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Introdução                                          [2006/out]

O Formato MARC 21 para dados de coleção (MARC 21 Format for 
Holdings Data), define os códigos e convenções (códigos de 
campos, de subcampos e valores codificados) que identificam os 
elementos de dados em relatórios MARC para coleções de itens 
seriados ou não.
O conteúdo da maior parte dos elementos de dados e sua 
visualização são determinados pela norma ANSI para declarações 
de coleções - Holdings Statements for Bibliographic Items 
(ANSI/NISO Z39.71) (antiga Serial Holdings Statements (ANSI 
Z39.44) ou Holdings Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO 
Z39.57)). A norma internacional correspondente (somente para o 
nível sumário) é Holdings Statements-Summary Level (ISO 
10324). Outros elementos de dados possibilitam a utilização do 
formato como interface com sistemas de controle automatizado, 
tais como catálogo coletivo, check-in para seriados e sistemas 
de empréstimo entre bibliotecas. Uma comparação entre 
elementos de dados do padrão ANSI com o padrão ISO e os 
designadores de conteúdo definidos no MARC 21 Format for 
Holdings Data encontra-se no Appendix D, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxd.html.

Este formato é destinado a ser utilizado pelo pessoal 
envolvido na criação e manutenção das informações de coleções, 
assim como os envolvidos na concepção e manutenção de sistemas 
para bibliotecas. Encontra-se um glossário no Appendix E, 
disponível em: http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxe.html.
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Tipos de itens bibliográficos descritos em registros de 
coleção

O Formato MARC 21 para dados de coleção foi projetado para 
informações de coleções referentes aos seguintes itens 
bibliográficos, definidos por código no Líder/06 (Líder/Tipo 
de registro):

Tipos de itens bibliográficos em registros de 
coleção

Líder/06

Item em parte única x
Item em várias partes v
Item seriado y

.item em parte única - item que se compõe de uma única parte 
física; por ex., um livro em volume único.

.item em várias partes - item que se compõe, ou pretende se 
compor, de um determinado número de separadas partes físicas; 
por ex., uma enciclopédia em dez volumes, um conjunto de peças 
(kit) multimídia.

.item seriado - item publicado em sucessivas partes com 
intervalos regulares ou irregulares que pretende ser 
continuado indefinidamente; por ex., um jornal, um serviço 
periódico de atualização de publicação em folhas soltas.

Em contraste com elementos de dados aplicáveis a uma descrição 
bibliográfica universal destes tipos de itens, informações de 
coleção podem incluir:

.informação sobre um exemplar específico do item;

.informação que se aplica à coleção de uma instituição;
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.informação necessária para processamento local, manutenção, 
ou preservação do item;
.informação sobre versão.

Características de campos e subcampos de registros de coleção

Blocos de campos:

.Números e códigos (campos 010-066)

.Notas (campos 5XX e 84X)

.Localização (campos 852 e 856)

.Dados de coleção (853-855, 863-865, 866-868, 876-878, 880)

Campos de dados de coleção
Quatro conjuntos de campos relacionados são definidos para 
gravar informações sobre a coleção da instituição:

.Legenda e padrão (campos 853-855)

.Enumeração e cronologia (campos 863-865)

.Coleção textual (campos 866-868)

.Informação de item (campos 876-878)

Em cada conjunto, separados campos são definidos para três 
categorias de material:

.Unidade bibliográfica básica (campos 853, 863, 866, 876)

.Material suplementar (campos 854, 864, 867, 877)

.Índices (campos 855, 865, 868, 878)

FORMATO DE COLEÇÃO Introdução



Nos conjuntos de campos, certas designações de conteúdo 
paralelo são usualmente preservadas. Os significados a seguir 
são dados para o caractere final da etiqueta nos seguintes 
campos:

.853/863/876 (Unidade bibliográfica básica)

.854/864/877 (Material suplementar)

.855/865/878 (Índices)

Nestes campos, os mesmos códigos de subcampos são definidos 
para os elementos de dados de conteúdo paralelo:

.legenda e padrão

.enumeração e cronologia

.informação de item.
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Informação de coleção em separado registro de coleção ou 
inserida no registro bibliográfico

Campo 852 (Localização) é definido para conter detalhadas 
informações necessárias para localizar um item. Pode incluir 
informação de designação de arquivamento, número de exemplar, 
bem como o endereço para a atual localização física do item.

.um único campo de localização: quando coleções são informadas 
para uma única localização do item, a informação pode ser 
inserida no registro bibliográfico ou pode ser criado um único 
separado registro de coleção simples. Um único campo 852 e 
alguns campos de coleção associados também podem ser usados.

.múltiplos campos de localização: quando coleções são 
informadas para múltiplos exemplares de um item e a 
localização ou elementos de dados do número de chamada variam, 
múltiplos campos 852 são necessários.
O MARC Holdings não fornece uma técnica para interligar um 
campo 852 a campos de coleção associados. Para assegurar que 
estes campos estão implicitamente interligados, as seguintes 
configurações devem ser aplicadas:

.múltiplos campos 852 sem campos associados: todos podem ser 
inseridos em um registro bibliográfico relacionado; todos 
podem estar em um único separado registro de coleção, ou podem 
estar em vários registros de coleção.
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.múltiplos campos 852 com campos associados: quando um ou mais 
campos 852 possuem campos associados a eles (tais como 841, 
007, 842, 844, 853-855, 86X, ou 87X), cada 852 e seus campos 
associados devem ser informados em um único conjunto de 
inequívoca informação de coleção. Um conjunto 852 pode ser 
inserido em um registro bibliográfico relacionado ou pode ser 
informado em um único separado registro de coleção. Quando o 
grupo está inserido, nenhum outro não associado campo 852 ou 
grupos podem existir no registro bibliográfico; eles devem 
existir em registros de coleção separados.

.múltiplos campos 852 com igualmente aplicáveis campos 
associados: em casos especiais, quando associados campos de 
coleção podem ser aplicados igualmente a vários campos 852, 
todos os campos 852 e campos associados podem ser considerados 
um simples grupo de informação de coleção. Este grupo de 
informação de coleção pode ser inserido no registro 
bibliográfico relacionado ou informado em único separado 
registro de coleção.

.informação de item: um registro de coleção pode conter 
informação para específicos itens físicos em uma ou mais 
localizações. A relação entre o campo 852, os associados 
campos de coleção 853-868, e os campos de informação de item 
876-878 é incluída em 876-878 (Informação de item - 
Informações gerais).

.separado registro de coleção: um separado registro de coleção 
é interligado ao registro bibliográfico relacionado pelo campo 
004 (Número de controle para registro bibliográfico 
relacionado).
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Os seguintes campos podem aparecer em um separado registro de 
coleção:

.Campos do Formato de Coleção
Líder
Diretório
001 - Número de controle
003 - Número de controle - Instituição
004 - Número de controle de registro bibliográfico relacionado
005 - Data e hora da última intervenção
008 - Dados codificados do item - Informações diversas
014 - Número de controle em rede bibliográfica
035 - Número de controle no sistema
842 - Designação textual de forma física
843 - Nota - Reprodução
844 - Nome da unidade
845 - Nota - Termos governando uso e reprodução
852 - Localização
853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
854 - Legenda e padrão - Material suplementar
855 - Legenda e padrão - Índices
856 - Localização e acesso eletrônicos
863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar 
865 - Enumeração e cronologia - Índices
866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica
867 - Coleção textual - Material suplementar
868 - Coleção textual - Índices
876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica
877 - Informação de item - Material suplementar
878 - Informação de item - Índices
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.Campos do Formato Bibliográfico
007 - Dados codificados do item - Descrição física
010 - Número de controle na Library of Congress
016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional
020 - ISBN
022 - ISSN
024 - Outros números padronizados ou códigos
027 - Número padrão de relatório técnico
030 - Designação CODEN
541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
561 - Nota - Histórico de procedência
562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
583 - Nota - Ação

Destes campos, os seguintes são necessários em separados 
registros de coleção: Líder, Diretório, 001, 004 e 852.

Para propósitos de intercâmbio, o relacionado registro 
bibliográfico é distribuído ao parceiros antes do separado 
registro de coleção.
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.informações de coleção inseridas - informações de coleção 
podem ser adicionadas a um registro bibliográfico em vez de 
estarem em um separado registro de coleção interligado ao 
registro bibliográfico.

Informações de coleções inseridas em um registro bibliográfico 
podem incluir os seguintes campos do formato de registro de 
coleção:

.Campos do Formato de Coleção em registros bibliográficos
841 - Dados codificados para coleção
843 - Nota - Reprodução
845 - Nota - Termos governando uso e reprodução
852 - Localização
853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
854 - Legenda e padrão - Material suplementar
855 - Legenda e padrão - Índices
856 - Localização e acesso eletrônicos
863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar 
865 - Enumeração e cronologia - Índices
866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica
867 - Coleção textual - Material suplementar
868 - Coleção textual - Índices
876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica
877 - Informação de item - Material suplementar
878 - Informação de item - Índices

Destes campos, somente o campo 852 é necessário numa 
informação de coleção que é inserida em um registro 
bibliográfico.
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Em geral, as orientações deste manual descrevem separados 
registros de coleção. Instruções específicas para inserir 
campos de coleção em registros bibliográficos relacionados são 
fornecidas nas descrições dos campos. (O primeiro exemplo no 
Appendix B: Full Level Record Examples, disponível em: http://
www.loc.gov/marc/holdings/examples.html, apresenta os dois 
tipos de descrição). 

Compressão e expansão

Compressão e expansão (discriminação) da enumeração e 
cronologia podem ser realizadas por algoritmo se não existirem 
falhas dentro dos níveis de enumeração e cronologia. Descrição 
pormenorizada desta capacidade é fornecida em 853-878 (Dados 
de coleção - Informações gerais). Os elementos obrigatórios 
aos campos 863 (Enumeração e cronologia - Unidade 
bibliográfica básica) e 864 (Enumeração e cronologia - 
Material suplementar), para que estas operações sejam 
realizadas, são apresentados em 853-855 (Legenda e padrão - 
Informações gerais). O conteúdo dos campos de enumeração e 
cronologia para índices (Campo 865) não pode ser 
automaticamente comprimido ou expandido.

Organização deste documento

Apresentamos no sumário a enumeração dos elementos de um 
registro de coleção no formato MARC 21. Seguem-se descrições 
para o Líder, o Diretório, e para cada campo de dados 
variáveis apresentados em ordem numérica das etiquetas dos 
campos, exceto pelo campo 856 (Localização e acesso 
eletrônicos), que é apresentado imediatamente após o campo 852 
(Localização).
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Observação

A transcrição dos dados de coleção através do Formato MARC 
ainda não é de uso corrente no Brasil. Mantivemos todos os 
exemplos apresentados pela Library of Congress, pertinentes ou 
não a recursos contínuos, a fim de possibilitar melhor 
entendimento do formato.
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Campos do Formato MARC 21 para dados de coleção     [2008/out]

Identificados com “*”, campos não descritos por não serem, em 
princípio, utilizados para recursos contínuos e/ou no Brasil.

