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Inledning
MARC21 är ett internationellt standardformat för utbyte och lagring av bibliografiska poster.
Formatet är skapat och underhålls av Library of Congress (http://www.loc.gov/marc/marc.html)
och används även i Sverige.
I detta dokument listas ett urval fält och delfält lämpliga för lokal katalogisering i BOOK-IT.
Observera dock att det kan finnas andra fält som också lämpar sig för den katalogpost du
arbetar med.
Hela MARC21 beskrivs hos Library of congress (www.loc.gov/marc/bibliographic) och hos LIBRIS
(www.kb.se/katalogisering/Formathandboken).

MARC-fält
[R]
[NR]

= Upprepningsbart fält/delfält (repeatable)
= Icke upprepningsbart fält/delfält (not repeatable)

000 Postetikett
Fält 000 består av 24 positioner och innehåller bland annat kod för medietyp och bibliografisk nivå. Se
LIBRIS formathandbok för mer information om fält 000 samt kursmaterialet s. 8.

001 Postens kontrollnummer, t ex LIBRIS BibID, BURK-nr [NR]
Alla importerade poster har det nummer som de har i det system de importeras från, till exempel LIBRIS-id
eller BURK-nummer. Lokal skapade poster tilldelas ett sjusiffrigt titelnummer som börjar med 7.

005 Tidpunkt för senaste uppdatering (NR)
Så snart en ändring görs stämplas posten med senaste ändringstidpunkt i fält 005, oavsett var ändringen
görs – lokalt eller hos postleverantören.

006 Kompletterande mediespecifika koder (R)
Fält 006 är inte obligatoriskt i tekniskt avseende och behövs inte för vanligt textmaterial men används för
vissa medietyper, exempelvis bilder. Fältet saknar indikatorer och delfält. Se LIBRIS formathandbok för
mer information om fält 006 samt kursmaterialet s. 8.

007 Koder för fysiska bäraregenskaper [R]
Fält 007 är ett upprepningsbart kodfält som gör det möjligt att specificera den katalogiserade resursens
eller manifestationens bäraregenskaper - eller dess fysiska form - på en mer eller mindre detaljerad nivå.
Se LIBRIS formathandbok för mer information om fält 007 samt kursmaterialet s. 8 ff.

008 Mediespecifika koder (NR)
Fält 008 är ett icke upprepningsbart kodfält med 39 positioner och det innehåller ytterligare koder för olika
medietyper. Se LIBRIS formathandbok för mer information om fält 008 samt kursmaterialet s. 9 ff.

020 International Standard Book Number (ISBN) [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
ISBN-10 eller ISBN-13 [NR]

022 International Standard Serial Number (ISSN) [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
a
ISSN [NR]

024 Annan standardiserad identifikator [R]
Indikator 1
0
2
3

Typ av standardnummer
International Standard Recording Code (ISRC)
International Standard Music Number (ISMN)
International Article Number (EAN)

7
8

nummertypen specificeras i delfält 2
ospecificerad nummertyp (till exempel BTJ:s häfteposition)

Indikator 2
blank
Delfält
a
standardnumret [NR]
2
typ av standardnummer [NR]

027 International Standard Report Number (ISRN) [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
ISRN [NR]

028 Editionsnummer [R]
Indikator 1
0
1
2
3
4

Typ av nummer
editionsnummer
skivnummer
plåtnummer
radiogramnummer
videogramnummer

Indikator 2
1
numret redovisas i anmärkning/biuppslag
Delfält
a
nummerbeteckningen [NR]

041 Kompletterande språkkod [R]
041 anges endast då den bibliografiska posten innehåller mer än en språkkod.
Indikator 1
0
posten beskriver inte en översättning
1
posten beskriver en översättning
Indikator 2
blank språkkod enligt MARC21 (ISO 639-2B)
Delfält
a
resursens språk [R]
b
sammanfattningsspråk [R]
h
ursprungligt språk och/eller språk varifrån resursen är översatt [R]

082 DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) [R]
Indikator 1
blank upplageuppgift saknas (svensk nationell standardavvikelse från MARC 21)
0
fullständig upplaga av DDK
1
förkortad upplaga av DDK
2
annan upplaga specificerad i $2

