN ;
peatoimetaja: Triinu Hiob
580 ## |a Ilmub ka vene keeles: Справочник по трудовым отношениям
767 1# |tСправочник по трудовым отношениям.|g2006-|wb21577523

775

LINK – TEISELE EDITSIOONILE (K)

Sisukord

Kasutatakse, kui väljaanne ilmub samaaegselt mitmes keeles või mitmes
editsioonis.
I indikaator
0
genereeritakse märkus (ei ole märkust väljal 580)
1
märkust ei genereerita (märkus väljal 580)
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Teine editsioon
Alamväljad
|t
pealkiri (MK)
|c
täpsustus (MK)
(kasutatakse laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
|g
väljaande seoseandmed (K)
|x
ISSN (MK)
|w kirje kontrollnumber (K)
NÄITED
Väljaande editsioonid suunatud erinevatele kasutajarühmadele.
Professional edition
245 00 |aWebElements periodic table|h[Võrguteavik]
250 ## |aProfessional ed.
580 ## |aIlmub ka: Student ed.
775 1# |tWebElements periodic table (Student ed.)
Student
245 00
250 ##
580 ##
775 1#

edition
|aWebElements periodic table|h[Võrguteavik]
|aStudent ed.
|aIlmub ka: Professional ed.
|tWebElements periodic table (Professional ed.)
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LINK – TÄIENDAVALE KANDJALE (K)

Sisukord

Seotud väljaga 530.
I indikaator
0
genereeritakse märkus (ei ole märkust väljal 530)
1
märkust ei genereerita (märkus väljal 530)
II indikaator
#
kuvatekst kataloogis: Teine kandja
Alamväljad
|t
pealkiri (MK)
|c
täpsustus (MK)
(kasutatakse vajadusel laadi üld- või erimäärangu märkimiseks)
|g
väljaande seoseandmed (K)
|x
ISSN (MK)
|w kirje kontrollnumber (K)
NÄITED
245 10 |aTöösuhted|h[Võrguteavik] /|cÄripäeva Kirjastus, Lepik & Luhaäär
LAWIN ; autorid ja koostajad: Triinu Hiob (peatoimetaja), Liina NaaberKivisoo, Pirkko-Liis Harkmaa ... [jt.]
530 ## |aIlmub ka trükisena
776 1# |tTöösuhete käsiraamat.|g2006-|wb21450869

780

LINK – EELNEVALE VÄLJAANDELE (K)

Sisukord

785

LINK – JÄRGNEVALE VÄLJAANDELE (K)

Sisukord

NB! Pealkirja muutuse puhul viitevälju ei tehta. Väljaande pealkirja muutused
kajastuvad väljadel 246/247.
Vt. ka: Muutused, mille puhul koostatakse uus kirje

856

ELEKTROONILINE ASUKOHT JA JUURDEPÄÄS (K)

Sisukord

I indikaator
juurdepääsumeetod
#
informatsioon puudub (näit. EOD nupuga kirjed)
4
HTTP
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II indikaator
#
informatsioon puudub; digiarhiivide ja teiste mäluasutuste materjalid
(DIGAR, DEA, EEVA jt.)
0
kirje on võrguväljaande kohta (kasutada võrguteaviku kirjes)
1
kirje on füüsilisel kandjal teaviku kohta, mis on ilmunud ka
võrguväljaandena
2
seotud ressurss (kirjeldatava teavikuga seotud lehekülg – kirjastuse
veebilehekülg või organisatsiooni kodulehekülg)
Alamväljad
|z
märkus elektronkataloogis (K) Kasuta Veebilinkide sõnastused
|u URL-aadress (K)
|x
kasutajale varjatud märkus (K)
NB! Alamväljade |z ja |u järjekord kirjes ei ole oluline.
NÄITED
Võrguväljaanne
245 00 |aPostimees.ee|h[Võrguteavik] /|cvastutav peatoimetaja Anvar Samost
; peatoimetaja Merit Kopli
856 40 |uhttp://www.postimees.ee|zVÕRGUVÄLJAANNE Postimees.ee
Trükitud väljaanne, mis on ilmunud ka võrguväljaandena:
indikaatorid 41
245 00 |aGlobal air navigation plan
856 41 |uhttp://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?
docnum=9750|zTÄISTEKST