Líder
Diretório
00X - Campos de controle - Informações gerais
 001 - Número de controle
 003 - Número de controle - Instituição
 004 - Número de controle de registro bibliográfico
       relacionado
 005 - Data e hora da última intervenção
 007 - Dados codificados do item - Descrição física
 008 - Dados codificados do item - Informações diversas

01X-09X - Números e códigos - Informações gerais
*010 - Número de controle na Library of Congress
 014 - Número de controle em rede bibliográfica
 016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional
 017 - Número de copirraite ou depósito legal
 020 - ISBN
 022 - ISSN
*024 - Outros números padronizados ou códigos
*027 - Número padrão de relatório técnico
 030 - Designação CODEN
 035 - Número de controle no sistema
 040 - Fonte da catalogação
 066 - Conjunto de caracteres no registro
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5XX & 84X - Notas - Informações gerais
 506 - Nota - Restrição ao acesso
 538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
 541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
 561 - Nota - Histórico de procedência
 562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
 563 - Nota - Encadernação
 583 - Nota - Ação
 841 - Dados codificados para coleção
 842 - Designação textual de forma física
 843 - Nota - Reprodução
 844 - Nota - Nome da unidade
 845 - Nota - Termos governando uso e reprodução

852 & 856 - Localização e acesso - Informações gerais
 852 - Localização
 856 - Localização e acesso eletrônicos

853-878 - Dados de coleção - Informações gerais
853-855 - Legenda e padrão - Informações gerais
 853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
 854 - Legenda e padrão - Material suplementar
 855 - Legenda e padrão - Índices

863-865 - Enumeração e cronologia - Informações gerais
 863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
 864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
 865 - Enumeração e cronologia - Índices

866-868 - Coleção textual - Informações gerais
 866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica
 867 - Coleção textual - Material suplementar
 868 - Coleção textual - Índices
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876-878 - Informação de item - Informações gerais
 876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica
 877 - Informação de item - Material suplementar
 878 - Informação de item - Índices

88X - Outros campos variáveis
880 - Escrita/representação gráfica alternativa

Apêndices
 Apêndice A - Subcampos de controle
 Apêndice B - Exemplos de registros
*Apêndice C - Registros com mais de uma escrita
*Apêndice D - ANSI/NISO, ISO e MARC 21
*Apêndice E - Glossário
*Apêndice F - Modificações no formato
*Apêndice G - Fonte de códigos de instituições
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LÍDER (NR)                                         [2001/out]

Campo de tamanho fixo que compreende as 24 primeiras posições 
(00-23) de cada registro e fornece informações para seu 
processamento.

Posições:
/00-04 Tamanho lógico do registro

/05    Status do registro
       c  corrigido e/ou revisto
       d  deletado
       n  novo

/06    Tipo de registro
       u  desconhecido 
       v  item em várias partes
       x  item em parte única
       y  item seriado

/07-08 Indefinidas

/09    Sistema de codificação de caracteres
       #  MARC-8
       a  USC/Unicode

/10    Posições para indicadores

/11    Posições para subcampos

/12-16 Endereço do dado na Base
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/17    Nível de catalogação
       1  nível 1
       2  nível 2
       3  nível 3
       4  nível 4
       5  nível 4 com designação de peça
       m  nível misto
       u  desconhecido
       z  não aplicável

/18   Informação de item no registro
       i  informação de item
       n  sem informação de item

/19    Indefinida

/20-22 Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório

/23    Indefinida
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Indicações de uso:
/00-04 - Tamanho lógico do registro
Gerado pelo sistema.

/05 - Status do registro
Indica a relação do registro com o arquivo com propósitos de 
manutenção.

c - Corrigido ou revisto
Acréscimo ou mudança foi realizado no registro.

/06 - Tipo de registro
Define as características e componentes do item.
Quando informações de coleção são inseridas em um registro 
bibliográfico, a codificação para Líder/06 pode estar no campo 
841, subcampo $a/0 (Dados codificados para coleção. Tipo de 
registro, etc./Tipo de registro).

u - Desconhecido
Registro de coleção de tipo desconhecido.

v - Item em várias partes
Item que se compõe, ou pretende se compor, de um determinado 
número de separadas partes físicas; por ex., uma enciclopédia 
em dez volumes, um kit multimídia.

x - Item em parte única
Item que se compõe de uma única parte física; por ex., um 
livro em volume único.
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y - Item seriado
Item publicado em sucessivas partes com intervalos regulares 
ou irregulares que pretende ser continuado indefinidamente; 
por ex., um jornal, um serviço periódico de atualização de 
publicação em folhas soltas.

/07-08 - indefinidas
Cada posição contém branco “#” (branco).
Quando informações de coleção são inseridas em um registro 
bibliográfico, a codificação para Líder/06 pode estar no campo 
841, subcampo $a/1-2 (Dados codificados para coleção. Tipo de 
registro, etc./Indefinidas).

/09 - Sistema de codificação de caracteres
Informações em MARC 21 Specifications for Record Structure, 
Character Sets, and Exchange Media, disponíveis em:
http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html.
Quando informações de coleção são inseridas em um registro 
bibliográfico, a codificação para Líder/06 pode estar no campo 
841, subcampo $a/3 (Dados codificados para coleção. Tipo de 
registro, etc./Sistema de codificação de caracteres).

# - MARC-8
a - USC/Unicode

/10 - Posições para indicadores
O sistema gera o número “2”, que indica o número de posições 
usadas para os indicadores.

/11 - Posições para subcampos
O sistema gera o número “2”, que indica o número de posições 
usadas para cada código de subcampo.
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/12-16 - Endereço do dado na Base
Gerado pelo sistema.

/17 - Nível de catalogação
Nível de especificidade das informações de coleção.
Códigos 1-4 refletem os requisitos dos níveis 1-4 de Holdings 
Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71) (antigo 
Serial Holdings Statements (ANSI/NISO Z39.44) e Holdings 
Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57)); códigos 
1-3 refletem os requisitos dos níveis 1-3 do Holdings 
Statements-Summary Level (ISO 10324).
Os designadores de conteúdo MARC usados na descrição de cada 
nível de coleção são os mesmos exigidos pela norma Z39.71. Os 
elementos opcionais para cada nível não são mencionados aqui e 
sim em cada norma.
Um item em parte única é normalmente registrado no nível “1”. 
Item em várias partes ou item seriado podem ser informados em 
qualquer nível.
Alteração neste código gera alteração em Líder/05 
(Líder/Status do registro).

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando informações de coleção são inseridas em um registro 
bibliográfico, a codificação para Líder/17 pode estar no campo 
841, subcampo $e/0 (Dados codificados para coleção. Nível de 
catalogação/Nível de catalogação).
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1 - Nível 1 (identificador + localização)
Formulado de acordo com o nível “1” da norma aplicada. É 
constituído por um elemento identificador para o item 
bibliográfico para o qual as coleções são registradas e um 
elemento identificador da localização.

O elemento identificador pode ser o conteúdo de um dos 
seguintes campos: 
004 - Número de controle de registro bibliográfico relacionado
      (para o qual foi criado um registro de coleção separado)
010 - Número de controle na Library of Congress
014 - Número de controle em rede bibliográfica (número de
      controle, atribuído por uma rede bibliográfica, para um
      registro de coleção independente, ou para o registro 
      bibliográfico relacionado para o qual um registro de 
      coleção separado foi elaborado)
020 - ISBN
022 - ISSN
024 - Outros números padronizados ou códigos
027 - Número padrão de relatório técnico
030 - Designação CODEN

O elemento identificador da localização é indicado no subcampo 
$a (Localização) no campo 852 (Localização).

.Líder/17  1
 004       ###86104385#

852      ## $a CSf $b SpCol
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2 - Nível 2 (identificador + localização + 008 + 007)
Formulado de acordo com o nível “2” da norma aplicada. Em 
adição aos requisitos do nível “1”, inclui um código para cada 
uma das seguintes posições do campo 008 (Dados codificados do 
item - Informações diversas), e, quando apropriado, do campo 
007 (Dados codificados do item - Descrição física):
008/06    - Status de aquisição ou recebimento
008/12    - Política geral de retenção
008/16    - Integralidade
008/26-31 - Data do relatório
007/00    - Categoria do material
007/01    - Designação específica do material

.Líder/17   2
 004        ###86104385#
 [Número de controle de registro bibliográfico relacionado]
 008/06     4
 [Recebimento corrente]
 008/12     8
 [Retenção permanente]
 008/16     2
 [Publicação corrente, incompleta no acervo da instituição]
 008/26-31  891017
 [Data do relatório]
 852        ## $a CSf $b SpCol
 [Localização]
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3 - Nível 3 (informações sumárias da coleção)
Formulado de acordo com o nível “3” da norma aplicada. Em 
adição aos requisitos do nível “2”, inclui informações 
sumárias da coleção, que são indicadas no primeiro nível de 
enumeração e cronologia, em um ou mais dos seguintes campos:
853 – Legenda e padrão – Unidade bibliográfica básica
863 – Enumeração e cronologia – Unidade bibliográfica básica
866 – Informação textual – Unidade bibliográfica básica
854 – Legenda e padrão – Material suplementar
864 – Enumeração e cronologia – Material suplementar
867 – Informação textual – Material suplementar
855 – Legenda e padrão – Índices
865 – Enumeração e cronologia – Índices
868 – Informação textual – Índices

.Líder/17   3
 004        ###86104385#
 [Número de controle de registro bibliográfico relacionado]
 008/06     4
 [Recebimento corrente]
 008/12     8
 [Retenção permanente]
 008/16     2
 [Publicação corrente, incompleta no acervo da instituição]
 008/26-31  891017
 [Data do relatório]
 852        ## $a CSf $b SpCol
 [Localização]
 853        00 $8 1 $a no. $i (year) $j (month)
 [Sem exibição da legendas para o primeiro e segundo níveis]
 863        30 $8 1.1 $a 180-242 $i 1976-1983
 [Apresenta a enumeração e a cronologia da coleção no nível 3 
 e comprimida]
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4 - Nível 4 (informações detalhadas da coleção)
Formulado de acordo com o nível “4” da norma aplicada. Em 
adição aos requisitos do nível “  2  ”  , inclui informações 
detalhadas da coleção, as quais são indicadas através de todos 
os níveis de enumeração e cronologia, na forma detalhada ou 
reduzida, ou numa combinação de ambas, em um ou mais dos 
seguintes campos 853-855 (campos de legenda e padrão), 863-865 
(campos de enumeração e cronologia), 866-868 (campos de 
informação textual).

.Líder/17   4
  004       ###86104385#
  [Número de controle de registro bibliográfico relacionado]
  008/06    4
  [Recebimento corrente]
  008/12    8
  [Retenção permanente]
  008/16    2
  [Publicação corrente incompleta no acervo da instituição]
  008/26-31 891017
  [Data do relatório da coleção]
  852       ## $a CSf $b SpCol
  853 00 $8 1 $a no. $i (year) $j (month)
  863 40 $8 1.1 $a 180-226 $i 1976-1981
  863 44 $8 1.2 $a 222
  863 40 $8 1.3 $a 230 $i 1982 $j April
  863 40 $8 1.4 $a 235 $i 1982 $j Dec.
  863 40 $8 1.5 $a 237 $i 1983 $j Mar.
  863 40 $8 1.6 $a 239-242 $i 1983 $j June-Oct.
  [Múltiplos campos 863 contendo detalhadas informações para 
  uma incompleta coleção de publicação corrente] 
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5 - Nível 4 com designação de peça (informações detalhadas da 
coleção com designação de peça)
Inclui designação física da peça que está contida no subcampo 
$p (Designação de peça) do campo 852 (Localização), de um dos 
campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia), ou de um 
dos campos 876-878 (campos de informação do item); ou no 
subcampo $a (Coleção textual) de um dos campos 866-868 (campos 
de informação textual).

m - Nível misto
As coleções estão registradas em mais de um nível, por 
exemplo, quando os níveis de codificação de coleções 
retrospectiva e atual são diferentes. O valor do indicador “1” 
(Nível de codificação do campo) dos campos 863-865 (campos de 
enumeração e cronologia) e campos 866-868 (campos de 
informação textual) indica o nível para cada campo de dados de 
coleção.

z - Outro nível
As informações de coleção não cumprem o padrão de 
especificidade definido para os outros códigos.

/18 - Informação de item no registro
Indica se a informação de item está no registro, contida em um 
ou mais ocorrências de campos 876-878 (campos de informação de 
item).

/19 - Indefinida
Posição contém “#” (branco).

