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:אתרים חשובים

RDA  מנוי ברשת :http://www.rdatoolkit.org/

:ספריית הקונגרס

http://www.loc.gov/aba/cataloging/policy/#rda 

http://www.loc.gov/catdir/cpso/RDAtest/rdaexamples.html 

http://www.loc.gov/marc/RDAinMARC29.html 

AACR2   <<RDAרשימת השינויים 

http://www.rda-jsc.org/docs/5sec7rev.pdf
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AACR2– הבסיס התיאורטי של כללי קיטלוג . 1

: הפניה ל, הקדמה) 1978(ב ' מהד– משימות הקטלוג  •
Paris Principles of 1961  - "  הקטלוג יהווה כלי יעיל
או  /על פי מחברו ו"... לבירור קיומו של ספר באוסף

.כותרתו

.עקרונות פריז מצומצמים לקביעת נקודות גישה וצורתן •

כוללים  – AACR2של  2002, 1998, 1988מהדורות  •
.1978-את ההקדמה מ

ISBD -קישור ל– מבנה של רשומה ביבליוגרפית  •

AACR2
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העקרונות מיועדים להנחות את הבניה של כל מערכת על מנת שתהיה עקבית ותגשים את המטרות 

 .של המערכת

Paris Principles of 1961 – Functions of the Catalogue   

http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/paris_principles_1961.pdf   
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FRBR ,FRAD–מבוסס על מודלים תפיסתיים  •

RDA

FRBR
דרישות פונקציונאליות  
לרשומות ביבליוגרפיות

FRAD
דרישות פונקציונאליות לנתוני זיהוי

find -לאתר  •
identify -לזהות  •
select -לבחור  •
obtain -להשיג  •

find -לאתר  •
identify -לזהות  •
contextualize -קשר לספק הֶ  •
 justify-להצדיק  •

RDA -הבסיס התיאורטי של כללי קיטלוג . 1
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:מטרות של נתוני תיאור משאב �
היענות לצרכי המשתמש �
(cost efficiency)יעילות עלויות  �

)ת נתונים לסביבות שונותתאימ'; עצמאיים מכל פורמט(גמישות  �
)שילוב נתונים למאגרים קיימים(המשכיות  �

:עקרונות מנחים �
)בין ישויות; בין משאבים(אבחון  �
מידה מספקת של תיאור �
)בין ישויות; בין משאבים(קשרים  �
)הישות מייצג את עצמו/ כפי שהמשאב (ייצוג  �
דיוק התיאור �
)של אחריות למשאב(ייחוס  �
שימוש מקובל של שפה �
)  בייצוג נתוני משאבים וישויות(אחידות  �

RDA

RDA - הבסיס התיאורטי של כללי קיטלוג . 1
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:פריט, גילוי, ביטוי, יצירה–של ישויות  הראשונההקבוצה 

, עבודה אינטלקטואלית או יצירה אומנותית מובחנת - work -יצירה 
: לדוגמא.  שאינו מוחשי, התוכן האינטלקטואלי או האומנותי, א"ז

מאת יהודה אטלסוהילד הזה הוא אני 

הביטוי האינטלקטואלי או האומנותי של יצירה  – expression–ביטוי 
תנועתית או שילוב של כל  , קולית, גרפית, בצורה טקסטואלית מימושוו

:לדוגמא. עדיין אינו מוחשי. הצורות הללו

הטקסט האוריגינאלי בעברית של יהודה אטלס

קרמןאיור הטקסט על ידי דני 

Rosalyn Lacksטקסט התרגום לאנגלית על ידי 

לחנים לטקסטים על ידי אבנר קנר

"שלישיית הופה היי"שירת הטקסטים על ידי 

6

FRBR - הבסיס התיאורטי של כללי קיטלוג . 1

 

work—a discrete intellectual or artistic creation (i.e., the intellectual or artistic content) 

expression—the intellectual or artistic realization of a work in the form of alpha-

numeric, musical or choreographic notation, sound, image, object, movement, etc., or 

any combination of such forms 

manifestation—the physical embodiment of an expression of a work 

item—a single exemplar or instance of a manifestation.  
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  -  item -פריט 
עותקים של גילוי  

.  של ביטוי של יצירה המוחשיתההתגלמות  -   manifestation-גילוי 
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אדם