908

KEHTETU VEEBILINK (K)

Sisukord

Kasutatakse kehtetute veebilinkide säilitamiseks RB 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)
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NÄITED
908 ## |zTÄISTEKST|uhttp://www.ttu.ee/hum/conference|xAadress ei kehti
(10.03.2012)

909

INFO VEEBILINKIDE MÄRGISTAMISE KOHTA (K)

Sisukord

NB! Alates 01.06.2014 on veebilinkide märgistamine linkide
vahetamiseks lõpetatud!
Märkus: koos indikaatoritega 99 kasutatakse RRis veebilinkide kontrolli puhul
ajutise info sissekirjutamiseks kirjesse.

9XX

INFO KIRJELDAJA KOHTA (K)

Sisukord

Vt. Ühiste kirjete kasutamise kord
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 ## |eRBK mall 2016-03|tRBK marin 2016-04|sNAO sõrmus 2016-04
951 ## |myolii pille 2014-11
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Sisukord

Välja 006 täitmine lisaga lõimväljaande kirjes

Seotud väljaga 300 |e. Täidetakse vastavalt irdlisa laadile.
Kasutatakse ka siis, kui trükitud lõimväljaande lisa on avaldatud internetis.
VÕRGURESSURSID JA ELEKTROONILINE TEAVIK
(diskett, CD vm füüsiline kandja)
Type code

m

FormItem
Govt Pub

Undefine
Undefine

|

Audience
…

Undefine

|

File Type
Undefine

Type code
teaviku vorm
m
arvutifail/elektrooniline teavik
Undefine
Audience
FormItem
Undefine
File
a
b
c

d
e
f
g
h
i
m
u

jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga |
jääb tühjaks
jääb tühjaks

Type
numbrilised andmed
arvutiprogramm
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, näit. keeleõppematerjalid)
kombinatsioon
(pildi, heli, teksti, animatsiooni, video ja multimeedia kombinatsioonid)
tundmatu

Govt Pub
Undefine
Undefine

tähistatakse püstkriipsuga |
jääb tühjaks
jääb tühjaks
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HELISALVESTIS (CD, HELIKASSETT, HELIPLAAT)
Type code
MusicPts
Acc mat1
Acc mat4
LitText1

…
|
|
|
|

Form Comp
Audience
Acc mat2
Acc mat5
LitText2

Trans /arr

|

Undefine

|
|
|
|
|

Format
Form Item
Acc mat3
Acc mat6
Undefine

|
|
|
|

Type code
teaviku vorm
i
mittemuusikaline helisalvestis
j
muusikaline helisalvestis
Form Comp
Format
MusicPts
Audience
FormItem
Acc mat 1-6
LitText 1-2
Undefine
Trans /arr
Undefine

tähistatakse püstkriipsuga
tähistatakse püstkriipsuga
tähistatakse püstkriipsuga
tähistatakse püstkriipsuga
tähistatakse püstkriipsuga
tähistatakse püstkriipsuga
tähistatakse püstkriipsuga
jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga
jääb tühjaks

|
|
|
|
|
|
|
|

VIDEOSALVESTIS
Type Code

g

Run Time

Audience

|

Undefine

Govt Pub

|

Undefine

Type Mat

v

FormItem
Techniq

…

Undefine

l

Type code
teaviku vorm
g
projitseeritav teavik
Runtime
Undefine
Audience
Undefine
Govt Pub
FormItem
Undefine

pikkus minutites (näiteks: 67 minutit kirjeldada kujul 067)
jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga |
jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga |
jääb tühjaks
jääb tühjaks
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Type Mat
visuaalteaviku tüüp
v
videosalvestis (VHS ja DVD)
Technique tehnika
a
animatsioon (multifilmid)
c
animatsioon ja otsevõte (kombineeritud võtted)
l
otsevõte (mängu- ja muud videofilmid)