Indikator 2
blank uppgift om tilldelande instans saknas
0
klassifikationen tilldelad av LC
4
klassifikationen tilldelad av annan instans
Delfält
a
klassifikationskod [R]
b
ordningselement i uppställningen [NR]
2
upplaga [NR]

083 Sekundär DDK-klassifikation [R]
Indikator 1
blank upplageuppgift saknas (svensk nationell standardavvikelse från MARC 21)
0
fullständig upplaga av DDK
1
förkortad upplaga av DDK
2
annan upplaga specificerad i $2
Indikator 2
blank
Delfält
a
klassifikationskod [R]
2
upplaga [NR]

084 Annan klassifikation (inkl. SAB) [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
klassifikationskod [NR]
2
Kod för klassifikationssystem (kssb, Klassifikationssystem för svenska bibliotek,

om SAB) [NR]

100 Personnamn som huvuduppslag [NR]
Indikator 1
0
namn i rak följd, förnamn
1
Enkelt eller sammansatt släktnamn
Indikator 2
blank
Delfält
a
b
c
d
g

namn [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
födelse- och dödsår [NR]
pseudonymuppgift och liknande [NR]

110 Institutionsnamn som huvuduppslag [NR]
Indikator 1
1
institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
2
övriga namn

administrativ enhet

Indikator 2
blank
Delfält
a
b
c
d
n

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
kongressort [NR]
kongressår [R]
kongressnummer [R]

111 Namn på självständig kongress som huvuduppslag [NR]
Indikator 1
2
namn i rak följd
Indikator 2
blank
Delfält
a
c
d
e
n

kongressens namn [NR]
kongressens ort [NR]
kongressens år [NR]
underordnad del av kongressen [R]
kongressens nummer [R]

130 Uniform titel som huvuduppslag [NR]
Indikator 1
0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering
Indikator 2
blank
Delfält
a
k
l
m
n
o
p
r
s

titel [NR]
specificering ("Urval" etc) [R]
språk [NR]
besättning [R]
ordningsnummer, opusnummer [R]
arrangemang [NR]
avsnitt [R]
tonart [NR]
bibelversion [NR]

240 Uniform titel (ej huvuduppslagsbildande) [NR],
hit även originaltitel
Indikator 1
1
Indikator 2
0-9
antal tecken som skall överhoppas vid filering
Delfält
a
k
l
m
n

titel [NR]
specificering ("Urval" etc) [R]
språk [NR]
besättning [R]
ordningsnummer, opusnummer [R]

o
p
r

arrangemang [NR]
avsnitt [R]
tonart [NR]

245 Titel och upphov [NR]
Indikator 1
1
Standardvärde vid lokal katalogisering
Indikator 2
0-9
antal tecken som skall överhoppas vid filering
Delfält
a
huvudtitel [NR]
Delfält a innehåller huvudtitelinformation fram till och med första ISBD-tecken syftande på nästa delfält
(enligt US-MARC-formatet), exempelvis blank kolon blank (om ett delfält b följer), blank (om delfält h följer),
blank snedstreck blank (om ett delfält c följer), punkt blank (om ett delfält n följer), blank likhetstecken
blank (om parallelltitel i ett delfält b följer). Exempel:
$aStadsporten : $ben berättelse från ...
$aStadsporten $h<Ljudupptagning> : $ben berättelse ...
$aStadsresan / $cErik Granvik ...
$aInternational organisations in world politics. $n1975 ...
$a20.000 proverbs = $b20.000 Sprichwörter ...
Delfält a kan också innehålla andra och följande separata verks titel och interpunktion (om övrig
titelinformation, medieterm eller upphovsuppgifter till den första titeln saknas). Exempel:
$aGycklarnas Hamlet ; och monologerna Balans ; och En rolig halvtimme / $cP. C. Jersild ...
b

övrig titelinformation et c [NR]