משפחה

תאגיד

יצירה

ביטוי

גילוי

פריט

מושג

אובייקט

אירוע

מקום

Entities -ישויות 

8

FRBR -הבסיס התיאורטי של כללי קיטלוג . 1
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אדם

משפחה

תאגיד

מקוםאירועאובייקטמושג

ישויות  
קבוצה ב

ישויות קבוצה ג

ישויות קבוצה א

יצירה

ביטוי

גילוי

פריט

יצירה מתממשת 
באמצעות

ביטוי מגולם  
בתוך

י"עגילוי מודגם 

י"נוצרת ע

י"מתממש ע

י"הופק ע

בבעלות של

עוסקת בנושא
עוסקת בנושא

עוסקת 
בנושא

 FRBRשלושת קבוצות הישויות של בין הקשרים 
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  למסמך המלא ראו

records-bibliographic-for-requirements-http://www.ifla.org/publications/functional  
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:קשרים בין ישויות

,  יצירה(למשאב ) תאגיד, משפחה, אדם(שם . א: שם למשאב
,  במאי, קרטוגרף, רציָ , מחבר: כגון, )פריט, גילוי, ביטוי

)Iנספח (תבע נִ , שםנאֶ , מעצב, ןדרָ 1, מלחין, אנימטור

:  כגון(גילויים ופריטים , ביטויים, בין יצירות: משאב למשאב
,  המחזה, תסריט, תרגום, תקציר, עיבוד, המשכו של, המשך
 -קשרים אפשריים (!)  400(מחודשת  גרסה, ִלי6ְֶרט4, מפתח
)Jנספח 

,  מעסיק, כגון. משפחות ותאגידים, בין אנשים: שם לשם
,  זהות אמיתי, מוצא מ, אב קדמון, נותן חסות, מייסד, מועסק

)Kנספח ) (בדוי(זהות אלטרנטיבי 

בין ישויות כנושאים
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AACR2RDA

 areas of description - אזורי תיאור 

)כותר ומשפט אחריות: לדוגמא( 
אלמנטים של  : לדוגמא(אלמנטים 

)כותר

מקור מועדף למידעמקור ראשי למידע

מינוח. 2

נקודות גישהעיולים משניים, עיול ראשי

 authorized- כת כותרת מוסמֶ 
heading

 preferred -נקודת גישה מעודפת 
access point

 name -] מזוהה[שם מוסכם 
authority

preferred name -שם מועדף 

 preferred title- כותר מועדף uniform title–כותר אחיד 

שם  , ואריאנטיתנקודת גישה גם ראה/ הפניות ראה 
ואריאנטיכותר , ואריאנטי

 levels of- רמות תיאור 
description

core elements–הליבה  אלמנטי

11
 

0.7 Access Points  

RDA provides instructions on the construction of authorized and variant access 

points representing works, expressions, persons, families, and corporate bodies.  

RDA also provides instructions on the use of authorized access points to record the 

following types of relationships:  

•  primary relationship between a manifestation and a work or expression 

embodied in the manifestation  



•  relationships between a resource and persons, families, and corporate bodies 

associated with that resource  

•  relationships between works, expressions, manifestations, and items  

•  relationships between persons, families, and corporate bodies.  

In addition, RDA provides guidance on the use of titles (title proper, parallel title, 

variant title, etc.) as access points.  

RDA does not provide guidance on the use of other data elements as access points. 

Agencies using RDA data may determine which additional elements are to be 

indexed based on the needs of their users and the capabilities of their data 

management systems.  