KAART
TypeCode
Relief3
Undefine

e
|

Relief1
Relief4
CartType

|
|
…

Relief2
Project
Undefine

Govt Pub

|

FormItem

Undefine

Index

|

Undefine

SpFmt 1

SpFmt 2

|

|
||

|

Type Code
e
trükitud kaart
f
käsikirjaline kaart
Relief
Project
Undefine

reljeefi kujutusviis
projektsioon
jääb tühjaks

tähistatakse püstkriipsuga |
tähistatakse kahe püstkriipsuga ||

Cart Type kartograafilise teaviku tüüp
a
üksik kaart
b
kaardisari
c
kaartjadaväljaanne
d
gloobus
e
atlas
f
eraldi kaart lisana
Undefine
Govt Pub

jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga |

FormItem
#
mitte ükski järgnevaist
a
mikrofilm
b
mikrofišš (diamikrokaart)
c
epimikrokaart
d
suures kirjas raamatud
f
Braille'i kirjas raamatud
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tavatrükise reproduktsioon (näit. fotokoopia, valguskoopia)
elektrooniline

Undefine
Index
Undefine
Sp Fmt

LISA 2.

jääb tühjaks
tähistatakse püstkriipsuga |
jääb tühjaks
täpsustavad vormitunnused - tähistatakse püstkriipsuga |
* muutunud kirjavahemärgid, kaasa arvatud algustähtlühendis või
muude tähtede vahel.

Sisukord

Välja 007 täitmine lisaga lõimväljaande kirjes

Järgnevalt on esitatud helisalvestise, videosalvestise, elektroonilise teaviku ja
võrguressursi 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

Spec Mat
ConfPlay
TapWidth
KindMat
Cap Stor

...
|
|
...
|

Undefine
Groove W
TapeConf
KindCut

|
|
|

Materjali kategooria

Spec mat (007/01) Teaviku laadi erimäärang
d
heliplaat (ka CD)
s
helikassett
Undefine (007/02)
Speed (007/03)
Vinüülplaadid
b – 33 1/3 p/’
c – 45 p/’
d – 78 p/’

jääb tühjaks
Kiirus
CD
f – 1.4 m/’’

Kassetid
l – 4,76 cm/’’

Conf Play (007/04) tähistada püstkriipsuga |
GrooveW (007/05) tähistada püstkriipsuga |
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Dimens (007/06)
tähistada püstkriipsuga |
Tap With (007/07) tähistada püstkriipsuga |
Tape Conf (007/08) tähistada püstkriipsuga |
Kind Disc (007/09) Plaadi või lindi liik
m
tiražeeritud väljaanne
Kind
m
p
s

Mat (007/10) Materjal
metall ja plastmass (CD, DVD, helikassetid, lindid)
plastmass (33 1/3 ja 45 p/’ heliplaadid)
šellak (78 p/’ heliplaadid)

Kind Cut (007/11)
SP Char (007/12)
Cap Stor (007/13)

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

NÄITED
CD
sd f|||||mm|||
Mat Catg
s

Spec Mat

d

Undefine

Speed
Dimens
KindDisc
S P Char

ConfPlay
TapWidth
KindMat
Cap/Stor

|
|
m
|

Groove W
TapeConf
KindCut

f
|
m
|

|
|
|

LP (33 p/min)
sd b|||||mp|||
Mat Catg
s

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

Heliplaat (78 p/min)
sd d|||||ms|||
Undefine

Speed
Dimens
KindDisc
S P Char

ConfPlay
TapWidth
KindMat
Cap/Stor

|
|
p/s
|

Groove W
TapeConf
KindCut

Helikassett
sd l|||||mm|||
Mat Catg
s

Spec Mat

d

Undefine

Speed
Dimens
KindDisc
S P Char

ConfPlay
TapWidth
KindMat
Cap/Stor

|
|
m
|

Groove W
TapeConf
KindCut

b/c/d
|
m
|

l
|
m
|
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VIDEOSALVESTISE FÜÜSILINE KIRJELDUS
Avab CTRL+R
Mat Catg
Color
Med Snd

