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MUSIKALIER ENKELT VERK 

Bibliografisk post 
 

ISBN-nr 020 ‡a 9783534119967 [utan bindestreck] ‡q inbunden [bestämning, ej obligatoriskt] 

ISMN 024 2 ‡a 9791123489889 [utan bindestreck] 
Plåtnummer 028 2 1 ‡a UE 123/456 [om många tag först och sista, skilj med /] 
Editionsnummer 028 3 1 ‡a Editionsnumret ‡b Edition Peters [om förlaget anges i anslutning till numret] 
Systemnummer 035   [ta bort vid importerade utländska poster (men låt ligga vid äldre Librisposter)] 
Kat. bibl 040   ‡a X [nykatalogisering] ‡b swe ‡e rda ‡d X [om större rättning eller övertagen utländsk post] 
Språk 041 0  ‡a lat ‡a ger [om mer än ett språk; = ”Text på latin eller tyska”, dvs sånger med 

    två olika texter i vol. Gäller endast texterna till musiken, aldrig förord o. dyl.] 
 041 1  ‡a lat ‡a ger ‡a eng ‡h lat [Gäller endast texterna till musiken. Gäller bara om originalspråket 

finns med i utgåvan.] 
Kat.bibl.kod 042   [måste alltid ligga kvar vid övertagen post] 
Deweyklassning 082 0 4 ‡a 784.18926 ‡2 23/swe 
SAB-klassning 084   ‡a Xkd.03 ‡2 kssb/8 [om övertagen post, låt 084 stå kvar] 
Kompositör 100 1  ‡a Sjostakovitj, Dmitrij, ‡d 1906-1975, ‡c d.ä. ‡4 cmp 
Föredragen titel 130   ‡a [föredragen titel som huvuduppslag (utan känd upphovsman). Filering använd ind. 1] 
FT, ex. 1 240 1 0 ‡a Sonat, ‡m soloinstrument (2), b.c., ‡n nr 4/bok 1, BWV 1, op. 95. ‡n Nr 1, ‡r C-dur. 
    ‡p Adagio, Ess-dur; ‡o arr. piano, F-dur. ‡l Svenska 
FT, ex. 2 240 1 0 ‡a Pièces de violes, ‡n bok 2. ‡p Svit, ‡n nr 1 (1989). ‡p Les folies d’Espagne. ‡k Urval 
FT, ex. 2 240 1 0 ‡a L’estro armonico [icke-filerad] 
Huvudtitel / 245 1 2 ‡a L’estro armonico. ‡n Del 2, ‡p La primavera : ‡b violin och orkester [om fileringsordet ger 1  
upphovs-     tecken och 1 mellanslag före, blir indikator 2 2, icke-filering görs i 240/740] 
uppgift 245 1 0 ‡a Svit för 6 pianon : ‡b (Glädjen) = Suite for 6 pianos : (Freude) / ‡c av A. Lönn ; klaverutdrag  

    av D. Gran ; översatt av E. Lind                   [parallelltitel måste alltid ha biuppslag i 246 om hela  
publikationen; 740 om del av publikation. Alla titlar som ej ligger i a-fält måste in i 740] 

Parallelltitel 246 1 1 ‡a Suite for 6 pianos : ‡b (Freude) 
 246 1 4 ‡i Omslagstitel: ‡a Ge inte upp! 
Upplaga 250   ‡a 1 Auflage [Low voice] / ‡b von Ragnar. Reviderad / av Lena ; low voice 
    ‡a Urtext 
Utgivning 264   1 ‡a Göteborg : ‡b Bo Ejeby förlag, ‡c 2003 [ej endast Ejeby] 
Copyrightår 264   4 ‡c © 2004 [om det skiljer sig från utgivningsåret eller då utgivningsår saknas; 
       i det senare fallet, klamra även i 264 _ 1 ‡c] 
Utgivning 264  1 ‡a [Utgivningsort okänd] : ‡b [utgivare okänd], ‡c [utgivningstid okänd] 
Fysisk beskr. 300   ‡a 1 partitur/pianostämma (20 sidor) + 4 stämmor : ‡b illustrationer + ‡e CD 
Speltid 306   ‡a 000420 [4 min., 20 s, anges om det står i källan] 
Innehållstyp 336   ‡b ntm ‡2 rdacontent 
Medietyp 337   ‡b n ‡2 rdamedia 
Bärartyp 338   ‡b nc ‡2 rdacarrier 
Musikalietyp 348   ‡a partitur ‡a stämma ‡2 rda [se lista i KBSP för RDA 7.20.1.3] 
Serie 490 1  ‡a Neue Ausgabe sämtliche Werke / Johannes Brahms ; ‡v 2,1   [även 830 när ISSN saknas, 
Underserie 490 1  ‡a Serie II, Kammermusik           sätt andraindikator = 1] 
Länkad serie 490 0  ‡a Archivum musicum. La cantata barocca, ‡x 1234-8901 ; ‡v 23 
Anmärkning 500   ‡a För kör (SATB) a cappella/För 2 violiner ... och realiserad, ej besiffrad, b.c.-stämma 
 500   ‡a Kvinnliga tonsättare / För barn och ungdom 
 500   ‡a Med ackordanalys och ackordboxar (för gitarr)  
 500   ‡a Även med tryckår: 2002 (ny tryckning) 
 500   ‡a Speltid: 21 min. [eller ca 21 min.; sekunder anges i 306] 
 500   ‡a Noter med övnings-cd typ ”Music minus one” 
 500   ‡a Textbörjan: Var glad 
 500   ‡a Hög röst / Mellansättning / Låg röst / Svårighetsgrad: Lätt 
 500   ‡a Reproduktion efter tonsättarens manuskript 
 500   ‡a Faksimil av: Ort : förlag, år / Utgiven efter tryck i Musik- och teaterbiblioteket (RISM X 00) 
Innehåll 505 0  ‡a Fame / Michael Gore -- Cry me a river / Arthur Hamilton ; 1, G-dur ; 2, D-dur ; 