Slide 12  

ארגון והיקף הכללים. 3
 AACR2–750 עמודיםRDA–1096 עמודים

פ פורמט  "מאורגן ע •
הפריט

חזרה על כללים או   •
הפניה לכללים  
.1הכלליים בפרק 

כללים לעיצוב   •
,  נקודות גישה לאדם

–משפחה ותאגיד 
!בחלק ב

  FRBRמאורגן על פי הישויות של  •
כללים לכל סוגי  –) לדוגמא היקף(אלמנט ספציפי  •

!הפורמטים ביחד
עימוד וממד של ספר נחשבים לאלמנטים  : לדוגמא •

איור נחשב לאלמנט של יצירה  ; )1יחידה (של הגילוי 
)2יחידה (וביטוי 

משפחה  , כולל כללים לעיצוב נקודות גישה לאדם •
ותאגיד  

,  אובייקטים, מושגים - נושאיםיכלול כללים לגבי  •
אירועים ומקומות

תיאור: חלק א
כללים  :  1פרק 

כלליים
:  12–2פרקים 

לסוגי משאבים  
שונים  

]מאפיינים–”Attributes"פרקים  16 - 1חלק [

)1-4' פ(רישום מאפיינים של גילויים ופריטים  - 1יחידה 

)5-7' פ(רישום מאפיינים של יצירות וביטויים  - 2יחידה 

)8-11' פ(תאגיד , משפחה, רישום מאפיינים של אדם- 3יחידה 

אירועים  , אובייקטים, רישום מאפיינים של מושגים - 4יחידה 
)פורסם 16' פ(ומקומות ) טרם פורסמו 15-12' פ(

12 

RDA  מהפרקים המתוכננים 16מתוך  11פורסמו : 4 – 1יחידות.   
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AACR2RDA

,  עיולים: חלק ב
,  כותרים אחידים

הפניות
פרקים 6
 

]קשרים–”Relationships“פרקים  25–2חלק [
,  ביטוי, יצירה בין עיקרייםרישום הקשרים ה - 5יחידה 

)17' פ(גילוי ופריט 

משפחות , אנשים עםרישום הקשרים  - 6יחידה 
)22-18' פ(למשאב ם כייָ ותאגידים המש3

,  אובייקטים, מושגיםעם רישום הקשרים  - 7יחידה 
)טרם פורסם 23' פ(למשאב ם כייָ אירועים ומקומות המש3

גילויים  , ביטויים, יצירותבין רישום הקשרים  - 8יחידה 
)28-24' פ(ופריטים 

' פ(תאגיד , משפחה, אדם ביןרישום הקשרים  - 9יחידה 
32-29(

,  אובייקטים, מושגים ביןרישום הקשרים  -  10יחידה 
)טרם פורסמו 37-33' פ(אירועים ומקומות 

צורת העיולים  מיקוד ב •
אזכור יחסית שולית   •

הפניות   - של קשרים 
"  סימונים"אופציה של  •

מצומצם  –של פונקציה 
מאייר  , עורך, מלקט: ל

כלל   AACR2(ומתרגם 

21.0D1(

קשריםמיקוד ב •
האפשריים בין הישויותסוגי הקשרים תיאור מפורט של  •
לרישום  designators" ציונים"מספר רב ומגוון של  •

!נספחים 3–אופי הקשר 
]חלק א[ 4-1צורת נקודות גישה ביחידות  • ,  מונחון, נספחים 4

13מפתח, מונחון, נספחים 12 •מפתח

 

Designators for all types of creators, manufacturers, publishers, distributors, owners. 

Designators for all types of derivative works (adaptations, abridgements, remake, 

review, commentary, sequential works etc.) 

Designators for relations between person and corporate body (employee, founder, 

etc.)  
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:חידושים
!)ביותר(רשימה חלקית 
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בין תוכן לייצוג הנתונים מוחלטתעיקרון ההפרדה ה

AACR2 דוגמא למשפט אחריות:

.קרמןדני  -ציורים ; יהודה אטלס / והילד הזה הוא אני 

ISBDפיסוק , הדוגמא כוללת אלמנטים נוספים

RDA דוגמא למשפט אחריות:

יהודה אטלס  
קרמןציורים דני 

]חוץ מזה שמופיע במשאב עצמו[ללא פיסוק מוגדר , ללא אלמנטים אחרים

MARC -ו D  :ISBDנספח ?איך רושמים–מעשית 

10 245 $a והילד הזה הוא אני /$c קרמןדני  -ציורים ; יהודה אטלס.

15

תיאור  . 4
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עקרון המסגרת הגמישה
דטה-לכל שיטה של מטהאלמנטים המתאימים �
הרחבה לכל סוגי המשאבים-בתיצירת מסגרת �

:לדוגמא

16

3.4.1.5 Other Terms Used to Designate the Type of Unit
Use a term in common usage (including a trade name, 
if applicable) to designate the type of unit:

a)  if the carrier is in a newly developed format that is 
not yet covered in the list under 3.3.1.3
b) if none of the terms listed under 3.3.1.3 is 
appropriate
or
c) as an alternative to a term listed under 3.3.1.3 , if 
preferred by the agency preparing the description.