Delfält b innehåller undertitlar, parallelltitlar och övrig titelinformation. Delfält b upprepas inte vid flera
undertitlar parallelltitlar, etc utan lagras i samma delfält b med intern interpunktion om det följer
omedelbart på en annan undertitel etc. Delfältb kan också innehålla andra och följande verks separata
verks titel och interpunktion. Exempel:
$a<20.000 proverbs = $b20.000 Sprichwörter ...
$a9 ålderdomshem : $ben sammanställning : ytor och byggnadskostnader samt teknisk beskrivning ...
$aLazarus $h<Ljudupptagning> : $bD. 689 : religiöses Drama in drei Handlungen ; Salve regina : A-dur, D.
676 / $cFranz Schubert ...
c

upphovsuppgifter samt ev ytterligare titelinformation [NR]

Delfält c innehåller upphovsuppgifter och övrig information som kommer efter första upphovsuppgift.
Delfält c upprepas inte utan flera på varandra följande upphovsuppgifter redovisas i samma delfält c med
intern interpunktion.
Exempel:
$aSer mitt huvud tjockt ut i den här? / $cRanda Abdel-Fattah ; översättning: Molle Kanmert Sjölander
$aNäktergalen /$cH. C. Andersen ; återberättad av Bödvar Gudmundsson ; illustrationer: Thórarinn
Leifsson ; [översatt av Helga Hilmisdóttir]
När separat verks titel (med ev följande övrig titelinformation etc) följer efter en upphovsuppgift redovisas
den i delfält c föregånget av relevant interpunktion. Parallelltitel som följer på en första upphovsuppgift
redovisas också i delfält c föregånget av blank likhetstecken blank.

h

allmän medieterm [NR]

Delfält h innehåller ISBD-interpunktionen < >. Delfält h kan också innehålla ISBD-interpunktion hörande till
följande delfält, dvs blank kolon blank eller blank likhetstecken blank (om ett delfält b följer), blank
snedstreck blank (om ett delfält c följer), punkt blank (om ett delfält n följer). Delfält h kan också innehålla
andra och följande separata verks titel och interpunktion. Exempel:
$aStadsporten $h<Ljudupptagning> : $ben berättelse ...
$aDavid Brodies rapport $h<Ljudupptagning> ; Gåvornas natt / $cJorge Luis Borges ; översättning Lasse
Söderberg ...
n

Underserie, delbeteckning [R]

Delfält n kan även innehålla separat verks titel och interpunktion som följer på en underserie. Exempel:
$aStatistiska meddelanden. $nSerie Am - Arbetsmarknad
$cStatistiska centralbyrån. $n1966. $n27, $pLöneförhållandena för restaurangpersonal hösten 1965
p

deltitel [R]

246 Varianttitlar [R]
Indikator 1
0
titeln bildar ej biuppslag i konventionell katalog
1
titeln bildar biuppslag i konventionell katalog (normalvärde)
Indikator 2
2
tillfällig variation
3
även med titel
4
omslagstitel
5
förtitel
7
kolumntitel
8
ryggtitel
Delfält
a
b
f
n
p

titel [NR]
övrig titelinformation [NR]
tidsbestämning [NR]
delbeteckning, deltitel [R]
deltitel [R]

250 Upplaga [NR]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
upplageuppgift [NR]
b
upplagespecifik upphovsuppgift; sekundära, upplagespecifika

254 Musikalietypsspecifik uppgift [NR]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank

upphovsuppgifter [NR]

Delfält
a
musikalietypsspecifik uppgift [NR]

255 Kartografiska matematiska uppgifter [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
uppgift om skala [NR]
b
uppgift om projektion [NR]

256 Filspecifika uppgifter [NR]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
beteckning (filtyp) [NR]

260 Utgivning, distribution etc [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
b
c
g

utgivningsort [R]
förlag [R]
utgivningstid [R]
tryckningstid [R]

264 Uppgift om produktion, publicering, distribution, tillverkning och/eller
copyright (RDA) [R]
Indikator 1, sekvens av utgivaruppgifter
blank odefinierad / första eller enda utgivare / sammanfattad utgivningstid
2
mellanliggande utgivare
3
nuvarande / senaste utgivare
Indikator 2, funktion
0
produktion
1
publicering
2
distribution
3
tillverkning
4
copyright (år/datum)
Delfält
a
ort/plats [R]
b
producent, förlag, utgivare, distributör, manufaktör/tillverkare [R]
c
år/datum [R]

