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תת-שדה GMD

תת-שדה GMD (general material designation) בא בהמשכו של כותר (לפני תת-כותר או המשך כותר). בתיעוד של פורמט MARC הוא נקרא MEDIUM וצורתו $h[medium]. בצורה זאת הוא מופיע בשדות כותר השונות: 240, 243, 245, 246, 247, 740, 830.

בארץ, מסיבות של סידור אלף-ביתי נכון ב"אלף" יופיע ה- GMD בתוספת "^"  כדלקמן:


אלף 300:
אבג ^ [הקלטת וידאו]
ABC ^ [videorecording] 
     (רווח לפני ואחרי ה-^)

אלף 500:
אבג$$h^ [הקלטת וידאו]
ABC$$h^[videorecording] 
     (בלי רווח לפני ואחרי ה-^)

הרשימה דלהלן מבוססת על הרשימה שבכללי AACR2 עם השמטות והוספות.

נ.ב. יש להקפיד על שימוש/אי-שימוש במקף לפי הרשימה (כתב עת ולא כתב-עת, ejournal ולא
 e-journal)



רשימת GMD לשימוש בספריות ישראל



הערות
ערבית
עברי
לועזי
הערות


קבוצה א - מונחי AACR2


[ברייל]
[braille]
מחליף את המונחים "מפה" וגלובוס"

[مادة خرائطية]
[חומר קרטוגרפי]
[cartographic material]
למעט אלה המופיעים למטה בקבוצה ב

[مصدر الكتروني]
[משאב אלקטרוני]
[electronic resource]


[סרטון]
[filmstrip]


[משחק]
[game]
קבוצת פריטים באריזה מקורית

[عدة]
[ערכה]
[kit]

[مخطوطة]
[כתב יד]
[manuscript]

[مصغرات]
[זיעור]
[microform]


[דגם]
[model]
סרטי סלולויד

[סרט קולנוע]
[motion picture]
מוסיקה מודפסת
[نوتات]
[תווים]
[music]

[شريحة]
[שקופית] 
[slide]
עפ"י מילון מונחי הספרנות 2003

[تسجيل صوتي]
[הקלטת שמע]
[sound recording]


[שקף]
[transparency]
 
[تسجيل فيديو]
[הקלטת וידאו]
[videorecording]







קבוצה ב - מונחי  הרחבה
לשימוש במפתוח בלבד כאשר סוגים אחרים של חומר נמצאים באותו קטלוג

[מאמר]
[article]
לשימוש רק בצירופים (קבוצה ג)

[كتاب]
[ספר]
[book]

[رسم تخطيطي]
[תרשים]
[chart]

[مجلة الكترونية]
[כתב עת אלקטרוני]
[ejournal]


[תדפיס אלקטרוני]
[e-offprint]
למעט שני הקודמים
[نص الكتروني]
[טקסט אלקטרוני]
[etext]
במלון הספרנות: כתב-עת אינו כולל שנתון. אולי עדיף המונח הרחב יותר: תקופון



[مجلة]
[כתב עת]
[journal]

[اطبع]
[תדפיס]
[offprint]
תמונה הנראית לעין

[ [תמונה
[picture]




רווח לפני ואחרי ה- +


קבוצה ג - צירופי מונחים (מתוך המונחים למעלה בלבד)
 

[مجلة + مجلة الكترونية]
[כתב עת + כתב עת אלקטרוני]
[journal + ejournal]
 

[كتاب + تسجيل صوتي]
[ספר + הקלטת שמע]
[book + sound recording]



וכד'


שדות MT (material type)

בשונה מה- GMD, השימוש בשדות MT (שדה 999 לספריות "אלף 500") הוא נוהג מקומי ואינו קשור לכללי הקיטלוג הבין-לאומיים. השימוש בשדות אלה בארץ יהיה כדלקמן:

מונחי ה- MT מקבילים בחלקם למונחי ה- GMD אך לא בהכרח. יש גם מקרים בהם יינתן יותר מ- MT אחד (למשל גם SER וגם EJOURNAL). 

שדות MT יהיו רק באנגלית, בשדה לועזי (ימין לשמאל) ובאותיות רישיות (capital letters) 

לסוגי החומר המפורטים מטה יש להשתמש במונחים אלה בלבד.

ספריה הרוצה להוסיף מונחים לשימוש פנימי רשאית לעשות זאת בתנאי שאינם במקום המונחים שברשימה. רצוי שמונחים נוספים יהיו בשדה פרטי נפרד – בכל מקרה רק מונחים שברשימה יופיעו במאגר ULI.