FORMATO DE COLEÇÃO LÏDER



/20-22 - Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório
Definido pelo sistema:
 /20= “4” (tamanho do campo)
 /21= “5” (posição do caractere inicial)
 /22= “0” (implementação)

/23 - Indefinida
Contém “0” (zero).

Convenções:
Elementos gerados, normalmente, pelo sistema: 
Líder/00-04 - Tamanho lógico do registro
Líder/07-08 - Posições indefinidas
Líder/09    - Sistema de codificação de caracteres
Líder/10    - Posições para indicadores
Líder/11    - Posições para subcampos
Líder/12-16 - Endereço do dado na Base
Líder/20-22 - Mapa da estrutura de cada entrada no diretório
Líder/23    - Indefinida

Outros elementos podem também ser estabelecidos pelo sistema.
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Líder - Quadro esquemático

Tamanho lógico 
registro

Status 
reg.

Tipo 
reg.

Indefinidas Sistema
codif.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Sistema # #

Indica-
dores

Sub-
campos

Endereço do dado Nível 
cat.

Inf. 
item no 
reg.

10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 2 Sistema

Indefinida Mapa no Diretório Indefinida
19 20 21 22 23
# 450 0
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DIRETÓRIO  (NR)                                     [2000/jan]

Gerado pelo sistema. Os dados são definidos por suas posições. 
Não possui indicadores nem códigos de subcampos.

Posições:
/00-02  Etiqueta do campo
/03-06  Tamanho do campo 
/07-11  Posição do caractere inicial

O Diretório é um índice para o registro apresentando uma 
entrada para cada campo variável (de controle ou de dados) 
definido para o item. Cada entrada do Diretório possui 12 
posições de caracteres compondo-se da Etiqueta do campo 
(Diretório/00-02), Tamanho do campo (Diretório/03-06) e a 
Posição do primeiro caractere (Diretório/07-11). No 
Líder/20-23 (Líder/Mapa da estrutura de cada entrada no 
Diretório) estão apresentadas as posições definidas: Líder/20= 
“4” e Líder/21= “5”. Não há identificação para as posições das 
etiquetas por serem sempre três. Informações mais detalhadas 
em MARC 21 Specifications for Record Structure, Character 
Sets, and Exchange Media, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, as 
entradas para os campos de coleção fazem parte do Diretório do 
registro bibliográfico.
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00X - CAMPOS DE CONTROLE – INFORMAÇÕES GERAIS       [2000/jan]

Campos que contêm dados de controle e informações codificadas 
que são utilizadas no processamento de separados registros de 
coleção. São campos de tamanho fixo com posições definidas 
para específicos dados e elementos codificados. Não possuem 
indicadores nem subcampos.

001 – Número de controle
003 – Número de controle - Instituição
004 - Número de controle registro bibliográfico relacionado
005 – Data e hora da última intervenção
007 – Dados codificados do item – Descrição física – 
      Informações gerais
008 – Dados codificados do item – Informações diversas – 
      Informações gerais
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CAMPO 001 – NÚMERO DE CONTROLE (NR)                 [2000/jan]

Contém o número de controle atribuído a um separado registro 
de coleção.
Para fins de intercâmbio, a documentação da estrutura do 
número de controle e indicações de uso devem ser fornecidas 
aos parceiros pela instituição que iniciou o intercâmbio.

Recebendo um registro, uma instituição pode mover o número de 
controle existente no campo 001 para o campo 014 (Número de 
controle em rede bibliográfica); ou para o campo 035 (Número 
de controle no sistema), conforme o caso, e colocar o seu 
próprio número de controle no campo 001 e seu código de 
instituição no campo 003 (Número de controle – Instituição).

Geração pelo sistema:
O campo 001 pode ser gerado pelo sistema.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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CAMPO 003 – NÚMERO DE CONTROLE – INSTITUIÇÃO (NR)   [2003/out]

Contém o código MARC da instituição cujo número de controle 
está presente no campo 001 (Número de controle). A fonte do 
código é o MARC Code List for Organizations, mantido pela 
Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations.

Sempre que o número de controle (Campo 001) é modificado, as 
agências devem garantir a modificação no campo 003.

Geração pelo sistema:
O campo 003 é usualmente gerado pelo sistema.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

Ex.:
.003     brrjbn
 [Onde brrjbn é o código da Biblioteca Nacional (Brasil).
 Obs: código obsoleto (jul 2007): blrjbn]
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CAMPO 004 – NÚMERO DE CONTROLE DE REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 
RELACIONADO (NR)                                    [2000/jan]

Número de controle do registro bibliográfico no sistema para o 
qual um registro de coleção foi criado. 

O campo 004 interliga um separado registro de coleção ao seu 
relacionado registro bibliográfico. 
Para fins de intercâmbio, a documentação da estrutura do 
número de controle e indicações de uso devem ser fornecidas 
aos parceiros pela instituição que iniciou o intercâmbio.
O registro bibliográfico relacionado é distribuído aos 
parceiros antes da distribuição de um separado registro de 
coleção.
 
Recebendo um separado registro de coleção, uma instituição 
pode mover o número de controle existente no campo 004 para os 
campos indicados abaixo, e colocar no campo 004 o seu próprio 
número de controle do registro bibliográfico:

010 - Númeo de controle na Library of Congress
014 - Número de controle em rede bibliográfica
016 - Número de controle na agência bibliográfica nacional
035 - Número de controle no sistema

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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CAMPO 005 – DATA E HORA DA ÚLTIMA INTERVENÇÃO (NR)  [2000/jan]

Contém 16 caracteres que informam data e hora da última 
intervenção ocorrida no registro e serve como um identificador 
da versão do registro.
Data e hora são registradas no formato aaaammddhhmmss.f, de 
acordo com a norma ISO 8601 – Representation of Dates and 
Times.
A data da criação do registro de coleção é indicada no campo 
008/00-05 (008/Data de entrada na Base). A data de entrada no 
sistema nunca muda.
A data de atualização das informações de coleção é indicada no 
campo 008/26-31 (008/Data do relatório).

Geração pelo sistema:
O campo 005 pode ser gerado pelo sistema.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

Ex.:
.2008102115000100.0
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CAMPO 007 – DADOS CODIFICADOS DO ITEM – DESCRIÇÃO FÍSICA – 
INFORMAÇÕES GERAIS (NR)                             [2002/out]

Informações especiais, apresentadas de forma codificada, sobre 
características físicas de exemplar de item bibliográfico para 
o qual o registro de coleção foi criado.

Ver a descrição no campo 007 do Formato Bibliográfico, Parte I 
deste trabalho (e no MARC 21 Format for Bibligraphic Data, 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd007.html).

A categoria do material (007/00) pode ser descrita de forma 
textual no campo 842 (Designação textual de forma física).

Repetitividade:
O campo 007 não é repetitivo em separados registros de 
coleção. Um registro de coleção é feito para cada formato 
físico para o qual é necessária informação de coleção. Por 
exemplo, uma informação de coleção para um vídeocassete 
disponível em U-Matic, Beta e VHS está contida em três 
separados registros de coleção, os quais podem estar ligados 
ao mesmo registro bibliográfico relacionado. Cada registro de 
coleção contém um campo 007 com códigos que descrevem as 
características físicas do específico formato do videocassete.

FORMATO DE COLEÇÃO 007
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CAMPO 008 – DADOS CODIFICADOS DO ITEM – INFORMAÇÕES DIVERSAS – 
INFORMAÇÕES GERAIS (NR)                             [2005/out]

Contém 32 posições de caracteres que fornecem informações 
sobre o registro. Todas as posições definidas devem possuir um 
caractere, quer um código, quer um caractere cheio (|), que 
indica que nenhuma tentativa de codificar foi realizada.

Alguns dos códigos relacionam-se a valores de códigos da norma 
ANSI/NISO Z39.71. Outros são potencialmente úteis em 
propósitos de recuperação e gerenciamento de dados.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo é indicado como subcampo $b (Dados codificados) do campo 
841 (Dados codificados para coleção), o qual também é inserido 
no registro bibliográfico.
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Posições:
/00-05 Data de entrada na Base

/06    Status de aquisição ou recebimento
       0  desconhecido
       1  sem código específico
       2  recebido e completo ou cessado
       3  encomendado
       4  recebimento atualizado
       5  recebimento desatualizado

/07    Método de aquisição
       c  compra cooperativa ou consórcio
       d  depósito
       e  permuta
       f  grátis
       g  presente
       l  depósito legal
       m  adesão
       n  compra não realizada pela biblioteca
       p  compra
       u  desconhecido
       z  sem código específico

/08-11 Data estimada de encerramento da aquisição
       <aamm>  data efetiva de cancelamento ou estimativa de
               término do recebimento
       uuuu  intenção de cancelar; data efetiva desconhecida
       ####  sem intenção de cancelar ou não aplicável
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/12    Política geral de retenção
       0  desconhecida
       1  sem código específico
       2  retidas exceto quando substituídas por atualizações
       3  retenção de item para amostra
       4  retenção até substituição por microforma
       5  retenção até substituição por acumulação, volume 
          ou revisão
       6  retenção por período determinado
       7  sem retenção
       8  retenção permanente

/13-15 Política específica de retenção
       ###  sem política específica de retenção

       /13  Característica da unidade
            l  última unidade
            p  unidade anterior
     
       /14  Número de unidades
            #    informação não fornecida
            1-9  número de unidades
     
       /15  Tipo de unidade
            m  mensal(is)
            w  semanal(is)
            y  anual(is)
            e  edição(ões)
            i  fascículo(s)
            s  suplemento(s)
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/16    Integralidade
       0  nenhum código específico
       1  completo
       2  incompleto
       3  isolados (scattered)
       4  não aplicável

/17-19 Informe do número de exemplares

/20    Política de empréstimo
       a  empréstimo possível
       b  empréstimo não permitido
       c  empréstimo somente de cópia
       l  empréstimo restrito
       u  desconhecida

/21    Política de reprodução
       a  reprodução possível
       b  reprodução não permitida
       u  desconhecida

/22-24 Língua
       ###  não se aplica
       und  indeterminada

/25    Relatório individual ou consolidado
       0  relatório individual
       1  relatório consolidado

/26-31 Data do relatório
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Indicações de uso:
/00-05 - Data de entrada na Base
Gerada normalmente pelo sistema no padrão aammdd (ano, mês e 
dia). É justificada à esquerda e cada posição não preenchida 
contém “0” (zero).

/06 - Status de aquisição ou recebimento
Partes de item monográfico ou de publicação seriada em 
recebimento.

2 - Recebido e completo ou cessado
Todas as partes foram publicadas ou cessou a publicação.

5 - Recebimento desatualizado
As peças não têm sido recebidas e a instituição não tem a 
intenção de adquirir.

/07 - Método de aquisição
c - Compra cooperativa ou consórcio
Adquirido através de compra cooperativa e a biblioteca possui 
verba própria.

d - Depósito
Adquirido através de um programa de depósito.

l - Depósito legal
Adquirido através do cumprimento de lei de depósito legal. 
Quando não é necessária distinção entre os tipos de depósito, 
pode-se codificar de forma genérica como “d” (depósito).

m - Adesão
A biblioteca é sócia da instituição responsável pela 
publicação do item.
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n - Compra não realizada pela biblioteca
Adquirido por agência externa à biblioteca, em nome da 
biblioteca, mas sem ter sido utilizada verba da biblioteca.

/08-11 - Data estimada de encerramento da aquisição
<aamm> - Data efetiva de cancelamento ou estimativa de término 
do recebimento
Informação sobre último volume ou fascículo pode ser indicada 
no campo 852, subcampo $z (Localização. Nota pública).

#### - Sem intenção de cancelar ou não aplicável
Pode ser não aplicável porque o título cessou, foi substituído 
ou não é uma publicação seriada.