EXAMPLE
audio slide
USB flash drive

כל קהילה  
!והמינוח שלה

לפיתוחים  
עתידיים

 

  .חדשים לפי הצורך שיהיה ניתן בעתיד להוסיף בקלות אלמנטים - RDAשל  היתרון

Slide 17  
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Core elements–הליבה  אלמנטי

במקום הגדרת  , הליבה אלמנטימגדיר סט של  RDA-ה �
.AACR2-רמות תיאור של ה

,  חובה-אינם מוגדרים כחובה או לאהליבה  אלמנטי �
ט של אלמנטים הנחשבים כמינימום  מזוהים כסֶ , אלא

.  לתמיכה באותן המשימות הבסיסיות ביותר של המשתמש

מגדיר רמה בסיסית של תיאור  הליבה  אלמנטיהסט של  �
.ויצירת נקודות גישה וקשרים

לפי מה  (בסיס פרטני על –הוספת אלמנטים נוספים  �
המדיניות של  על פי או ) שנדרש לאותו משאב שביד

.המוסד
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הליבה לרישום   אלמנטי
:גילוי ופריטאפיוניהם של 

כותר עיקרי1.

משפט אחריות2.

מהדורה3.

סדרוניםמספור 4.

למשאב שלא (תאריך הפקה 5.
)פורסם

משפט הוצאה לאור6.

משפט הפצה7.

משפט ייצור8.

תאריך זכויות יוצרים9.
משפט סדרה10.
)URI, ב"מסת(מזהה לגילוי 11.
סוג אריזה 12.
היקף13.

הליבה עבור   אלמנטיסטים נוספים של 
:הרישום של

.אפיוניהם של יצירה וביטוי �
משפחה ותאגיד, אפיוניהם של אדם �
, ביטוי, בין יצירה עיקרייםהקשרים ה �

.גילוי ופריט
, הקשרים בין משאב לבין אנשים �

.למשאבם כייָ משפחות ותאגידים המש'
.הקשרים בין נושא למשאב �
גילויים  , ביטויים, הקשרים בין יצירות �

יםופריט
משפחות , הקשרים בין אנשים �

ותאגידים
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AACR2RDA

  י עגנון"ש/  בדמי ימיה ועוד סיפורים
שלומית ומשה  –הערות וביאורים[; 

.]יקיר

  י עגנון"ש/  בדמי ימיה ועוד סיפורים
שלומית ומשה   הערות וביאורים; 

.יקיר

מראשיתם  : תולדות יהודי וארשה 
ישראל  -המחברים / ועד ימינו 

;  שלמה נצר , אברהם ויין, גוטמן
.גרייףגדעון  - העורך 

מראשיתם  : תולדות יהודי וארשה 
ישראל   'פרופ: המחברים/ ועד ימינו 

אברהם , ירושלים "יד ושם", גוטמן
שלמה  ר "ד, ירושלים" יד ושם", ויין

העורך  ; אביב - אוניברסיטת תל, נצר
.גרייףגדעון  -

על התרומה של עושי השוק 
ליעילות המסחר של אופציות  

/  שנסחרות בבורסה אלקטרונית 
].ואחרים... [רפי אלדור 

על התרומה של עושי השוק 
ליעילות המסחר של אופציות  

/  שנסחרות בבורסה אלקטרונית 
בתיה  , שמואל האוזר, רפי אלדור

.שורקיאיציק , פילו

19

...זה מה שאני זוכר-- זה מה שאני זוכר

 

 :כותר כולל טיפול אחר למשאבים חסרי, דוגמאות רבות נוספות כגון ישנן

  ת של אדם שיףומתוך המצג

 http://faculty.washington.edu/aschiff/  

AACR2  21.7C1 
100 1_ $a Baden, Conrad. 
240 10 $a Symphonies, $n no. 6 
245 10 $a Sinfonia espressiva $h [sound recording] / $c Conrad Baden. Symphony 
no. 3, op. 26 / Hallvard Johnsen. Symphony no. 2 / Bjarne Brustad. 
700 12 $a Johnsen, Hallvard. $t Symphonies, $n no. 3, op. 26. 
700 12 $a Brustad, Bjarne. $t Symphonies, $n no. 2. 
 