3
6
8

del av materialet som avses [NR]
länkning [NR]
länk- och sekvensnummer [R]

300 Fysisk beskrivning [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
b
c
e

omfång [R]
övriga fysiska detaljer [NR]
mått [R]
bilaga [NR]

336 Innehållstyp (RDA) [R]
Fältet kan användas för att precisera den mer allmänna medietypskoden i postetiketten (000/06).
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
term för innehållstyp [R]
b
kod för innehållstyp [R]
2
kod för typsystem [NR]

337 Medietyp (RDA) [R]
Medietypen beskriver det generella medium eller den generella utrustning som krävs för att använda en
resurs. Fältet kan användas som alternativ till - eller tillsammans med - kod för bäraregenskap (007/00).
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
term för medietyp [R]
b
kod för medietyp [R]
2
kod för typsystem [NR]

338 Bärartyp (RDA) [R]
Bärartypen beskriver (tillsammans med medietyp i fält 337) lagringsmediets format och bärarens
plats. Fältet kan användas som alternativ till - eller tillsammans med - kod för specifik bärartyp (007/0001).
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank

Delfält
a
term för bärartyp [R]
b
kod för bärartyp [R]
2
kod för typsystem [R]

362 Numeriska och/eller alfabetiska, kronologiska eller andra
beteckningar [R]
Indikator 1
0
normaliserad form
1
icke normaliserad form
Indikator 2
blank
Delfält
a
beteckningen [NR]

[440 Serieuppgift [R]]
OBSOLET: uppgift om serie ligger istället i ett fält 490. 440 kan förekomma på äldre BTJMARC 21-poster.
Indikator 1
blank
Indikator 2
0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering
Delfält
a
p
v
x

titel [NR]
underseries titel [R]
volymnummer [NR]
ISSN [NR]

490 Serieuppgift [R]
Indikator 1
0
seriebiuppslag (fält 800-830) saknas
1
seriebiupplslag (fält 800-830) finns:
Indikator 2
blank
Delfält
a
titel [R]
v
volymnummer [R]
x
ISSN [R]

500 Allmän anmärkning [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
anmärkningstext [NR]

502 Dissertationsanmärkning [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
dissertationsterm och ort (ex: Diss. Lund) [NR]

504 Anmärkning om bibliografi [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
uppgift om det bibliografiska avsnittet [NR]

505 Innehållsanmärkning [R]
Titel och eventuellt upphov med mera på de kapitel, uppsatser, artiklar, delar eller separata verk som
ingår i den beskrivna resursen.
Indikator 1
0
anmärkningen avser hela resursen
Indikator 2
blank
Delfält
a
anmärkningstexten [NR]

508 Anmärkning om upphovsuppgifter [R]
BURK använder detta fält för inläsare
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
anmärkningstexten [NR]

511 Anmärkning om medverkande [R]
LIBRIS rekommenderar detta fält för inläsare
Indikator 1
0
Ej preciserad
1
Styr standardfras: ”Medverkande:”
Indikator 2
blank

Delfält
a
anmärkningstexten [NR]

515 Anmärkning om numrering och utgivning [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
anmärkningstexten [NR]

520 Innehållsbeskrivning [R]
Indikator 1
blank sammanfattning
0
ämne
1
recension
2
omfattning och innehåll
3
abstract
4
innehållsetikett
8
ej preciserad
Indikator 2
blank
Delfält
a
anmärkningstexten [NR]

521 Anmärkning om målgrupp [R]
Indikator 1
blank målgrupp
0
läs/utbildningsnivå
1
åldersnivå
2
intressenivå
3
kännetecken för speciell målgrupp
4
motivations-/svårighetsnivå
8
ej preciserad
Indikator 2
blank
Delfält
a
anmärkningstexten [R]

538 Anmärkning om systemkrav och mediespecifika uppgifter [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
anmärkningstexten [NR]