/12 - Política geral de retenção
6 - Retenção por período determinado
São conservadas partes do item por um determinado período, ou 
somente partes ou edições do item são conservadas. 
Especificação do tempo ou das partes podem ser informadas na
política específica de retenção, em registros bibliográficos 
através do campo 841, subcampo $b/13-15; em registros de 
coleção através do campo/posições 008/13-15.
A integralidade, no campo 841, subcampo $b/16 de registros 
bibliográficos ou campo 008/16 de registros de coleção, deve 
conter código “0” (nenhum código específico).
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/13-15 - Política específica de retenção
Partes específicas do item que são retidas por determinado 
tempo, quando a política geral de retenção, informada através 
do campo 841, subcampo $b/12 em registros bibliográficos, ou 
do campo 008/12 em registros de coleção, contém código “6”.
Quando não existe política específica de retenção, codifica-se 
com “###” (brancos).

/13 - Característica da unidade
Indica a quais peças especificamente a política de retenção se 
aplica.

l - Última unidade
Unidade mais recente, incluindo atual.

p - Unidade anterior
Unidade anterior, exluindo atual.

/14 - Número de unidades
1-9 - Número de unidades
Identifica a unidade/tempo. Quando excede a 9, a informação 
pode ser incluída no subcampo $x (Nota privada) ou subcampo $z 
(Nota pública) do campo 852 (Localização), ou 863-868 (campos 
de dados de coleção).

/15 - Tipo de unidade/tempo
Descreve o período ou a parte de retenção.
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/16 - Integralidade
Percentuais associados aos valores 1-3 são para orientação 
geral e não prescritivos. Podem ser determinados localmente.

0 - Nenhum código específico
Partes da coleção são mantidas por período limitado. O período 
limitado é informado em registros bibliográficos no campo 841, 
subcampo $b/12; em registros de coleção, no campo 008/12, 
através do código “6”.

1 - Completo
Coleção abrange 95-100% do item.

2 - Incompleto
Coleção abrange 50-94% do item.

3 - Isolados (Scattered)
Coleção possui somente algumas partes do item (menos de 50%).

4 - Não aplicável
Informação de coleção corresponde a item em parte única. O 
tipo de registro é informado em registros bibliográficos no 
campo 841, subcampo $a; em registros de coleção, no Líder/06, 
através do código “x”.

/17-19 - Informe do número de exemplares
Três caracteres numéricos identificam o número de exemplares 
representados no relatório de coleção. Se se refere a 
relatório para cada exemplar ou consolidado, é informado em 
registros bibliográficos no campo 841, subcampo $b/25; em 
registros de coleção, campo 008/25.
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/20 - Política de empréstimo
Para mais informações, veja Nota - Termos governando uso e 
reprodução, campo 845 em registros de coleção; ou campo 540 em 
registros bibliográficos.

a - Empréstimo possível
Submetendo o usuário e/ou a peça à política geral de 
empréstimo da instituição.

l - Empréstimo restrito
Permissão de empréstimo limitada.

/21 - Política de reprodução
Para mais informações, veja Nota - Termos governando uso e 
reprodução, campo 845 em registros de coleção; ou campo 540 em 
registros bibliográficos.

a - Reprodução possível
Submetendo a peça à política geral de reprodução da 
instituição.
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/22-24 - Língua
Código MARC que indica o idioma dos dados contidos nos campos 
863-865 (campos de enumeração e cronologia).
A fonte do código é MARC Code List for Languages, mantida pela 
Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/languages.

Apresentamos dois códigos especiais:

### - Não se aplica
Declaração de coleção não contém dados cronológicos 
codificados ou números ordinais.

und - Indeterminada
Língua dos dados não pode ser determinada.

/25 - Relatório individual ou consolidado
0 - Relatório individual
Relatório para cada coleção de um item bibliográfico. Se mais 
de uma coleção/exemplar é mantido na instituição, um relatório 
de coleção é feito para cada.

1 - Relatório consolidado
Consolidadas num único relatório informações sobre duas ou 
mais coleções/exemplares (independentemente da localização 
física dos exemplares na instituição). O informe do número de 
exemplares existentes é indicado no campo 008/17-19 em 
registros de coleção; ou no campo 841, subcampo $b/17-19 em 
registros bibliográficos.
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/26-31 - Data do relatório
Seis caracteres numéricos indicam a atualidade das informações 
de coleção, no formato aammdd (ano, mês e dia). Pode ser 
gerada pelo sistema.

Geração pelo sistema:
As posições 008/00-05 e 008/26-31 são, normalmente, geradas 
pelo sistema. Quanto a outras posições, depende da capacidade 
do sistema utilizado pela instituição.
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008 - Quadro esquemático

Data entrada 
registro
aammdd

Status 
recebimento

Método 
aquisição

Data início 
publicação

aaaa
00-05 06 07 08-11
Sistema

Política
 geral de 
guarda

Política 
específica de 

guarda 
Integralidade Número de 

exemplares

12 13 14 15 16 17-19

Política 
de 

empréstimo
Política 

de 
reprodução

Língua Relatório 
de exemplar

Data do 
relatório

20 21 22-24 25 26-31
Sistema
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01X-09X – NÚMEROS E CÓDIGOS - INFORMAÇÕES GERAIS    [2008/out]

Contém números padronizados, números de classificação, códigos 
e outros elementos de dados que identificam o registro 
bibliográfico ao qual um separado registro de coleção é 
ligado. 

*010 – Número de controle na Library of Congress
 014 – Número de controle em rede bibliográfica
 016 – Número de controle na agência bibliográfica nacional
 017 – Número de copirraite ou depósito legal
 020 – ISBN
 022 - ISSN
*024 – Outros números padronizados ou códigos
*027 – Número padrão de relatório técnico
 030 – Designação CODEN
 035 – Número de controle no sistema
 040 – Fonte da catalogação
 066 – Conjunto de caracteres no registro

* campos não abordados neste manual.
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CAMPO 014 – NÚMERO DE CONTROLE EM REDE BIBLIOGRÁFICA (R)
                                                    [2003/out]

Número de controle, atribuído por uma rede bibliográfica, de 
um separado registro de coleção ou relacionado registro 
bibliográfico para o qual um separado registro de coleção foi 
feito.

Em separados registros de coleção distribuídos por rede 
bibliográfica, o número de controle é indicado no campo 001
(Número de controle), e o número de controle do registro 
bibliográfico relacionado é indicado no campo 004 (Número de 
controle de registro bibliográfico relacionado). Recebendo um 
registro de coleção, uma instituição pode mover os números de 
controle existentes nos campos 001 e 004 para o campo 014, e 
colocar o seu próprio número de controle nestes campos.

Ver também campo 010 (Número de controle na Library of 
Congress), campo 016 (Número de controle na agência 
bibliográfica nacional), e campo 035 (Número de controle no 
sistema) para números atribuídos por outras fontes.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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IND 1 - Tipo de número
0  número de registro de coleção
1  número de registro bibliográfico

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número (NR)
$b  fonte do número (NR)
$z  número cancelado/inválido (R)
$6  relacionamento (NR)

Indicações de uso:
IND 1 - Tipo de número
0 - Número de registro de coleção
Número de controle de um separado registro de coleção.

1 - Número de registro bibliográfico
Número de controle de um registro bibliográfico que é 
relacionado a um separado registro de coleção.

Subcampos
$a - Número
Número de controle em rede bibliográfica transferido do campo 
001 (Número de controle) ou do campo 004 (Número de controle 
de registro bibliográfico relacionado), de um registro de 
coleção distribuído por rede bibliográfica.
.014 0# $a I0000000019 $2 brrjbn

$b - Fonte do número
Código MARC para a rede fornecedora do número contido no 
subcampo $a ou $z. A fonte do código é a Organization Code 
Sources, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations/.
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$z - Número cancelado/inválido
Número que foi distribuído previamente. Pode também ser 
cancelado por ser um duplo registro para o item. Cada número é 
indicado em um separado subcampo.

$6 - Relacionamento
Veja Apêndice A: Subcampos de controle.

Pontuação:
O campo não é finalizado por ponto.
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CAMPO 016 – NÚMERO DE CONTROLE NA AGÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
NACIONAL (R)                                        [2004/out]

Número único atribuído a um relacionado registro bibliográfico 
para o qual um separado registro de coleção foi criado. Também 
pode aparecer no campo 001 (Número de controle) em registros 
distribuídos pela mesma agência.
Número de controle atribuído pela Library of Congress é 
indicado no campo 010 (Número de controle na Library of 
Congress).

Em separados registros de coleção distribuídos pela agência, o 
número de controle para o registro bibliográfico relacionado é 
informado no campo 004 (Número de controle de registro 
bibliográfico relacionado). Recebendo um registro de coleção, 
uma instituição pode mover o número de controle existente no 
campo 004 para o campo 016, e colocar o seu próprio número de 
controle no campo 004.

Ver também os campos 010, 014 e 035 para números de controle 
atribuídos por outras fontes. Informações sobre número de 
controle da Library and Archives Canada, veja em MARC 21 
Format for Bibliographic Data, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd016.html.
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IND 1 - Agência bibliográfica nacional
# - Library and Archives Canada
7 – fonte do código especificada no subcampo $2

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número (NR)
$z  número cancelado/inválido (R)
$2  fonte (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$z - Número cancelado/inválido
Número que foi distribuído previamente. Pode também ser 
cancelado por ser um duplo registro para o item. Cada número é 
indicado em um separado subcampo.

$2 – Fonte
A fonte do código é a Organization Code Sources, disponível 
em: http://  www.loc.gov/marc/organizations  .

Ex.:
.016 7# $a 0000030015 $2 brrjbn
 [brrjbn = Biblioteca Nacional (Brasil)]
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CAMPO 017 – NÚMERO DE COPIRRAITE OU DEPÓSITO LEGAL (R) 
                                                    [2008/out]

Apresenta o número do item e a agência que o atribui quando a 
obra é adquirida por copirraite ou depósito legal. É 
repetitivo quando mais de uma agência atribui um número.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Constante de exibição
#  Número de copirraite ou depósito legal
8  não exibir

Subcampos:
$a  número de copirraite ou depósito legal (R)
$b  agência que atribui o número (NR)
$d  data (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$z  número cancelado/inválido (R)
$2  fonte (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Número de copirraite ou depósito legal
Múltiplos números atribuídos por uma mesma agência são 
indicados em subcampos $a diferentes, mas na mesma ocorrência 
do campo; múltiplos números atribuídos por agências diferentes 
são indicados em diferentes ocorrências do campo.
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$b - Agência que atribui o número
Obrigatório quando o campo é utilizado. Quando da existência 
de mais de um subcampo $a, o subcampo $b será indicado após o 
último subcampo $a.

$d - Data
No formato aaaammdd, de acordo com ISO 8601.

$i - Texto de exibição
Precede o subcampo $a.

$2 – Fonte
A fonte do código é a MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions, mantida pela Library of Congress, 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela017b.
[Nenhuma fonte indicada para o Brasil até 2009/jan/13]

Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Número de copirraite ou depósito legal:

Pode ser indicada pelo catalogador, quando órgãos diversos 
atribuem informações para este campo, através do subcampo $i.
.017 #8 $i Copirraite: $a número... $b Instituição $d aaaammdd
.017 #8 $i Depósito legal: $a número... $b Instituição
        $d aaaammdd
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CAMPO 020 - ISBN (R)                                [2005/out]

Contém dados copiados do campo 020 (ISBN) do relacionado 
registro bibliográfico para o qual um separado registro de 
coleção foi criado.
Se o registro bibliográfico contém vários números de ISBN 
válidos para diferentes versões do item, é utilizado aquele 
que corresponde ao item descrito na informação de coleção. 

Instruções para procedimentos de validação do número de ISBN 
podem ser obtidas em Information and documentation - 
International Standart Book Numbering (ISBN) (ISO 2108).