    3, F-dur [korrekta FT i 700] 
Språkanm. 546   ‡a Sångtext på latin och tyska, sångtexten även separat på latin, engelska och svenska 
 546   ‡a Förord och kritiska kommentarer på engelska och svenska 
Typ av notation 546   ‡b Traditionell västerländsk notskrift [se lista i KBSP för RDA 7.13.3.3] 
 546   ‡b Gitarrtabulatur 
Kat.komm. 599   ‡a FT preliminär [när man är osäker på om den föredragna titeln är rätt] 
Kronol. äo 648  7 ‡a Forntiden ‡2 sao [endast för samlingar där det är framhävt i titel e.d.]  
Geogr. äo 651  4 ‡a Rumänien [endast för samlingar där det är framhävt i titel e.d.] 
Genre/form 655  7 ‡a Sonater ‡2 saogf 
Genre/form 655  7 ‡a Stråkkvartetter ‡2 saogf 
Sökingång 700 1  ‡a Carpvik, Kerstin, ‡d 1975- ‡4 edt 
 700 1 2 ‡a Boyce, William, ‡d 1711-1779. ‡t Symfoni, ‡n nr 1, op.25, ‡r D-dur, "Klassiska" 
Sökingång 710 2  ‡a ABBA (musikgrupp) ‡4 prf 
institution 710 2  ‡a Lunds universitetsbibliotek ‡4 pbl 
Sökingång titel 740 0  ‡a Glädjen [Hit alla titlar som ej ligger i 245 ‡a] 
Länk 800 1  ‡a Brahms, Johannes, ‡d 1833-1897. ‡t Neue Ausgabe sämtliche Werke ; ‡v 2,1 
Sökingång 830     2 ‡a A very nice series [lägg alltid till 830 när ISSN saknas. Filering i indikator 2,  
serietitel        andraindikator = 1 i 490] 
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POSTETIKETTEN 

 
Leader Lägg in: 

 Medietyp   c: Musiktryck 
 Bibliografisk nivå  m: Monografi 
 Kontrollkod för arkivmaterial:  Nej 
 Fullständighetsnivå för kat.: 7: Biblioteksnivå 
 Regler för deskriptiv kat.:   i: ISBD-notation finns 

 

008 Lägg in:  
 Årtal     -  (s 1 årtal) 

 Utgivningsland 
 Format    - a, b, c, h, eller n: Ej tillämpligt 

 Språk    - alltid; om mer än sex språk: “mul”  
     annars "Icke språkligt medium" om instr.musik 
 Katalogiserande instans:  c: Libris-bibliotek (ändra inte i övertagen post) 

 

o o o o 0 o o o o 

 

BESTÅNDSPOSTEN 

 

Signum 852  ‡b X ‡j 2002/101 B ‡i EJ HEMLÅN ‡z Har tillhört ... [om viktigt] 
 852  ‡b X ‡j 2003/456 ‡z Sammanbunden med andra verk 
 852  ‡b X ‡c REF ‡h Xa ‡l RRMB 16 ‡x Gåva 
 852  ‡b X ‡c REF ‡h Ij(p) 
 852  ‡b X ‡j ork 95/5 ‡i Partitur + 40 orkesterstämmor: fl (2), ob (2), fag (2) etc. 
 852  ‡b X ‡h BMS ‡j C 1654 ‡i Partitur + 20 orkesterstämmor: fl (10), etc. 
 852  ‡b X ‡h BMS My ‡j 298 ‡i Partitur + 20 orkesterstämmor: fl (10), etc. 

 
Anmärkning 866  ‡a Enstaka delar  ‡z om anm. ska synas 

bestånd 

 

POSTETIKETTEN 

 

Leader Lägg in: 
 Statistik/Produkter: Löpande 
 Beståndsnivå:  1: Grundnivå (men om 866 “Enstaka delar” finns, då 3: Nivå 3) 

 

008 Lägg in: 
 Generell bevarandepolicy: 0: Okänd 
 Förvärvsstatus  4: Löpande 
 Förvärvssätt  u: Ej specificerad 

 

************************************************* 