546 Språkanmärkning [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
anmärkningstexten [NR]

596 Lokal anmärkning [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
5
d
b
h
i
k
l
p
s
x
y

kommunkoden för bibliotekssystemet (fyra siffror) [NR]
datum när fältet skapades eller senast korrigerades [NR]
allmän anmärkning [R]
lokal anmärkning om hyllplacering [NR]
innehållsbeskrivning [NR]
anmärkning om lokal kopiering [NR]
anmärkning om uppställning efter löpnummer [R]
anmärkning rörande seriella objekt [NR]
anmärkning om lokalt sammanbundet verk [NR]
identifikationsnummer i lokalt system [R]
inläggningsdatum i lokalt system [R]

650 Ämnesord, allmänna [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
0
LCSH – Library of congress subject heading
1
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature
2
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
3
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
4
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
7
Term ur kontrollerad vokabulär eller tesaurus
Delfält
a
b
c
d
e
v
x
y
z
2

ämnesordet [NR]
topical term [NR]
location of an event [NR]
active dates [NR]
relator term [R]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

651 Ämnesord, geografiskt namn [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
0
LCSH – Library of congress subject heading
1
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature
2
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
3
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
4
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
Delfält
a
v
x
y
z
2

ortnamn [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

653 Ämnesord, lokalt [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
0
1
2
3
4
5
6

Typ av term eller namn
Uppgift saknas
Allmän indexterm
Personnamn
Institutionsnamn
Konferensnamn
Kronologisk term
Geografiskt namn
Term för genre/form

Delfält
a
ämnesord [R]

655 Ämnesord, genre / form [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
0
LCSH – Library of congress subject heading
1
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading for children´s literature
2
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
3
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
4
Övriga fall/Källa för ämnesordet ej specificerat
7
Term ur kontrollerad vokabulär eller tesaurus
Delfält
a
v
x
y
z
2

genreterm [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]

691 Ämnesord, ospecificerat (dolt) [R]
Fält 691 är en standardavvikelse i BOOK-IT och ingår egentligen inte i MARC21. Fältet är sökbart men
visas inte i något av de utredigeringsformat som används i Expertsök, inte heller i Arena.
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
Ämnesord, dolt

697 Ämnesord, BURKs biblioteksspecifika [R]
Indikator 1
blank
0-9
Indikator 2
blank [olika kategorier SSB ämnesord]
Delfält
a
d
c
e
x
f
j
l
y

BUFP [NR]
datum för inläggning eller senaste korrigering av fältet [NR]
ämnesord [R]
underordnat ämnesord [R]
form för filering [R]
[endast för SSB] särskiljande tillägg [R]
[endast för SSB] förnamn vid dubbelnamn [R]
[endast för SSB] parentetiskt tillägg [R]
[endast för SSB] födelse- och dödsår [R]

700 Personnamn som biuppslag [R]
Indikator 1
0
namn i rak följd, förnamn
1
enkelt eller sammansatt släktnamn
Indikator 2
blank
Delfält
a
b
c
d
g
t
4

namn [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
födelse- och dödsår [NR]
pseudonymuppgift och liknande [NR]
titel (även uniform titel) [NR]
funktionskod [R]

710 Institutionsnamn som biuppslag [R]
Indikator 1
1
institutionsnamnet är namn på en administrativ enhet
2
övriga

Indikator 2
blank
Delfält
a
b
c
d
n
t
4

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
kongressort [NR]
kongressår [R]
kongressnummer [R]
titel (även uniform titel) [NR]
funktionskod [R]

711 Namn på självständig kongress som biuppslag [R]
Indikator 1
2
namn i rak följd
Indikator 2
blank
Delfält
a
c
d
e
n
t
4

kongressens namn [NR]
kongressens ort [NR]
kongressens år [NR]
underordnad del av kongressen [R]
kongressens nummer [R]
titel (även uniform titel) [NR]
funktionskod [R]

730 Uniform titel som biuppslag [R]
Indikator 1
0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering
Indikator 2
blank
Delfält
a
k
l
m
n
o
p
r
s

titel, inkl ev särsk tillägg [NR]
specificering ("Urval" etc) [R]
språk [NR]
besättning [R]
ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning [R]
arrangemang [NR]
avsnitt [R]
tonart [NR]
bibelversion [NR]