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  ISBN (NR)
$c  termos de disponibilidade (NR)
$z  ISBN cancelado/inválido (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - ISBN
Apresenta o número do ISBN, informação qualificadora entre 
parênteses, indicação de tipo de encadernação e de volume.
Os hífens não são digitados no dado.

$c - Termos de disponibilidade
Preço ou breve informação sobre disponibilidade.

Pontuação:
Campo não finalizado por ponto.

Constante de exibição:
Podem ser geradas pelo sistema a partir dos subcampos, 
efetuando-se também a colocação dos hífens, sendo que o 
sistema deverá identificar números com 10 ou 13 caracteres.

ISBN-13: xxx-x-xxxxxx-xx-x
ISBN-10: x-xxxxxx-xxx
ISBN-10 cancelado:
ISBN-10 inválido:

Ex.:
.Entrada de dados:
 020 ## $a 0870686933 (v. 1) $z 0870684302 
 Exibição:
 ISBN-10: 0-87068-693-3 (v. 1) ISBN-10 (invalid) 0-87068-430-2
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CAMPO 022 - ISSN (R)                                [2007/out]

Contém dados copiados do campo 022 (ISSN) do relacionado 
registro bibliográfico para o qual um separado registro de 
coleção foi criado.
Se o registro bibliográfico contém vários números de ISSN 
válidos para diferentes versões do item, é utilizado aquele 
que corresponde ao item descrito na informação de coleção.

A estrutura do número e procedimentos para validação podem ser 
analisados em International Standart Serial Numbering (ISSN) 
(ISO 3297).

O campo 022 é repetitivo quando vários números foram 
atribuídos a um recurso contínuo múltiplo, o que ocorre quando 
o Líder/19= “a” (Líder/Forma de descrição de recurso com 
várias partes = item múltiplo) e quando 008/34= “1” 
(008/Entrada convencionada = entrada mais recente).

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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IND 1 - Nível de interesse internacional
#  nível de interesse não especificado
0  interesse internacional
1  não é de interesse internacional

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  ISSN (NR)
$l  ISSN-L (NR)
$m  ISSN-L cancelado (R) 
$y  ISSN incorreto (R)
$z  ISSN cancelado (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
IND 1
A especificação do nível de interesse é atribuição dos centros 
ISSN. Esta informação é disponibilizada somente no formato 
MARC através da exibição do IND 1.

# - Nível de interesse não especificado
Atribuir quando não catalogado por centro do ISSN.

Subcampos
$a – ISSN
Transcrever o número incluindo o hífen no dado.
.022 ## $a 0522-7291

$l - ISSN-L
Reune várias versões de mídias.
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Observação:
O subcampo $2 (Fonte) não tem indicação de uso no Formato de 
Coleção, apenas para o Formato Bibliográfico.

Pontuação:
O número é digitado com a inclusão do hífen. Campo não 
finalizado por ponto.

Constante de exibição:
Podem ser geradas pelo sistema a partir do campo 022 (ISSN) e 
do campo 222 (Título chave):

ISSN <conteúdo 022 $a>  = <conteúdo 222>
ISSN-L <conteúdo 022 $l>  = <conteúdo 222>
ISSN-L cancelado <conteúdo 022 $m>
ISSN incorreto <conteúdo 022 $y>
ISSN cancelado <conteúdo 022 $z>

Ex.:
.Entrada de dados:
 022 ## $a 0304-4076
 Exibição:
 ISSN 0304-4076 = Journal of econometrics
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CAMPO 030 -  DESIGNAÇÃO CODEN (R)                   [2000/jan]

Contém dados copiados do campo 030 (Designação CODEN) do 
relacionado registro bibliográfico para o qual um separado 
registro de coleção foi criado.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  CODEN (NR)
$z  CODEN cancelado/inválido (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Estrutura:
Os primeiros quatro caracteres são caracteres mnemônicos para 
o título e um quinto caractere (por ex., A, B, C, D) é 
adicionado. O sexto caractere é de conferência (dígito 
verificador), que tanto pode ser alfabético ou numérico. Todos 
os caracteres alfabéticos estão em maiúsculas. Hífens e 
espaços que aparecem na sigla CODEN não são inseridos no 
registro MARC.
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Pontuação:
Não inserir nenhuma pontuação no dado. Campo não finalizado 
por ponto.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do campo.

CODEN:
CODEN cancelado/inválido:
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CAMPO 035 – NÚMERO DE CONTROLE NO SISTEMA (R)       [2003/out]

Contém número de controle num sistema que não esteja indicado 
no campo 001 (Número de controle), no campo 010 (Número de 
controle na Library of Congress), ou no campo 016 (Número de 
controle na agência bibliográfica nacional).

Em separados registros de coleção distribuídos por uma 
agência, o número de controle do registro de coleção é 
informado no campo 001 (Número de controle) e o número de 
controle do registro bibliográfico relacionado é informado no 
campo 004 (Número de controle de registro bibliográfico 
relacionado). Recebendo um registro de coleção, uma 
instituição pode mover os números de controle existentes nos 
campos 001 e 004 para o campo 035, e colocar o seu próprio 
número de controle nos campos 001 e 004.

Ver também campo 010 (Número de controle na Library of 
Congress), campo 014 (Número de controle em rede 
bibliográfica), e campo 016 (Número de controle na agência 
bibliográfica nacional) para números atribuídos por fontes 
especializadas. 

Para propósitos de intercâmbio, o relacionado registro 
bibliográfico é distribuído aos parceiros antes do separado 
registro de coleção.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número (NR)
$z  número cancelado/inválido (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Número
Apresenta o código MARC entre parênteses para a instituição 
que atribui o número de controle, seguido imediatamente pelo 
número de controle. A fonte do código para as instituições é 
Organization code sources, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations.
.035 ## $a(WaOLN)wln7986864

$z - Número cancelado/inválido
Cada número válido com seu relacionado número cancelado ou 
inválido é indicado em uma ocorrência do campo 035.

Pontuação:
Não inserir espaço após parêntese final que contém o código da 
instituição e o número.
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CAMPO 040 - FONTE DA CATALOGAÇÃO (NR)               [2003/out]

Contém o nome ou o código MARC para cada instituição que 
criou, transcreveu e/ou modificou o registro original. Este 
dado, e o código MARC em 008/39 (008/Fonte da catalogação), 
especificam as responsabilidades em um registro bibliográfico. 
Não indique consecutivamente o mesmo nome ou código para a 
mesma função.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  instituição da catalogação original (NR)
$b  idioma da catalogação (NR)
$c  instituição que transcreveu o registro (NR)
$d  instituição que modificou o registro (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a, $c e $d – Identificação das instituições
A fonte do código para as instituições é MARC Code List for 
Organizations, mantida pela Library of Congress, disponível 
em: http://www.loc.gov/marc/organizations.

$a - Instituição da catalogação original
Instituição que criou o registro original.
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$b - Idioma da catalogação
A fonte do código é MARC Code List for Languages, mantida pela 
Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/languages.

$c - Instituição que transcreveu o registro
Instituição que transcreveu o registro na forma legível por 
máquina.

$d - Instituição que modificou o registro
Código MARC ou nome da instituição responsável pela 
modificação do registro. Uma modificação é definida como 
qualquer correção para o registro, incluindo catalogação, 
designação de conteúdo, ou mudança de acessos, mas excluem a 
adição de símbolos de coleção. Não indique consecutivamente o 
mesmo nome ou código.

[Observação:
O subcampo $e (Convenções da descrição) não tem indicação de 
uso no Formato de Coleção, apenas para o Formato 
Bibliográfico]

Pontuação:
Campo não finalizado por ponto.

Ex.:
.040 ## $a brrjbn $b por $c brrjbn $d brrjuf  
 [A Biblioteca Nacional (Brasil) é criadora do registro 
 original e o transcreveu para o formato MARC; a Universidade 
 Federal do Rio de Janeiro modificou o registro]
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CAMPO 066 - CONJUNTO DE CARACTERES NO REGISTRO (NR) [2000/jan]

Contém informações sobre o conjunto de caracteres (diferente 
de ISO 10646 - ou Unicode) sob o qual o registro foi 
construído. Uma detalhada descrição do padrão utilizado em 
registros MARC é fornecida em MARC 21 Specifications for 
Record Structure, Character Sets, and Exchange Media, 

disponível em: http://www.loc.gov/marc/specifications.

Este campo alerta ao usuário que um processamento especial 
pode ser necessário. Frequentemente usado em conjunto com o 
campo 880 (Escrita/Representação gráfica alternativa).

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por 
especificar utilização em um deles e/ou em ambos]

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  conjunto de caracteres default G0 (NR)
$b  conjunto de caracteres default G1 (NR)
$c  conjunto de caracteres alternativo G0 ou G1 (R)

Indicações de uso:
Ver no campo 066, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/holdings/hd066.html; e em MARC 21 
Specifications for Record Structure, Character Sets, and 

Exchange Media, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/specifications.
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5XX & 84X – CAMPOS DE NOTAS – INFORMAÇÕES GERAIS    [2006/out]

Contêm informações sobre preservação, uso, forma e outras 
notas sobre o item bibliográfico para o qual um separado 
registro de coleção foi criado.

Algumas notas podem aparecer tanto em registros bibliográficos 
como em separados registros de coleção. Estas notas são 
apresentadas nos seguintes campos: 506, 538, 541, 561, 562, 
563 e 583. [O MARC não apresenta indicações de uso distintas 
para os formatos, exibindo até os mesmos exemplos em cada 
formato] 

Campos existentes tanto no Formato Bibliográfico como no 
Formato de Coleção, e em ambos descritos
506 - Nota - Restrição ao acesso
538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
561 - Nota - Histórico de procedência
562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
563 - Nota - Encadernação
583 - Nota - Ação (Status de processamento)
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 506 - Nota – Restrição ao acesso
 538 - Nota – Informações técnicas/requisitos do sistema
 541 - Nota – Fonte imediata de aquisição
 561 - Nota – Histórico de procedência 

 562 - Nota – Identificação de exemplar e versão
 563 - Nota - Encadernação
 583 - Nota – Ação (status de processamento)
 841 - Dados codificados para coleção
 842 - Designação textual de forma física
 843 - Nota - Reprodução
 844 - Nota - Nome da unidade
 845 - Nota - Termos governando uso e reprodução
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CAMPO 506 - NOTA - RESTRIÇÃO AO ACESSO (R)          [2006/out]

Informações sobre restrições de acesso impostas ao item. Podem 
ser legais, físicas ou de procedimentos.
Para trabalhos publicados, este campo contém informações sobre 
distribuição limitada. Para recursos contínuos, as restrições 
se aplicam a todos os fascículos.

Notas sobre características do público que o item pretende 
atingir são apresentadas no campo 521 (Nota - Público alvo) do 
registro bibliográfico. Condições de utilização do item após o 
acesso são registradas no campo 540 (Nota - Termos governando 
uso e reprodução) do registro bibliográfico.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por 
especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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IND 1 – Restrição
#  informação não fornecida
0  sem restrições
1  aplicar restrições 

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  termos definindo o acesso (NR)
$b  jurisdição (R)
$c  condições para o acesso físico (R)
$d  usuários autorizados (R)
$e  responsável (R)
$f  terminologia para restrição de acesso  (R)
#u  URI (R)
$2  fonte do termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR) 
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$b – Jurisdição
Responsável pela restrição.

$c – Condições para o acesso físico
Pode apresentar regras mutáveis.

$d - Usuários autorizados 
Classes de usuários ou específicos indivíduos com acesso 
liberado.

$e – Responsável
Fonte da restrição.
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$f - Terminologia para restrição de acesso
Dados retirados de uma lista padronizada de termos que indicam 
o nível ou tipo de restrição.