RDA  6.27.1.4 Alternative, 17.8, 24.5.1.3 
245 00 $a [Three Norwegian symphonies]. 
500 __ $a Title devised by cataloger. 
505 0_ $a Sinfonia espressiva / Conrad Baden -- Symphony no. 3, op. 26 / Hallvard 
Johnsen --Symphony no. 2 / Bjarne Brustad. 
700 12 $a Baden, Conrad. $t Symphonies, $n no. 6. 
700 12 $a Johnsen, Hallvard. $t Symphonies, $n no. 3, op. 26. 
700 12 $a Brustad, Bjarne. $t Symphonies, $n no. 2. 
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AACR2RDA

10 245 $a כך[ הפשתידותספר  [!
שלי
33 246 $aספר הפשטידות שלי

10 245 $a שלי הפשתידותספר
33 246  $iכותר צריך להיותה  :
$aספר הפשטידות שלי

.שניהמהדורה .ב' מהד

המוציא  ] : [מקום ההוצאה לא זוהה[.1962, ]ל"חמו: מ "ח[
.1961, ]לאור לא זוהה

,  המדפיס הממשלתי[: ירושלים 
1991[.

  ,]המדפיס הממשלתי[: ירושלים 
]1991.[

שנת ההוצאה לא [, כתר: ירושלים .1976, כתר: ירושלים 
.1976© , ]זוהתה

300 $a 52 רובם  : ' ד 120, 'ע

.מ"ס 32; איורים צבעוניים 

300 $a 52 דפים  120, עמודים  :

.מ"ס 32 ;איורים צבעוניים 
500 $a איורים רובו.

עמודים 392, זאת אומרת ,329'ע] 392א "ז[ 329

עמודים ללא מספור 52'ע] 52[
 

שנת ייצור , שנת ההפצה, שנת ההוצאה, (production)לשנת ההפקה  נפרדיםישנם אלמנטים  RDA-לפי ה
(manufacture) ושנת זכות יוצרים . 
  :שנת זכות יוצרים

לפי  .אלמנט ליבהשנת זכות יוצרים היא , שנת הוצאה או שנת הפצהאם אין  2.11 - ו 2.8.6.6כלל  RDAלפי 
  . 1976©, ]שנת ההוצאה לא זוהתה[, כתר: ירושלים  :הכללים האלו בעצם צריכים לרשום

  
  :RDA-לגבי כללים אלו ב LCלפי החלטות 

LC Policy Statement 2.8.6.6: LC practice: Supply a probable date of publication if possible, 
using the guidelines below, rather than give “[date of publication not identified]” and then the 
date of distribution, manufacture, or copyright date as applicable. 
1. Supply a date of publication that corresponds to the copyright date, in square brackets, if it 
seems reasonable to assume that date is a likely publication date. If the resource is a single 
part monograph, also record the copyright date. 
  
EXAMPLE 
Title page verso 
   Copyright ©2009 
Prefaced signed 
   June 2009 
Date of publication 
   not given 
Transcription 
 260 ## $a … $b … $c [2009], ©2009. 
008/06 Type of date 
   t 
008/07-10 
   2009 
008/11-14 
    2009 

   :לפי ספריית הקונגרס
  .1976©, ]1976[ ,כתר: רושלים י - במקרה שבטוח שהספר יצא באותו שנה כמו שנת זכות היוצרים 

  .1976©, ]1976?[ ,כתר: ירושלים  -שהספר יצא באותו שנה כמו שנת זכות היוצרים  שקיים ספקבמקרה 
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מדיה ואריזה  , ציון סוג תוכן–GMD- במקום ה

Content type -סוג התוכן 

RDA  שדה ; 6.9כללMARC -  336

cartographic dataset

cartographic image

cartographic moving image

cartographic tactile image 

cartographic tactile three-dimensional form

cartographic three-dimensional form

computer dataset

computer program

notated movement

notated music

performed music

sounds

spoken word

still image

tactile image

tactile notated music

tactile notated movement

tactile text

tactile three-dimensional form

text

three-dimensional form

three-dimensional moving 
image

two-dimensional moving image

other

unspecified
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Media type -סוג ֶמְדיָה 
)תרגום זמני(

RDA  שדה ; 3.2כללMARC -  337

audio - 1ֵַמע

computer - מחשב

microform - רזִע'

microscopic - מיקרוסקופי

projected - מוקרן

stereographic - תְסֵטֵרא4ְגָרִפי ֲהָטָלה

unmediated - )אדם באמצעות אחד החושים-י בני"נקלט ע(לא מת'וך 

video - )וידיאו(ח4זִי 

other - אחר

unspecified - )לא ניתן לבירור בנקל(לא מוגדר 
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Carrier type–)  אריזה(סוג הִמנ8ְָא 
)תרגום זמני(