740 Titel som biuppslag [R]
Indikator 1
0-9 antal tecken som skall överhoppas vid filering
Indikator 2
blank
Delfält
a
titel [NR]

n

deltitel, underserie [R]

773 Uppgift om värdpublikation (analytisk post) [R]
Indikator 1
0
Indikator 2
8
standardfras ”Ingår i:” (gäller redigeringsformatet Rubrik i BOOK-IT)
Delfält
t
s
b
d
o
k
n
g
x
z

titel- och upphovsuppgift [NR]
fileringstitel (seriella publikationer) [NR]
upplageuppgift [NR]
uppgift om utgivning, distribution etc [NR]
fysisk beskrivning [R]
serieuppgift [R]
anmärkning [R]
placering i värdobjektet [R]
ISSN [NR]
ISBN [R]

780 Föregående titel (seriella publikationer) [R]
Indikator 1
0
Indikator 2
0
fortsätter
1
fortsätter delvis
2
ersätter
3
ersätter delvis
4
bildad genom sammanslagning av… och …
5
har införlivat
6
har delvis införlivat
7
har brutits ut från
Delfält
t
titel [NR]

785 Efterföljande titel (seriella publikationer) [R]
Indikator 1
0
Indikator 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8

fortsättes av
fortsättes delvis av
ersättes av
ersättes delvis av
har uppgått i
har delvis uppgått i
uppdelad på
fortsättes efter sammanslagning med … av …
fortsätter under sin tidigare titel

Delfält
t
titel [NR]

800 Seriebiuppslag under personnamn [R]
Indikator 1
0
namn i rak följd, förnamn
1
enkelt eller sammansatt släktnamn
Indikator 2
blank
Delfält
a
b
c
d
g
t
v

namn [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
födelse- och dödsår [NR]
pseudonymuppgift och liknande [NR]
verkets titel (även uniform titel) [NR]
volymbeteckning [NR]

830 Serietitel i biuppslagsform [R]
Indikator 1
blank
Indikator 2
0-9
antal tecken som skall överhoppas vid filering
Delfält
a
serietitel [NR]
v
volymbeteckning [NR]

852 Hyllsignatur [R]
Indikator 1
7
klassifikationssystem specificeras i delfält 2
Indikator 2
blank
Delfält
h
hyllsignatur [NR]
2
klassifikationssystem [NR]

856 Elektronisk adress [R]
Indikator 1
0
e-post
1
ftp
2
remote login
3
uppringd förbindelse
4
http
7
annan metod (specificerad i delfält 2)
Indikator 2
0
adressen avser den beskrivna resursen
2
relaterad resurs

Delfält
u
URL [R]
y
länktext
z
anmärkning [R]

939 Formattyp [R]
Fält 939 är en svensk standardavvikelse (BTJ/Axiell) och ingår egentligen inte i MARC21
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
beteckning (t ex ljudbok)
b
formattyp (t ex mp3)
c
bärartyp (t ex SD-kort)

945 Föredragen titel [NR]
Fält 945 är en svensk standardavvikelse (BTJ/Axiell) och ingår egentligen inte i MARC21. Fältet används
för att ange den titel som en icke-svensk film är känd under i Sverige. Systemparametern
TITLE_FIELD_FILM används för att denna titel ska visas i träfflistor, kvitton, böcker hemma etc istället för
den titel som ligger i 245 a.
Indikator 1
1
Indikator 2
0-9
antal tecken som skall överhoppas vid filering
Delfält
a
huvudtitel [NR] Föredragen titel (den svenska titeln på icke-svenskspråkiga filmer)
p
deltitel [R]

976 Automatiskt genererade ämnesord, SAB-rubrik [R]
Fält 976 är en avvikelse från internationell MARC 21-standard.
Indikator 1
blank
Indikator 2
0
Delfält
b
ämnesordet [NR]

999 Lokal läsordning [NR]
Fält 999 är ett lokalt fält i BOOK-IT som används för koppling mellan poster i s k fortsättningsverk
Indikator 1
blank
Indikator 2
blank
Delfält
a
titelnummer (för första delen)
b
läsordning