$2 - Fonte do termo
A fonte do termo é MARC Code List: Part VII: Other Sources, 
disponível em: http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Se o campo é finalizado pelo subcampo $5, 
o ponto o precede.

Ex.:
.506 1# $a Available to subscribing member institutions only.
 [Jornal eletrônico de acesso restrito] 
.506 ## $a Acessível apenas ao corpo docente
.506 1# $a Restricted: Material extremely fragile; 
        $c Access by appointment only. 
.506 ## $a Restricted access;
        $c Written permission required; 
        $b Donor. 
.506 ## $f Unrestricted online access 
.506 ## $3 Use copy 
        $a Access available to account holders only.
        $f Online access with authorization
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CAMPO 538 - NOTA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS/REQUISITOS DO SISTEMA 
(R)                                                 [2007/out]

Informações técnicas sobre o item, tais como a presença ou 
ausência de determinados tipos de códigos. Para arquivos de 
computador, podem ser a densidade de gravação, paridade, 
fatores de bloqueio, modo de acesso, linguagem de programação, 
software, requisitos do computador e de periféricos, 
frequência de modulação, entre outras. Para som e gravações de 
vídeo, podem ser o sistema de gravação (por ex., VHS), 
frequência de modulação, número de linhas de resolução, entre 
outras. Podem ser indicados links para informações técnicas 
sobre recursos digitais.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por 
especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$u  URI (R)
$3  especificação dos materiais (NR) 
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Pontuação:
O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado o possuir. Se 
o subcampo $u é o último elemento do campo, o ponto o precede.

Ex.:
.538 ## $a Benchmark for Faithful Digital Reproductions of 
           Monographs and Serials. Version 1. December 2002 
        $i Digital version conforms to:
        $u http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm
.538 ## $a Written in FORTRAN H with 1.5K source program 
        statements. 
.538 ## $a System requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of 
        internal memory; OS SVS and OSMVS.
.538 ## $a Mode of access: Internet.
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CAMPO 541 - NOTA - FONTE IMEDIATA DE AQUISIÇÃO (R)  [2005/out]

Contém a informação sobre a fonte imediata de aquisição. Usado 
principalmente para itens originais ou históricos.
O campo é repetitivo para indicar a aquisição de materiais 
adicionais. Uma ocorrência do campo é feita para cada adição. 

A fonte original de aquisição é indicada no campo 561 (Nota - 
Histórico de procedência). 

Este campo é idêntico ao campo 541 do Formato Bibliográfico. 
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

IND 1 – Privacidade da informação
#  sem informação
0  privada
1  pública

IND 2= # (Indefinido)
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Subcampos:
$a  fonte de aquisição (NR)
$b  endereço (NR)
$c  método de aquisição (NR)
$d  data (NR)
$e  número de acesso (NR)
$f  proprietário (NR)
$h  preço de compra (NR)
$n  extensão (R)
$o  tipo de unidade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Fonte de aquisição
Nome da pessoa/instituição fonte do item. Se a fonte é um 
agente, o proprietário é indicado no subcampo $f 
(Proprietário).

$c - Método de aquisição
Por ex., compra, doação, permuta, depósito legal, direito 
autoral.

$d – Data
Data da aquisição no formato ISO 8601 (aaaammdd).

$f - Proprietário
Nome da pessoa/instituição com custódia legal sobre o item.

$n - Extensão
Número de itens adquiridos.
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$3 - Especificação dos materiais
Primeiro subcampo do campo. Descreve os materiais aos quais o 
campo (ou cada ocorrência do campo) se aplica.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
O subcampo $3 é o primeiro subcampo do campo.
Na existência do subcampo $5, o ponto o precede.

Ex.:
.541 0# $3 5 diaries $n 25 $o cubic feet;
        $a Merriwether, Stuart;
        $b 458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601;
        $c Purchase at auction; $d 1981/09/24; $e 81-325;
        $f Jonathan P. Merriwether Estate; $h $7,850.
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CAMPO 561 - NOTA - HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA (R)     [2004/out]

Contém informação referente à história do material descrito, 
ou sobre determinado exemplar do momento de sua criação ao 
momento de sua aquisição, incluindo o momento no qual itens 
individuais ou em grupo foram, pela primeira vez, reunidos na 
sua presente forma de arranjo ou reunião.
A fonte imediata de aquisição é identificada no campo 541 
(Nota - Fonte imediata de aquisição).

Também pode ser usado para informar:
1) nome e endereço do proprietário quando o item se encontra 
em localização distinta (localização atual no campo 852 
(Localização));
2) o site de localização original (o site atual no campo 852);
3) o último proprietário ou localização, quando o item que 
está sendo descrito foi roubado ou destruído.

Este campo é idêntico ao campo 561 do Formato Bibliográfico. 
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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IND 1 - Privacidade
#  sem informação
0  privada
1  pública

IND 2= # (Indefinido)

Subcampos:
$a  histórico (NR)
$u  URI (R)
$3  materiais especificados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
O subcampo $3 é o primeiro subcampo do campo.
Na existência do subcampo $5, o ponto o precede.

Ex.:
.561 ## $a Originalmente colecionado por Paul Jones, comprado 
        pela EMATER/RS.
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CAMPO 562 - NOTA - IDENTIFICAÇÃO DE EXEMPLAR E VERSÃO (R)
                                                    [2002/out]

Informações que identificam exemplares ou versões de materiais 
mantidos em arquivo ou repositório de manuscritos quando mais 
de um exemplar ou cópia existam ou possam existir.

Este campo é idêntico ao campo 562 do Formato Bibliográfico. 
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  marca identificadora (R)
$b  identificação de exemplar (R)
$c  identificação de versão (R)
$d  formato de apresentação (R)
$e  número de exemplares (R)
$3  materiais especificados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - Marca identificadora
Indicações no suporte ou incorporadas ao item que podem ser 
usadas para identificar o exemplar; por ex., marcas d’água, 
anotações ou legendas.

$b - Identificação de exemplar
Informações tais como nomes, códigos, números ou a descrição 
usada para distinguir um exemplar a partir de outros.
.562 ## $b Etiqueta identifica exemplar do presidente da mesa.

$c - Identificação de versão
Informações tais como nomes, códigos ou a descrição usada para 
distinguir uma versão que difere em termos de conteúdo mas é 
sempre relacionada com outra versão, tal qual uma edição.
.562 ## $c Versão com ilustrações coloridas.

$d - Formato de apresentação
Forma na qual o material foi planejado para ser usado, visto 
ou ouvido; por ex., um filme feito para TV ou um texto para 
ser proclamado.
.562 ## $d Originalmente apresentado como um discurso verbal.

$e - Número de exemplares
Número de exemplares aos quais os demais subcampos se aplicam.
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Pontuação:
O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
O subcampo $3 é o primeiro subcampo do campo.
Na existência do subcampo $5 como último elemento, o ponto o 
precede.

Ex.:
.562 ## $a Annotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to 
        John Phipps, 27 March 1897; $b Copy identified as 
        Declaration of Dissolution, Phipps copy. 
.562 ## $e 3 copies kept; $b Labelled as president's desk copy, 
        board of directors' working file copy, and public    
        release copy. 
.562 ## $c Version with air-brushed color illustrations;
        $e 3 copies. 
.562 ## $b Marked: "For internal circulation only";
        $e 2 copies. 
.562 ## $3 Deacidified copy
        $a With Braun's annotations by hand;
        $b Includes personal library seal embossed.
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CAMPO 563 - NOTA - ENCADERNAÇÃO (R)                 [2002/out]

Informações de encadernação destinadas, principalmente, a 
materiais antigos, raros e outras coleções especiais. Não 
destinado a publicações seriadas que são encadernadas após a 
publicação com objetivos de armazenagem.

Este campo é idêntico ao campo 563 do Formato Bibliográfico. 
(Por especificar utilização em um deles ou em ambos).

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$U  URI (R)
$3  materiais especificados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
O campo é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir.
O subcampo $3 é o primeiro subcampo do campo.
Na existência do subcampo $5, o ponto o precede.
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CAMPO 583 - NOTA - AÇÃO (R)                         [2005/out]

Informações sobre ações de processamento e referência ou 
preservação relacionadas com o item bibliográfico para o qual 
um separado registro de coleção foi criado.

Pode ser utilizada, e indicada no subcampo $2, a lista 
Standard Terminology for the MARC 21 Actions Note Field, 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/583terms.html.

Ações sobre processamento e referência podem incluir breve 
informação sobre a solicitação para aquisição do material, se 
a solicitação está ativa ou não, bem como a data de envio da 
última correspondência.

Ações sobre procedimentos de preservação podem ser, por ex., 
revisão da condição, data prevista para procedimentos de 
preservação e previsão de conclusão. 

O campo é repetitivo para informações sobre ações distintas.

Este campo é idêntico ao campo 583 do Formato Bibliográfico. 
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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IND 1 – Privacidade da informação
#  sem informação
0  privada
1  pública

IND 2= # (Indefinido)

Subcampos:
$a  ação (NR)
$b  identificação da ação (R)
$c  tempo/data da ação (R)
$d  intervalo da ação (R)
$e  contingência para ação (R)
$f  autorização (R)
$h  jurisdição (R)
$i  método de ação (R)
$j  local da ação (R)
$k  agente da ação (R)
$l  status (R)
$n  extensão(R)
$o  tipo de unidade (R)
$u  URI (R)
$x  nota pública (R)
$z  nota privada (R)
$2  fonte do termo (NR)
$3  materiais especificados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - Ação
Terminologia padronizada descritiva da ação. Pode incluir 
acesso, aquisição, classificação, empréstimo, microfilmagem, 
exposição, transferência e outras.  

$b - Identificação da ação
Código ou denominação atribuída para identificar uma ação 
específica ou para identificá-la em conjunto com o tempo de 
ação no subcampo $c.

$c - Tempo/data da ação
Tempo ou data concretos de uma ação futura ou passada.
Apresentada no padrão ISO 8601 (aaaammddhhmmss.f)

$d - Intervalo da ação
Período de tempo que não pode ser expresso por data 
específica; por ex., a cada seis meses, na lua cheia.

$e - Contingência para ação
Tempo ou período de tempo, expresso em termos de um 
acontecimento imprevisível; por ex., a conclusão do processo 
judicial, após o recebimento. 

$f - Autorização
Texto ou citação de estatuto, ordem de serviço, relatório, 
fundamentação ou regra que rege a ação.

$h - Jurisdição
Nome de pessoa, instituição, cargo ou função dentro da 
instituição responsável pela ação.
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$i - Método de ação
Meios ou técnica pela qual uma ação é realizada. Exemplos para 
meios incluem: por correio, pessoalmente, etc.; para técnica 
inclui: incineração.

$j - Local da ação
Local onde a ação se realiza, incluindo o local onde os itens 
podem ser consultados.

$k - Agente da ação
Pessoa ou instituição responsável pela ação.

$l - Status
Condição ou estado dos materiais descritos. O estado é, por 
vezes, mas nem sempre, resultante de uma ação. 

$n - Extensão
Número de itens envolvidos.

$o - Tipo de unidade
Nome da unidade de medida. Se o $n e $o são repetitivos em um 
campo 583, cada $o segue o respectivo $n associado.
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Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir.

Ações realizadas:
Notas sobre ações realizadas podem ou não ser retidas, 
dependendo da política da instituição. Podem ser mantidas no 
subcampo $x (Nota privada) ou no subcampo $z (Nota pública).

Ligação com campos de informação de item:
Pode ser usado para os campos 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia) o subcampo $3; e para os campos 866-868 (campos de 
coleção textual), o subcampo $8.