v
...
|

Mat Catg (007/00)
v
videosalvestis

Spec Mat
Format
Dimens

...
...
|

Undefine
SoundSep
ConfPlay

|
|

materjali kategooria

Spec Mat (007/01) teaviku laadi erimäärang
d
videoketas (DVD, LD, BD)
f
videokassett (VHS)
Undefine (007/02)

määratlemata positsioon

jääb tühjaks

Color (007/03)
värving
b
must-valge
c
mitmevärviline
m
segu
z
muu
Format (007/04)
vorming
b
VHS (1/2 tolline videokassett)
s
Blu-ray (BD)
v
DVD
SoundSep (007/05)
MedSnd (007/06)
Dimens (007/07)
Conf Play (007/08)

heli tähistada püstkriipsuga |
helikandja
tähistada püstkriipsuga |
mõõtmed
tähistada püstkriipsuga |
heli taasesituskanalite arv
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

Spec Mat

d

Undefine
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Format
Dimens

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

v
|

SoundSep
ConfPlay

|
|

d
s
|

Undefine
SoundSep
ConfPlay

|
|

ELEKTROONILISE TEAVIKU/VÕRGURESSURSI FÜÜSILINE KIRJELDUS
Mat Catg

c

Spec Mat

...

Undefine

Color
Image Bit
Ant/srce

|
|||
|

Dimens
File Fmt
Lvl Comp

...
|
|

Sound
QA Targt
RfmtQual

|
|
|

Mat Catg (007/00) materjali kategooria
c
arvutifail/elektrooniline teavik
Spec Mat (007/01) teaviku laadi erimäärang
r
kaugpöördus (võrguressursid)
j
magnetketas (diskett)
o
laserketas (CD-ROM, DVD-ROM)
Undefine (007/02)
Color (007/03)

määratlemata positsioon jääb tühjaks
värving tähistada püstkriipsuga |

Dimens
mõõtmed (007/04)
a
3 1/2 in (diskett)
g
4 3/4 in või 12 cm (CD-ROM, DVD-ROM)
n
mitterakendatav
z
muud
Sound (007/05) heli
Image Bit (007/06-08)
File Fmt (007/09)
QA Targt (007/10)
Ant/srce (007/11)
Lvl Comp (007/12)
RfmtQual (007/13)
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püstkriipsuga |
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NÄITED
Võrguressurss
cr |n|||||||||
Mat Catg
c

Spec Mat

r

Undefine

Color
Image Bit
Ant/srce

Dimens
File Fmt
Lvl Comp

n
|
|

Sound
QA Targt
RfmtQual

CD-ROM, DVD-ROM
co |g|||||||||
Mat Catg
c

Spec Mat

o

Undefine

Color
Image Bit
Ant/srce

Dimens
File Fmt
Lvl Comp

g
|
|

Sound
QA Targt
RfmtQual

Diskett
cj |a|||||||||
Mat Catg
c

Spec Mat

j

Undefine

Color
Image Bit
Ant/srce

Dimens
File Fmt
Lvl Comp

a
|
|

Sound
QA Targt
RfmtQual

|
|||
|

|
|||
|

|
|||
|
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Sisukord

Kirjete näited

TRÜKITUD IRDLEHTVÄLJAANNE (monograafia ; ISBNiga)
est
KEEL
KAT PÄEV 01.10.1997
KIRJE LIIK
Estonian
SKIP