RDA  שדה ; 3.3כללMARC -  338

audio carriers (7 types) – ִמנְָ<אים להקלטות שמע

computer carriers (8 types) - לשימוש עם מחשב אים ִמנְ<ָ  

microform carriers (9 types) -  אים לזעוריםִמנְ<ָ  

microscopic carriers (1 type) – לשימוש עם מיקרוסקופא ִמנְ<ָ 

project image carriers (9 types) - לתמונות להקרנה אים ִמנְ<ָ 

stereographic carriers (2 types) - תְסֵטֵרא4ְגָרִפי לֲהָטָלה אים לתומנותִמנְ<ָ 

unmediated carriers (6 types)- ִמנְָ<אים למשאבים לא מת'וכים

video carriers (4 types) - ִמנְָ<אים להקלטות וידיאו

other - אחר

unspecified - )לא ניתן לבירור בנקל(לא מוגדר 
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RDA  3.2, 3.3, 6.9AACR2  1.1C

245 10 $a High holy days / $c 
David and Miriam Solomon.

336   $a two-dimensional 
moving image $b tdi $2 
rdacontent

337   $a video $b v $2 rdamedia

338   $a videodisc $b vd $2 
rdacarrier

245 10 $a High holy days $h 
[videorecording] / $c 
David and Miriam 
Solomon.
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:לדוגמא
AACR2

300 ##  $a 1 sound disc (45:01) : $b digital ; $c 4 3/4 in.
500 ##  $a Compact disc.

RDA

300 ##  $a 1 CD (45 minutes) : $b digital ; $c 12 cm.
336 ##  $a performed music $2 rdacontent
337 ##  $a audio $2 rdamedia
338 ##  $a audio disc $2 rdacarrier

3.4.1.5 - c) as an alternative to a term listed under 3.3.1.3, if preferred by the 

agency preparing the description.

:אפשר 300בשדה , דהיינו
audio disc or CD

computer disc    or CD-ROM; DVD-ROM; Photo CD

videodisc or DVD
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24500 $a   על התרומה של עושי

השוק ליעילות המסחר של 
אופציות שנסחרות בבורסה 

...  רפי אלדור / אלקטרונית 
].ואחרים[

7001 $a רפי, אלדור

24500 $a   על התרומה של עושי

השוק ליעילות המסחר של אופציות  
רפי  / שנסחרות בבורסה אלקטרונית 

,  בתיה פילו, שמואל האוזר, אלדור
.שורקיאיציק 
7001 $a רפי, אלדור ,$e מחבר
7001$a  שמואל, האוזר,$e מחבר
7001 $a בתיה, פילו,$e מחבר
7001 $a איציק, שורקי,$e מחבר  

נקודות גישה וקשרים. 5
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AACR2RDA

1001 $a 1945, הנרי, בירד-  
24510  $a >>לחיים של   מדריך>>ה

כפי   פיגימאת מיס  c$/  פיגימיס 
אפרים   -תרגום [; שסופר להנרי בירד 

.]סידון

7001  $a אפרים, סידון,$d 1946-    ,
$e מתרגם

1001 $a  פיגימיס ,$e מחברת
24510  $a >>לחיים של   מדריך>>ה

כפי   פיגימאת מיס  c$/  פיגימיס 
אפרים   - תרגום ; שסופר להנרי בירד 

.סידון

7001 $a 1945, הנרי, בירד-  ,$e 
מראיין  

7001  $a אפרים, סידון,$d 1946-    ,
$e מתרגם

מילה שאינה  + ביטוי המורכב משם פרטי   RDA 9.2.2.22 -  פיגימיס 
מציינת משרה  

אבל
מילה או ביטוי המשויך לו+ שם משפחה  RDA 9.2.2.9.3 -' דר, סוס

 

9.2.2.22 General Guidelines on Recording Names Consisting of a Phrase 
Record a name consisting of: 
a) a phrase or appellation that does not contain a forename 
or 
b) a phrase that consists of a forename or forenames preceded by words other than a term 
of address or a title of position or office applying the general guidelines on recording names 
given under 8.5.  
Record the name in direct order. 
EXAMPLE 

Dr. X 
Mother Hen 
Every Other Dad 
Sister Friend 
Poor Old No. 3 
Buckskin Bill 
Boy George 
Little Richard 
Miss Piggy 
Happy Harry 
Special Ed 
D.J. Jazzy Jeff 

 
9.2.2.9.3 Persons Known by a Surname Only 
If the name by which a person is known consists of a surname only, treat the word or phrase 
associated with the name in resources associated with the person or in reference sources as 
an integral part of the name. 
EXAMPLE 

Deidier, abbé  
Read, Miss 
Seuss, Dr. 
Nichols, Grandma   
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100 1_  $a Williams, Hank, $d 1949-

(Usage: Hank Williams, Jr.)

