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MITMEKÖITELISTE MONOGRAAFIATE MONO- JA
KOONDKIRJETE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED
RAHVUSTEAVIKUD
Mitmeköitelistele monograafiatele tehakse kõigile osadele monokirjed.

VÄLISTEAVIKUD
Välisteavikuid võib kirjeldada nii monokirjetena kui ka koondkirjena.
Millist moodust konkreetsel juhul kasutada – köitekirjet või koondkirjet, otsustab
kataloogija. Otsustamisel tuleks eelkõige lähtuda:
 lugeja huvidest
 töötluse efektiivsusest
NB! Sama nimetuse piires tuleb järgida ühesugust kataloogimist.
Kui raamatukokku hangitaksegi ainult üks või mõni osa mitmeköitelisest väljaandest, hindab kataloogija välismaiste raamatukogude kataloogide praktikat ning
andmebaaside ja kirjastuste kodulehekülgede alusel, millist kirjet teavik vajab.
Kui mõni teine raamatukogu hangib hiljem mõne teise köite ja selgub, et väljaanne vajab koondkirje asemel monokirjet või vastupidi, tuleb võtta ühendust
originaalkirje looja raamatukoguga ning pidada nõu.

Monokirjeid tuleb eelistada juhul kui:
1. köidetel on eristavad pealkirjad (arvestatavad otsitunnused)
2. erinevad seeriaandmed või
3. köited vajavad erinevaid märksõnu
NT: http://www.ester.ee/record=b3504622*est (b35046223)
|aBerg encyclopedia of world dress and fashion.|nVolume 9,|pEast
Europe, Russia and the Caucasus

Koondkirjeid on soovitatav koostada järgmistel juhtudel :
1. Mitmeosaline monograafia, mille üksikute köidete pealkirjad sõltuvpealkirjadena ei ole arvestatavaks otsitunnuseks (nt Barthel-Camric). Enamasti on seda tüüpi väljaanneteks teatmeteosed, entsüklopeediad
NT: http://www.ester.ee/record=b1745249*est (b17452491)
|aLatvijas enciklopēdija /|c[galvenais redaktors: Heinrihs Jubels]
2. Ühe autori kogutud teosed, kus üksikute osade pealkirjad on tüüppealkirjad
(nt Luuletused).
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Eripärad mitmeköitelise monograafia kirjeldamisel koondkirjena
1. ISBN-e märgitakse kirjesse kuni kolm.
Kui ISBN-e on enam kui 3, võib sisestada ainult mitmeköitelise teose kui
terviku ISBN-i. Ülejäänud ISBN-d võib märkida eksemplarikirjesse väljale hISBN.
NB! Eksemplarikirjesse märgitud standardnumbriga saab teha
standardnumbriregistris otsingut.
NT: http://www.ester.ee/record=b4443696*est (b44436968)
2. 008 / aasta tüüp = m – mitmeköitelise teose algus- ja lõppaasta
008 / aasta üks = algusaasta
008 / aasta kaks = lõppaasta
NT:
LEADER 00000nam 22000004i 4500
008 ## 990928m19611967sw abg | |||||||| 0|swe
260 ## |aStockholm :|bBonnier :|bAB Nordiska Uppslagsböcker,|c19611967
008 ## 030421m20029999sz acb | |||||||| 0|ger
260 ## |aBasel :|bSchwabe,|c2002aga ühel aastal ilmunud mitmeköitelise puhul:
008 ## 040225s2005 mau
bde 001 0 eng
260 ## |aMalden, MA [etc.] :|bBlackwell Pub.,|c2005
300 ## |a13 kd. :|bill.
3. 245 |n – ei kirjutata köidete numbreid ega nende vahemikku
4. 300 |a – näidatakse köidete arv ja vajadusel ka leheküljed.1
Kui lehekülgede numeratsioon köidetel on läbiv, lisatakse lehekülgede
koondarv ümarsulgudesse köidete arvu järele.
NT: 300 ## |a3 kd. (2882 lk.) :|bill.
Enam kui 3 köite puhul jääb maht sulgudes märkimata.
NT: 300 ## |a6 kd. :|bill.

1

ISBD (M): Rahvusvahelised monograafiate bibliograafilise kirjeldamise reeglid, lk 56-57
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Kui köidete leheküljed on nummerdatud individuaalselt, lisatakse iga köite lk
arv (max 3 köidet) eristades ühe köite kohta käivad andmed semikooloniga.
NT:
Soovituslik vormistusviis:
300 ## |a2 kd. (X, 320 ; VII, 350 lk.)
Lubatud ka nii (selliselt vormistatud kirjeid ei ole vaja parandada):
300 ## |a3 kd. (320, 350, 210 lk.)
300 ## |a2 kd. (X, 320) (VII, 350 lk.)
5. Köidete sisu võib märkida väljale 505 ja/või eksemplari kirjesse.
6. Sisu avamisel väljal 505 kasutatakse varianti 1 - kirjeldamine alamväljal |a.
NT: 505 0# |aBd. 1: Aa-Basel (Fürstbistum) ; Bd. 2: Basel (Kanton)
7. Köidete numbrid ja vajadusel ka ilmumisaastad ja sisu näidatakse
eksemplarikirjes köite väljal.
NT:
Vol. 1
Vol. 2

Bd. 1 [2002]
Bd. 2 [2003]

Vol. 1 A-Barth
Vol. 2 Barthel-Camric
Vol. 3 Cambridge-Dubb

8. Köidete ISBN-id, mis ei läinud koondkirjesse, võib näidata eksemplarikirjes
väljal h ISBN
9. Vajadusel võib lehekülgede arvu, lisasid ja muid täpsustusi üksikköidete
kohta näidata eksemplari kirjes väljal Märkus2.
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