0

ASUKOHT

rr

RR

BIB TASE

i LÕIMVÄLJAANNE

LAAD

a RAAMAT

RIIK

---er Estonia

MARC Leader
#####nai a22##### i 4500
y 008
981212d19931994er || l| |||||| b0est
i 020
9985900103|q(köites)
y 040
ErRR|best|cErRR|dErRR
y 072 7 339|2udkrb
g 080
339.543|x(474.2)|2est
t 245 00 Ülevaade tollikorraldusest Eestis /|cEesti Vabariigi Riiklik Tolliamet
p 260
Tallinn :|bGrafimill,|c1993-1994
r 300
1 kd. (irdlehtedena) ;|c31 cm
r 310
Täiendati ebaregulaarselt
n 588
Kirjet uuendatud: 25.01.2009
d 650 9 tollipoliitika
d 650 9 toll
d 651 4 Eesti
b 710 1 Eesti.|bTolliamet
y 910
RMT 1993:01|b9985-9001-0-3 (köites)
y 930 0 r|b4. Ametlikud väljaanded|cE
y 950
|pNAO kressa (710)|pRBK leili 01.01|sNAO annika 2002-05|pNAO
katrin 2009-01(710)
y 970
20110305_tenno

TRÜKITUD IRDLEHTVÄLJAANNE (lõpetatud)
est
KEEL
KAT PÄEV 19.06.2006
Estonian
SKIP

0

BIB TASE

i LÕIMVÄLJAANNE

ASUKOHT

multi

LAAD

e JÄTKVÄLJAANNE

KIRJE LIIK

----

RIIK

er Estonia

MARC Leader
#####nai a22##### i 4500
ASUKOHAD rr ,aa ,aar ,tt
y 006
m
| d|
y 007
cj |a|||||||||
y 008
020530d20022008er fr l |||||| b2est
i 022 0 1736-5104
y 040
ErRR|best|cErRR
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y
g
y
t

072 7
080
222 0
245 00

u
p
r
r
s
n

247 10
260
300
310
490 0
500

n 500
n 525
n
n
n
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
b
b
b
b
q
y
y
y

530
550
588
650
650
650
650
650
650
651
655
655
655
700
710
710
710
776
910
910
950

y 953
y 970

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
2
2
2
1
0
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34|2udkrb
347.725|x(474.2)|x(035)|x(06)|2est
Aktsiaselts
Aktsiaselts :|bnäidised ja kommentaarid /|cAS Äripäev, Äripäeva
käsiraamatute toimetus ; käsiraamatu arendaja: Rimess OÜ ;
peatoimetaja Jürgen Valter
Äriõigus.|pAktsiaselts :|bnäidised ja kommentaarid
Tallinn :|bÄripäev,|c2002-2008
kd. (irdlehtedena) ;|c23-26 cm +|edisketid
Täiendati 2 korda aastas
Äripäeva käsiraamat
Pealkiri: Äriõigus. Aktsiaselts : näidised ja kommentaarid (20022003)
Formaat: 23 cm (2002-2007)
Lisa: disketid: 2002 märts, november ; 2003 aprill, november ; 2004
aprill, november ; 2005, aprill, november
Kättesaadav ka CD-ROMil (2006-2007)
Väljaandja: Käsiraamatute Kirjastus (2002-2007)
Kirjet uuendatud: 2008, aprill
äriõigus
äriühinguõigus
äriregistrid
äriühingud
aktsiaseltsid
riigilõiv
Eesti
näidised
kommentaarid
käsiraamatud
Valter, Jürgen,|etoimetaja
Rimess (osaühing)
Äripäev (firma)
Käsiraamatute Kirjastus
|tAktsiaselts|c(elektrooniline teavik).|g2006-2007|wb22011717
PER 2008
ERB 2002-2008
|kRBK katrin|tRBK marin 2005-12|sNAO ilona 2002-04|pNAO ilona
2008-06 (080,+655)|pNAO katrin 2008-11(700)
|pkrvv(+856)
20110829_malton|b
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Estonian
SKIP