100 1_ $a Williams, Hank, $c Jr., $d 
1949-

Moscato, Judah ben Joseph, ca.
1530-ca. 1593 

Moscato, Judah ben 
Joseph, approximately 1530-
approximately 1593

Berekhya ben Natronay, ha-
Naqdan, 12th/13th cent.

Berekhya ben Natronay, ha-
Naqdan, 12th/13th century

וקולנוע   לתקשרתפסטיבל דימונה 
)ה"תשס : 5(  צעיר

וקולנוע   לתקשרתפסטיבל דימונה 
)ה"תשס :דימונה :  5(  צעיר

Conference on Library Orientation 
for Academic Libraries (5th : 1975 : 
Eastern Michigan University)

Annual Conference on Library 
Orientation for Academic Libraries 
(5th : 1975 : Eastern Michigan 
University)

28
 

AACR2 24.7A1.  Omit from the name of a conference, etc. (including that of a conference 
entered subordinately, see 24.13), indications of its number, frequency, or year(s) of 
convocation. 
AACR2 24.7B4. If the location is part of the name of the conference, etc., do not repeat it. 
AACR2 24.8B1. As instructed in 24.7B, add to the name of an exhibition, fair, festival, etc., 
its number, date, and location. Do not add the date and/or location if they are integral parts of 
the name.  
AACR2 examples:  

Symposium on Active Control of Vibration and Noise 
Vancouver Conference on Modernism (1981) 
Expo 86 (Vancouver, B.C.) 

 
RDA 11.2.2.11  Omit from the name of a conference, congress, meeting, exhibition, fair, 
festival, etc., (including that of a conference, etc., treated as a subordinate body, see 
11.2.2.14), indications of its number, or year or years of convocation, etc. 
RDA 11.13.1.8  Number, Date, and Location of a Conference, Etc. 
Add to the name of a conference, etc. (including that of a conference recorded subordinately, 
see 11.2.2.14 ), if applicable and readily ascertainable (in this order:) 
a) the number of the conference, etc. (see 11.6 ) 
b) the date of the conference, etc. (see 11.4.2 ) 
c) the location of the conference, etc. (see 11.3.2 ). 
…. 
If the conference, etc., was held online, record Online as the location. 
RDA examples:  

Biennial Symposium on Active Control of Vibration and Noise 
Vancouver Conference on Modernism (1981 : Vancouver, B.C.) 
Expo (1986 : Vancouver, B.C.) 
Electronic Conference on Land Use and Land Cover Change in Europe (1997 : Online)  
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1001  $a חיים, לוי$ ,d 1935 -
24510  $a  ועריצים בקשו נפשי /$c חיים לוי .

260 $a ] רחובות :$b ל"חמו[$ ,c 2007.
500  $a "קורות חיי מאז . ספר זה הנו המשכו של הספר אני לא מוכרח

...".  ויציאה לחיים עצמאיים עם רעייתי ... נישואי

2AACR

RDA

1001  $a חיים, לוי$ ,d  1935 -  ,$e   מחבר
24510  $a  ועריצים בקשו נפשי /$c חיים לוי .

260 $a ]רחובות : [$b ]המוציא לאור לא זוהה[$ ,c 2007.
7001  $i המשכו של: $a חיים, לוי$ ,d 1935 - .$t אני לא מוכרח

 

AACR2 21.28 Related Works 
21.28A1. Apply this rule to a separately catalogued work (see also 1.1B9, 1.5E1a, and 1.9) 
that has a relationship to another work. Such works include: 
 continuations and sequels; supplements; indexes;  
 concordances; incidental music to dramatic works;  
 cadenzas; scenarios, screenplays, etc.; choreographies;  
 librettos and other texts set to music; subseries; 
 special numbers of serials; collections of extracts from serials 
Do not apply this rule to a work that has only a subject relationship to another work.  
For particular types of relationship (e.g., adaptations, revisions, translations), see 21.8-21.27.  
21.28B1. Enter a related work under its own heading (personal author, corporate body, or 
title) according to the appropriate rule in this chapter. Make an added entry (name-title or 
title, as appropriate) for the work to which it is related. 
 