Ex.:
.583  0# $a retida $b classificação $c 19950713
         $f Projeto de revisão da classificação
         $h John Keeton $o document
         $x revisão solicitada por outra agência
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CAMPO 841 – DADOS CODIFICADOS PARA COLEÇÃO (NR)     [2000/jan]

Quando dados de coleção são incorporados a um registro 
bibliográfico, este campo contém informações codificadas que 
seriam aplicadas no Líder/06-09, no campo 008 e no Líder/17, 
se as informações estivessem em um separado registro     de   
coleção. Estas informações facilitam a reformatação dos dados 
para um separado registro de coleção.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. (Por 
especificar utilização em um deles ou em ambos).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  tipo de registro, etc. (NR)

    /0    Tipo de registro
          u  desconhecido
          v  item em várias partes
          x  item em parte única
          y  item seriado

    /1-2  Indefinidas
          #  indefinida
          #  indefinida

    /3    Sistema de codificação de caracteres
          #  MARC-8
          a  UCS/Unicode
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$b  dados codificados (NR)

   /00-05 Data de entrada no arquivo

   /06    Status de aquisição ou recebimento
          0  desconhecido
          1  sem código específico
          2  recebido e completo ou cessado
          3  encomendado
          4  recebimento atualizado
          5  recebimento desatualizado

   /07    Método de aquisição
          c  compra cooperativa ou consórcio
          d  depósito
          e  permuta
          f  grátis
          g  presente
          m  adesão
          n  compra não realizada pela biblioteca
          p  compra
          u  desconhecido
          z  sem código específico

   /08-11 Data estimada de encerramento da aquisição
          <aamm>  data efetiva de cancelamento ou
                  estimativa de término do recebimento
          uuuu    intenção de cancelar;
                  data efetiva desconhecida
          ####    sem intenção de cancelar ou não aplicável
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   /12    Política geral de retenção
          0  desconhecida
          1  sem código específico
          2  retidas exceto quando substituídas por
             atualizações
          3  retenção de item para amostra
          4  retenção até substituição por microforma
          5  retenção até substituição por acumulação, volume 
             ou revisão
          6  retenção por período determinado
          7  sem retenção
          8  retenção permanente

   /13-15 Política específica de retenção
          ###  sem política específica de retenção

          /13  Característica da unidade
               l  última unidade
               p  unidade anterior

          /14  Número de unidades
               #    informação não fornecida
               1-9  número de unidades

          /15  Tipo de unidade
               m  mensal(is)
               w  semanal(is)
               y  anual(is)
               e  edição(ões)
               i  fascículo(s)
               s  suplemento(s)
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   /16    Integralidade
          0  nenhum código específico
          1  completo
          2  incompleto
          3  isolados (scattered)
          4  não aplicável
  
   /17-19 Informe do número de exemplares

   /20    Política de empréstimo
          a  empréstimo possível
          b  empréstimo não permitido
          c  empréstimo somente de cópia
          l  empréstimo restrito
          u  desconhecida

   /21    Política de reprodução
          a  reprodução possível
          b  reprodução não permitida
          u  desconhecida
 
  /22-24 Língua
          ###  não se aplica
          und  indeterminada

   /25    Relatório individual ou consolidado
          0  relatório individual
          1  relatório consolidado

  /26-31  Data do relatório 
          aammdd
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$e  nível de catalogação (NR)

  /0  Nível de catalogação
          1  nível 1 
          2  nível 2 
          3  nível 3 
          4  nível 4 
          5  nível 4 com designação de peça 
          m  nível misto 
          u  desconhecido
          z  outro nível
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Indicações de uso:
$a - Tipo de registro, etc.

$a /0 - Tipo de registro
                    [Registro de coleção Líder/06 [2001/out]]
Informações codificadas em quatro posições de caracteres com 
as características e definições de componentes do registro 
aplicáveis à posição do Líder/06 em um separado registro de 
coleção.

u - Desconhecido
Não especificado o tipo de item componente.

v - Item em várias partes
Informação de coleção para item não seriado que é composto de 
mais de uma parte física, mas com um número finito de partes, 
tais como uma monografia em vários volumes, um kit, uma 
monografia com um suplemento em várias partes.

x - Item em parte única
Informação de coleção para item em peça única; por ex., um 
livro.

y - Item seriado
Informação de coleção para uma publicação seriada (isto é, 
item publicado em sucessivas partes e determinado a ser 
publicado indefinidamente).
.841 ## $a y### $b 8312124p####8###1001uabul0831017 $e 4
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$a /1-2 - Indefinidas
                  [Registro de coleção Líder/07-08 [2001/out]]
# - indefinida
# - indefinida

$a /3 - Sistema de codificação de caracteres
                     [Registro de coleção Líder/09 [2001/out]]
Informações em MARC 21 Specifications for Record Structure, 
Character Sets, and Exchange Media, disponíveis em:
http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html.

# - MARC-8
a - UCS/Unicode

$b - Dados codificados    [Registro de coleção 008 [2005/out]]
Informações codificadas em 32 posições de caracteres 
aplicáveis ao campo 008 (008/Dados codificados do item - 
Informações diversas - Informações gerais) de um separado 
registro de coleção. Cada posição deve conter um código 
definido ou um caractere cheio (|), indicando que nenhuma 
tentativa de codificar foi realizada.

$b /00-05 - Data de entrada no arquivo
Gerada normalmente pelo sistema no padrão aammdd (ano, mês e 
dia). Justificada à esquerda; cada posição não preenchida 
contém “0” (zero).
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$b /06 - Status de aquisição ou recebimento
Partes de item monográfico ou de publicação seriada em 
recebimento.

2 - Recebido e completo ou cessado
Todas as partes foram publicadas ou cessou a publicação.

5 - Recebimento desatualizado
As peças não têm sido recebidas e a instituição não tem a 
intenção de adquirir.

$b /07 - Método de aquisição
c - Compra cooperativa ou consórcio
Adquirido através de compra cooperativa e a biblioteca possui 
verba própria.

d - Depósito
Adquirido através de um programa de depósito.

m - Adesão
A biblioteca é sócia da instituição responsável pela 
publicação do item.

n - Compra não realizada pela biblioteca
Adquirido por agência externa à biblioteca, em nome desta, mas 
sem ter sido utilizada verba da biblioteca.
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$b /08-11 - Data estimada de encerramento da aquisição
<aamm> - Data efetiva de cancelamento ou estimativa de término 
do recebimento
Informação sobre último volume ou fascículo pode ser indicada 
no campo 852, subcampo $z (Localização. Nota pública).

#### - Sem intenção de cancelar ou não aplicável
Pode ser não aplicável porque o título cessou, foi substituído 
ou não é uma publicação seriada.

$b /12 - Política geral de retenção
6 - Retenção por período determinado
São conservadas partes do item por um determinado período, ou 
somente partes ou edições do item são conservadas.
Especificação do tempo ou das partes podem ser informadas na
política específica de retenção, em registros bibliográficos, 
através do campo 841, subcampo $b/13-15; em registros de 
coleção, através do campo/posições 008/13-15.
A integralidade, no campo 841, subcampo $b/16 de registros 
bibliográficos ou campo 008/16 de registros de coleção, deve 
conter código “0” (nenhum código específico).
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$b /13-15 - Política específica de retenção
Partes específicas do item que são retidas por determinado 
tempo, quando a política geral de retenção, informada através 
do campo 841, subcampo $b/12 em registros bibliográficos, ou 
do campo 008/12 em registros de coleção, contém código “6”.
Quando não existe política específica de retenção, codifica-se 
com “###” (brancos).

$b /13 - Característica da unidade
Indica a quais peças especificamente a política de retenção se 
aplica.

l - Última unidade
Unidade mais recente, incluindo atual.

p - Unidade anterior
Unidade anterior, exluindo atual.

$b /14 - Número de unidades
1-9 - Número de unidades
Identifica a unidade/tempo. Quando excede a 9, a informação 
pode ser incluída no subcampo $x (Nota privada) ou subcampo $z 
(Nota pública) do campo 852 (Localização), ou 863-868 (campos 
de dados de coleção).

$b /15 - Tipo de unidade/tempo
Descreve o período ou a parte de retenção.
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$b /16 - Integralidade
Percentuais associados aos valores 1-3 são para orientação 
geral e não prescritivos. Podem ser determinados localmente.

0 - Nenhum código específico
Partes da coleção são mantidas por período limitado. O período 
limitado é informado em registros bibliográficos no campo 841, 
subcampo $b/12; em registros de coleção, no campo 008/12, 
através do código “6”.

1 - Completo
Coleção abrange 95-100% do item.

2 - Incompleto
Coleção abrange 50-94% do item.

3 - Isolados (Scattered)
Coleção possui somente algumas partes do item (menos de 50%).

4 - Não aplicável
Informação de coleção corresponde a item em parte única. O 
tipo de registro é informado em registros bibliográficos, no 
campo 841, subcampo $a; em registros de coleção, no Líder/06, 
através do código “x”.

$b /17-19 - Informe do número de exemplares
Três caracteres numéricos identificam o número de exemplares 
representados no relatório de coleção. Se se refere a 
relatório para cada exemplar ou consolidado, é informado em 
registros bibliográficos, no campo 841, subcampo $b/25; em 
registros de coleção, campo 008/25.
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$b /20 - Política de empréstimo
Para mais informações, veja Nota - Termos governando uso e 
reprodução, campo 845 em registros de coleção; ou campo 540 em 
registros bibliográficos.

a - Empréstimo possível
Submetendo o usuário e/ou a peça à política geral de 
empréstimo da instituição.

l - Empréstimo restrito
Permissão de empréstimo limitada.

$b /21 - Política de reprodução
Para mais informações, veja Nota - Termos governando uso e 
reprodução, campo 845 em registros de coleção; ou campo 540 em 
registros bibliográficos.

a - Reprodução possível
Submetendo a peça à política geral de reprodução da 
instituição.
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$b /22-24 - Língua
Código MARC que indica o idioma dos dados contidos nos campos 
863-865 (campos de enumeração e cronologia).
A fonte do código é MARC Code List for Languages, mantida pela 
Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/languages.

Apresentamos dois códigos especiais:

### - Não se aplica
Declaração de coleção não contém dados cronológicos 
codificados ou números ordinais.

und - Indeterminada
Língua dos dados não pode ser determinada.

$b /25 - Relatório individual ou consolidado
0 - Relatório individual
Relatório para cada coleção de um item bibliográfico. Se mais 
de uma coleção/exemplar é mantido na instituição, um relatório 
de coleção é feito para cada.

1 - Relatório consolidado
Consolidadas num único relatório informações sobre duas ou 
mais coleções/exemplares (independentemente da localização 
física dos exemplares na instituição). O informe do número de 
exemplares existentes é indicado no campo 008/17-19 em 
registros de coleção; ou no campo 841, subcampo $b/17-19 em 
registros bibliográficos.

$b /26-31 - Data do relatório
Seis caracteres numéricos indicam a atualidade das informações 
de coleção, no formato aammdd (ano, mês e dia). Pode ser 
gerada pelo sistema.
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$e - Nível de catalogação
                     [registro de coleção Líder/17 [2001/out]]
Informação codificada por um caractere aplicável ao Líder/17 
de um registro de coleção.
Nível de especificidade das informações de coleção.
Códigos 1-4 refletem os requisitos dos níveis 1-4 de Holdings 
Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71) (antigo 
Serial Holdings Statements (ANSI/NISO Z39.44) e Holdings 
Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57)); códigos 
1-3 refletem os requisitos dos níveis 1-3 do Holdings 
Statements-Summary Level (ISO 10324).
Os designadores de conteúdo MARC usados na descrição de cada 
nível de coleção são os mesmos exigidos pela norma Z39.71. Os 
elementos opcionais para cada nível não são mencionados aqui e 
sim em cada norma.
Um item em parte única é normalmente registrado no nível “1”. 
Item em várias partes ou item seriado podem ser informados em 
qualquer nível.
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1 - Nível 1 (identificador + localização)
Formulado de acordo com o nível 1 da norma aplicada. É 
constituído por um elemento identificador para o item 
bibliográfico para o qual as coleções são registradas e um 
elemento identificador da localização.

