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ביבליוגרפיה בסיסית

, ירושלים, ספר יסודות וכללים:הקיטלוג ', ר, קדר' & שיחור א, 'אדלר א•
1997ח "תשנ,מרכז ההדרכה לספריות בישראל

• Weitz, J., Music coding and tagging: MARC 21 content designation for 
scores and sound recordings, 2nd ed., Belle Plaine, Minn. : Soldier 
Creek Press, 2001

• Smiraglia, R., Describing music materials : a manual for descriptive 
cataloging of printed and recorded music, music videos, and archival 
music collections, 3rd ed., Lake Crystal, Minn. : Soldier Creek 
Press, 1997

• AACR2, LCRI (LC Rule Interpretations), MCD (LC Music Cataloging 
Decisions)

• YALE://www.library.yale.edu/cataloging/music/musicat.htm

http://www.library.yale.edu/cataloging/music/musicat.htm


מפת התמצאות
הקלטות שמע
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לא מסחרי–מפת התמצאות 

הקלטות שמע

לא מוסיקה מוסיקה

אתנית קלסית צלילים אחריםפופולרית מלל

[260c]
518

[245]



כללי-הקלטות שמע 

מקור המידע  •
•538
•GMD
•041
•LDR
•006
•007
•008



פורמט









.הדפסה על התקליטור עצמו: מקור המידע 

?  הקלטה או משאב אלקטרוני

GMD
לפי  
,  538התוכן

300

041d,e,g
546







גיוון, עומס מידע: מוסיקה 
תאריכים, כותרים, שפת הקיטלוג, שפות, אנשים



?מה כבר רואים?מי הלקוח



קהל רחב–הלקוח 

כל הפרטים ברשומה אחת•
•245$$c–מבצעים במוסיקה פופולרית
•511 ,508 ,518
•5050
•5058$$t$$r$$g



תאריכים

כותר

שפת הקיטלוג
)שמות(

זיהוי פריט

תוכן



שפת הקיטלוג
)כותרים(

ציון תפקיד



הלקוח מחפש חומרים ספציפיים

•700$$t)לא במוסיקה פופולרית  (
773, רשומות אנליטיות•
פתרונות לוקליים אחרים, מפתח למבצעים•
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