צורת השדה:

אלף 300:	MT SER

אלף 500:	999  $$aSER	 




GMD מקביל
הערות
סוג
[מאמר] [article]
במפתוח
article
-
לא חובה
book
[הקלטת שמע] [sound recording] 
קסטה של הקלטת קול. השווה: TAPE
cassette
[הקלטת שמע] [sound recording] 
תקליטור שמע
cdisc
[משאב אלקטרוני] [electronic resource]
תקליטור תוכנה או נתונים 
cdrom
[תרשים] [chart]

chart
[משאב אלקטרוני] [electronic resource]

database
[משאב אלקטרוני] [electronic resource]
תמונה דיגיטלית
dimage
-
עבודת תואר שני. השווה: THE2
dis2
-
עבודת תואר שלישי. השווה: THE3
dis3
[משאב אלקטרוני] [electronic resource]

diskette
[הקלטת וידאו] [videorecording]
לשימוש במכשיר DVD
DVD
[משאב אלקטרוני] [electronic resource]
לשימוש במחשב בלבד
DVDROM
[טקסט אלקטרוני] [etext]
ספר שלם. השווה ETEXT
ebook
[כתב עת אלקטרוני] [ejournal]
יש להשתמש גם ב- SER
ejournal
[טקסט אלקטרוני] [etext]
טכסט דיגיטלי - למעט ספר שלם: EBOOK
etext
[סרט קולנוע] [motion picture]
סרט סליולויד 
film
[משחק] [game] 

game
[ערכה] [kit]

kit
[כתב יד] [manuscript] 
כתב יד מקורי  או זיעור (בתוספת שדה MIC), אבל לא מהד' פקסימיליה
manuscript
[חומר קרטוגרפי] [cartographic material]

map
[זיעור] [microform]
זיעור מכל הסוגים
mic
[תדפיס] [offprint] 
תדפיס, לרבות צילומים מקומיים
offprint
[הקלטת שמע] [sound recording] 
תקליט שמע
record
[תווים] [music]

score
[כתב עת] [journal] 
כתב עת, שנתון, גם דפוס וגם אלקטרוני. לאלקטרוני יש להוסיף EJOURNAL
ser
[שקופית] [slide] 

slide
[הקלטת שמע] [sound recording] 
סליל הקלטת קול שאיננה cassette
tape
-
עבודת תואר שני - לשימוש ע"י מוסד המעניק התואר בלבד, בנוסף ל- DIS2
the2
-
עבודת תואר שלישי- לשימוש ע"י מוסד המעניק התואר בלבד, בנוסף ל- DIS3
the3
[שקף] [transparency] 

transparency
[הקלטת וידאו] [videorecording]
כל הסוגים
video
[משאב אלקטרוני] [electronic resource]

WEBSITE *

* טרם אושר
נספח – רשימה קודמת של שדות GMD ו- MT

סוגי חומר 
עבור המערכת האוניברסיטאית
MT 
GMD Hebrew 
GMD 
ARTICLE 
[מאמר]
[ARTICLE] 
CASSETTE 
[הקלטת קול]
[SOUND RECORDING] 
CHART 
[תרשים]
[CHART] 
CD 
[תקליטור]
[SOUND RECORDING] 
CDROM 
[תקליטור]
[CD-ROM] 
DISKETTE 
[תכנה]
[SOFTWARE] 
EBOOK 
[ספר אלקטרוני]
[EBOOK] 
EDSOFT 
[לומדה]
[EDUCATIONAL SOFTWARE] 
EJOURNAL 
[כתב עת אלקטרוני]
[EJOURNAL] 
FILM 
[סרט]
[MOTION PICTURE] 
GAME 
[משחק]
[GAME] 
INTERACTIVE MULTIMEDIA 
[מולטימדיה אינטראקטיבית]
[INTERACTIVE MULTIMEDIA] 
KIT 
[ערכה]
[KIT] 
MS 
[כתב-יד]
[MANUSCRIPT] 
MS-MIC 
[כתב-יד]
[MANUSCRIPT] 
MAP 
[מפה]
[MAP] 
MIC 
[זעור]
[MICROFORM] 
OFFPRINT 
[תדפיס]
[OFFPRINT] 
RECORD 
[תקליט]
[SOUND RECORDING] 
SCORE 
[תוים]
[SCORE] 
SER 
[סדרה]
[SERIES RECORD] 
SER 
[כתב עת]
[JOURNAL] 
SLIDE 
[שקופית]
[SLIDE] 
TAPE 
[הקלטת קול]
[SOUND RECORDING] 
TRANSPARENCY 
[שקף]
[TRANSPARENCY] 
VIDEO 
[קלטת וידאו]
[VIDEORECORDING] 
VIDEO DISC 
[וידאו]
[VIDEO DISC] 

 