RDA 25.1.1.1  A related work is a work related to the resource being described (e.g., an 
adaptation, commentary, supplement, sequel, part of a larger work). 
25.1.1.3  Reference a related work applying the general guidelines on referencing related 
works, expressions, manifestations, and items given under 24.4.  [Which are: Identifier for 
the Related Work; Authorized Access Point Representing the Related Work; Description 
(structured or unstructured) of the Related Work] 
24.5.1.3  Record an appropriate term from the list in appendix J to indicate the nature of the 
relationship more specifically than is indicated by the defined scope of the relationship 
element itself.  If none of the terms listed in appendix J is appropriate or sufficiently specific, 
use a term designating the nature of the relationship as concisely as possible. When using 
an unstructured description, indicate the nature of the relationship as part of the unstructured 
description.  Note: RDA appendices are not closed lists.  If a term is needed that isn’t in an 
appendix, the cataloger can devise their own term and notify the JSC for possible inclusion in 
the RDA appendix.  Catalogers can also use other vocabularies. 
LCPS for 1.7.1. When subfield $i for relationship designator is used, it is the first subfield, the 
first word is capitalized, and the subfield ends with a colon.  
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2AACR  - 3B6.25

130  $a תלמוד בבלי .$k לקוטים .$f ב"תשנ
24510  $a  מן תלמוד בבלי ... מסכת :$b   עם כל המפרשים כאשר נדפס

י  "ועד להפצת דף היומי שע c$... / מקדם ועם הוספות חדשות 
.  אגודת ישראל באנגליה

5050  $a התוכן:  $a 6 . מסכת   -- מסכת תענית  -- מסכת ראש השנה
.  מסכת חגיגה --מסכת מועד קטן -- מגילה 

RDA   שניים או יותר חלקים( 3.2.27.6 - אפשרות א(

00 245$a מסכת מועד קטן,מסכת מגילה, מסכת תענית, מסכת ראש השנה  ,
עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם   b$: מן תלמוד בבלי  מסכת חגיגה

.י אגודת ישראל באנגליה"ועד להפצת דף היומי שע c$... / הוספות חדשות 
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p ראש השנה
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p תענית
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p מגילה
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p מועד קטן
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p חגיגה

 

Indicator 02- analytical entry 
 
AACR2 25.6B3.  If the item consists of three or more unnumbered or nonconsecutively 
numbered parts of, or of extracts from, a work, use the uniform title for the whole work 
followed by Selections.  
 
RDA 6.27.2.3  Two or More Parts 
When identifying two or more unnumbered or non-consecutively numbered parts of a work, 
construct authorized access points for each of the parts applying the instructions given under 
6.27.2.2. 
Alternative 
When identifying two or more unnumbered or non-consecutively numbered parts of a work, 
treat the parts as an expression of the whole work. Construct the authorized access point 
representing the expression by adding Selections to the authorized access point 
representing the work as a whole (see 6.27.1 and 6.12.1.4). 
 
LC Policy Statement 6.27.2.3: LC practice for Alternative: Construct the authorized access 
point representing the expression by adding Selections to the authorized access point 
representing the work as a whole. 
 
RDA 24.5.1.3  Record an appropriate term from the list in appendix J to indicate the nature of 
the relationship more specifically than is indicated by the defined scope of the relationship 
element itself.  
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130 $a תלמוד בבלי .$k לקוטים .$f ב"תשנ .$g   לונדון
24510$a מסכת מועד קטן,מסכת מגילה, מסכת תענית, מסכת ראש השנה  ,

עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם   b$: מן תלמוד בבלי  מסכת חגיגה
.י אגודת ישראל באנגליה"ועד להפצת דף היומי שע c$... / הוספות חדשות 

02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p ראש השנה
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p תענית
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p מגילה
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p מועד קטן
02 730 $i  יצירה(מכיל :( $a תלמוד בבלי .$p חגיגה

RDA  4.2;  24.5.1.3 -אפשרות בJ. )חלק-קשר שלם(
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!תודה

 