0

ASUKOHT

rr

RR
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KAT PÄEV

31.03.2003

KIRJE
LIIK

----

BIB TASE

l
URL LÕIMVÄLJAANNE

RIIK

er Estonia

LAAD

q ANDMEBAAS

MARC Leader
#####nai a22##### i 4500
y 006
m | d|
y 007
cr |n ||||||||
y 008
030331c19929999er kr d|s|||||| b2est
y 040
ErRR|best|cErRR
y 041
est|arus|afin|aeng
y 072 7 659|2udkrb
g 080
659.131.72|x(474.2)|x(054)|x(0.034)|2est
t 245 00 Kuldne Börs|h[Võrguteavik] /|cAS Sanoma Baltics
p 260
Tallinn :|bSanoma Baltics
r 300
1 võrguväljaanne
r 310
Pidevalt uuendatav
r 362 1 Ilmub alates [1992?]
n 516
Andmebaas
n 530
Ilmus ka trükisena (1992-2013)
n 546
Andmebaas kättesaadav ka vene, inglise ja soome keeles
n 550
Väljaandjad ka: AS Infesto (1992-2006) ; AS Kuldne Börs (20062007)
n 588
Pealkiri võetud teaviku päisest (kirjeldatud 31.03.2003)
n 588
Kirjet uuendatud: 11.01.2016
d 650 9 reklaam
d 650 9 ajalehekuulutused
d 651 4 Eesti
d 655 9 andmebaasid
d 655 9 võrguväljaanded
b 710 2 Infesto (kirjastus)
b 710 2 Kuldne Börs
b 710 2 Sanoma Baltics
q 776 1 |tKuldne Börs.|g1992-.|x1406-264X|wb10724540
y 856 40 |uhttp://www.kuldnebors.ee|zANDMEBAAS
y 910 0 PER 2015
y 910
ERB 2003y 950
|tRBK milvi|sNAO annika 2004-08
y 970
20120323_malton
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KAT PÄEV

26.04.2005

KIRJE
LIIK

----

RIIK

er Estonia

SKIP

0

BIB TASE

l
URL LÕIMVÄLJAANNE

ASUKOHT

multi

LAAD

e JÄTKVÄLJAANNE

MARC Leader #####nai a22##### i 4500
ASUKOHAD rr ,tt
y 006
m | d|
y 007
cr |n|||||||||
y 008
050426c20059999er qr l|s|||||| b2est
y 040
ErRR|best|cErRR
y 072 7 659|2udkrb
g 080
659.4|x(035)|x(06)|x(0.034)|2est
g 080
659.3|x(035)|x(06)|x(0.034)|2est
t 245 00 Kommunikatsiooni käsiraamat|h[Võrguteavik] /|cAS Äripäev
u 247 10 Suhtekorralduse käsiraamat|h[Võrguteavik]
p 260
Tallinn :|bÄripäev,|c2005r 300
1 võrguväljaanne
r 310
Täiendatakse 4 korda aastas
s 490 0 Äripäeva käsiraamat
n 500
Pealkiri: Suhtekorralduse käsiraamat (-2008)
n 504
Sisaldab märksõnaregistrit
n 516
Täiendatav võrgukäsiraamat pdf-vormingus
n 530
Ilmub ka trükisena
n 588
Pealkiri võetud sissejuhatavalt leheküljelt (kirjeldatud 11.04.2005)
n 588
Kirjet uuendatud: 11.04.2016
d 650 9 suhtekorraldus
d 650 9 meedia
d 655 9 käsiraamatud
d 655 9 võrguväljaanded
b 710 2 Äripäev (firma)
q 776 1 |tKommunikatsiooni käsiraamat. [1].|g1998-|wb10610273
q 776 1 |tKommunikatsiooni käsiraamat. 2.|g1998-|wb14783563
y 856 41 |uhttp://ksrmt.aripaev.ee/kommunikatsioon|zTÄISTEKST
raamatukogutöötaja vahendusel: RR, TTÜR, TlnKR, TLÜAR, TÜR,
Tartu LR
y 910 0 PER 2015
y 910
ERB 2005y 950
|tRBK marin|pNAO urve 2005-06 (-650)|sNAO annika 2005-09
y 953
|pkrvv(+856)
y 970
20150323_rapp
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