O elemento identificador pode ser o conteúdo de um dos 
seguintes campos: 
004 - Número de controle de registro bibliográfico relacionado
      (para o qual foi criado um registro de coleção separado)
010 - Número de controle na Library of Congress
014 - Número de controle em rede bibliográfica (número de
      controle, atribuído por uma rede bibliográfica, para um 
      registro de coleção independente, ou para o registro 
      bibliográfico relacionado para o qual um registro de 
      coleção separado foi elaborado)
020 - ISBN
022 - ISSN
024 - Outros números padronizados ou códigos
027 - Número padrão de relatório técnico
030 - Designação CODEN

O elemento identificador da localização é indicado no subcampo 
$a (Localização) no campo 852 (Localização).

.Líder/17 1
 004     ###86104385#
852  ## $a CSf $b SpCol
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2 - Nível 2 (identificador + localização + 008 + 007)
Formulado de acordo com o nível 2 da norma aplicada. Em adição 
aos requisitos do nível 1, inclui um código para cada uma das 
seguintes posições do campo 008 (Dados codificados do item - 
Informações diversas - Informações gerais), e, quando 
apropriado, do campo 007 (Dados codificados do item - 
Descrição física):
008/06    - Status de aquisição ou recebimento
008/12    - Política geral de retenção
008/16    - Integralidade
008/26-31 - Data do relatório
007/00    - Categoria do material
007/01    - Designação específica do material

.Líder/17   2
 004        ###86104385#
 [Número de controle de registro bibliográfico relacionado]
 008/06     4
 [Recebimento corrente]
 008/12     8
 [Retenção permanente]
 008/16     2
 [Publicação corrente, incompleta no acervo da instituição]
 008/26-31  891017
 [Data do relatório]
 852        ## $a CSf $b SpCol
 [Localização]
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3 - Nível 3 (informações sumárias da coleção)
Formulado de acordo com o nível 3 da norma aplicada. Em adição 
aos requisitos do nível 2, inclui informações sumárias da 
coleção, que são indicadas no primeiro nível de enumeração e 
cronologia, em um ou mais dos seguintes campos:
853 – Legenda e padrão – Unidade bibliográfica básica
863 – Enumeração e cronologia – Unidade bibliográfica básica
866 – Informação textual – Unidade bibliográfica básica
854 – Legenda e padrão – Material suplementar
864 – Enumeração e cronologia – Material suplementar
867 – Informação textual – Material suplementar
855 – Legenda e padrão – Índices
865 – Enumeração e cronologia – Índices
868 – Informação textual – Índices

.Líder/17   3
 004        ###86104385#
 [Número de controle de registro bibliográfico relacionado]
 008/06     4
 [Recebimento corrente]
 008/12     8 
 [Retenção permanente]
 008/16     2
 [Publicação corrente, incompleta no acervo da instituição]
 008/26-31  891017
 [Data do relatório]
 852        ## $a CSf $b SpCol
 [Localização]
 853        00 $8 1 $a no. $i (year) $j (month)
 [Sem exibição da legendas para o primeiro e segundo níveis] 
 863        30 $8 1.1 $a 180-242 $i 1976-1983
 [Apresenta a enumeração e a cronologia da coleção no nível 3 
 e comprimida]
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4 - Nível 4 (informações detalhadas da coleção)
Formulado de acordo com o nível 4 da norma aplicada. Em adição 
aos requisitos do nível   2  , inclui informações detalhadas da 
coleção, as quais são indicadas através de todos os níveis de 
enumeração e cronologia, na forma detalhada ou reduzida, ou 
numa combinação de ambas, em um ou mais dos seguintes campos 
853-855 (campos de legenda e padrão), 863-865 (campos de 
enumeração e cronologia), 866-868 (campos de informação 
textual).

.Líder/17   4
 004       ###86104385#
 [Número de controle de registro bibliográfico relacionado]
 008/06    4
 [Recebimento corrente]
 008/12    8
 [Retenção permanente]
 008/16    2
 [Publicação corrente incompleta no acervo da instituição]
 008/26-31 891017
 [Data do relatório da coleção]
 852       ## $a CSf $b SpCol
 853       00 $8 1 $a no. $i (year) $j (month)
 863       40 $8 1.1 $a 180-226 $i 1976-1981
 863       44 $8 1.2 $a 222
 863       40 $8 1.3 $a 230 $i 1982 $j April
 863       40 $8 1.4 $a 235 $i 1982 $j Dec.
 863       40 $8 1.5 $a 237 $i 1983 $j Mar.
 863       40 $8 1.6 $a 239-242 $i 1983 $j June-Oct.
 [Múltiplos campos 863 contendo detalhadas informações para 
 uma incompleta coleção de publicação corrente] 
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5 - Nível 4 com designação de peça (informações detalhadas da 
coleção com designação de peça)
Inclui designação física da peça que está contida no subcampo 
$p (Designação de peça) do campo 852 (Localização), de um dos 
campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia), ou de um 
dos campos 876-878 (campos de informação do item); ou no 
subcampo $a (Coleção textual) de um dos campos 866-868 (campos 
de informação textual).

m - Nível misto
As coleções estão registradas em mais de um nível, por 
exemplo, quando os níveis de codificação de coleções 
retrospectiva e atual são diferentes. O valor do indicador “1” 
(Nível de codificação do campo) dos campos 863-865 (campos de 
enumeração e cronologia) e campos 866-868 (campos de 
informação textual) indica o nível para cada campo de dados de 
coleção.

z - Outro nível
As informações de coleção não cumprem o padrão de 
especificidade definido para os outros códigos.

Ex.:
.841 ## $a y### 
        $b 8312124p####8###1001uabul0831017
        $e 4
 [Registro é para periódico ou item em várias partes]
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CAMPO 842 – DESIGNAÇÃO TEXTUAL DE FORMA FÍSICA  (R) [2000/jan]

Contém designação textual do suporte ou forma física, ou tipo 
de material do item. A forma física codificada é indicada no 
campo 007 (Dados codificados do item - Descrição física).  

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por 
especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  designação textual de forma física (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Constante de exibição:
Pode ser exibida entre parênteses, como especificado por 
Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO 
Z39.71). Os parênteses não são inseridos no dado, mas podem 
ser gerados pelo sistema.

FORMATO DE COLEÇÃO 842



Ex.:
.Exemplo de exibição:  + (computer file) disk 1/disk 2
 842 ## $a computer file 
 854 00 $8 1 $a disk
 864 #1 $8 1.1 $a 1
 864 #1 $8 1.2 $a 2

.Exemplo de exibição: (binder) v.1-10
 842 ## $a binder 
 853 00 $8 1 $a v.
 863 40 $8 1.1 $a 1-10
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CAMPO 843 – NOTA - REPRODUÇÃO (R)                   [2007/out]

Contém descrição de item que é reprodução de item original. 
Usado quando a instituição opta por descrever o item original 
nos campos principais do registro bibliográfico, e, em nota 
(Campo 843), a descrição da reprodução.

Este campo é idêntico ao campo 533 (Nota - Reprodução) do 
Formato Bibliográfico. [Por especificar utilização em um deles 
ou em ambos, quando usado para refletir a coleção no original]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico que 
contenha um campo 533 (Nota - Reprodução), o campo 843 pode 
ser utilizado para relatar informações da coleção reproduzida.
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IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  tipo de reprodução (NR)
$b  lugar de reprodução (R)
$c  instituição responsável (R)
$d  período reproduzido (datas) (NR)
$e  descrição física (NR)
$f  indicação do grupo de reprodução (R)
$m  datas e/ou designação sequencial (R)
$n  nota sobre reprodução (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$7  dados codificados para a reprodução (NR)
    /0    tipo de data/status de publicação
    /1-4  data início de publicação
    /5-8  data término de publicação
    /9-11 local de publicação, produção ou execução
    /12   periodicidade
    /13   regularidade
    /14   forma física do item
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a – Tipo de reprodução
Frase introdutória que identifica o tipo de reprodução que 
será descrito a seguir. Por ex., microfilme, reprodução 
eletrônica, fac-símile, fotocópia, fotografia em positivo.

$b - Lugar de reprodução
Cidade e estado onde a reprodução foi realizada.

$c - Instituição responsável
Instituição responsável pela reprodução.

$d – Período reproduzido (datas)
Datas de início e término do período reproduzido.

$e – Descrição física
Para publicações seriadas, informar apenas quando completas.

$f – Informação do grupo de reprodução
Nome do grupo de reprodução ao qual pertence; sempre colocado 
entre parênteses.
.533 ## $a microfilme $f (Periódicos correntes: PRC-SPR xxxxx)

$m – Descrição numérica e/ou cronológica do original
Apresenta as indicações dos volumes/números/anos reproduzidos.

$n - Notas
Por ex., “Também disponível em diazo”.

$5 - Instituição à qual o campo se aplica
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.
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$7 – Dados codificados para a reprodução
Último subcampo do campo, contém 15 posições fixas de 
caracteres. A codificação corresponde à utilizada no campo 008 
(Dados codificados do item - Informações diversas) nas 
posições 008/06-17 para todos os materiais, e nas posições 
008/18, 008/19 e 008/23 para recursos contínuos. Indicações de 
preenchimento podem ser consultadas no campo 008.

843 $7 Dados codificados para a reprodução 008
/0 Tipo de data/status de publicação 008/06
/1-4 Data início de publicação 008/07-10
/5-8 Data término de publicação 008/11-14
/9-11 Lugar de publicação, produção ou execução 008/15-17
/12 Periodicidade de publicação 008/18 RC
/13 Regularidade de publicação 008/19 RC
/14 Forma física do item em processamento 008/23 RC
 RC - Recursos contínuos

Pontuação:
Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, 
incluir as pontuações prescritas.
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Na existência do subcampo $7, o ponto o 
precede.
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Ex.:
.843 ## $a Microfilm. 
        $m Vol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (1856). 
        $b Washington, D.C. : 
        $c Library of Congress Photoduplication Service, 
        $d 1971. 
        $e 3 microfilm reels; 35 mm. 
        $n Issues for 1853-1856 on reel with: Journal of the 
 American Temperance Union and the New York prohibitionist, v. 
 21, no. 7 (July 1857)-v. 24 (1860). 

.843 ## $3 German Foreign Ministry Archives, 1867-1920
        $a Microfilm.
        $b Whaddon Hall, Buckinghamshire, England :
        $c American Historical Association.
        $e 434 rolls.
        $f (Seized enemy records series).
        $7 n########enkn#a
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CAMPO 844 -  NOME DA UNIDADE (NR)                   [2000/jan]

Contém um título bibliográfico ou uma designação que descrevem 
uma unidade bibliográfica básica, material suplementar ou um 
índice. Uma designação usada como uma legenda é informada nos 
campos 853-855 (campos de legenda e padrão), subcampos $a-$h.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por 
especificar utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nome da unidade (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Sa - Nome da unidade
Título bibliográfico da unidade ou designação descrevendo-a.

Constante de exibição:
Deve ser exibida entre aspas duplas, como especificado por 
Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO 
Z39.71). As aspas não são inseridas no dado, mas podem ser 
geradas pelo sistema.
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Ex.:
.a)844 ## $a Current developments 
   853 00 $8 1 $a v.
   863 40 $8 1.1 $a 1-16
   863 40 $8 1.2 $a 18
 b)844 ## $a Cases 
   853 00 $8 1 $a v.
   863 40 $8 1.1 $a 1-22
 c)844 ## $a Decisions 
   853 00 $8 1 $a v.
   863 40 $8 1.1 $a 23-24
 [Como cada unidade possui um título diferente, três registros 
 de coleção foram criados. Todos os registros são relacionados 
 ao registro bibliográfico por um número no campo 004 (Número 
 de controle de registro bibliográfico relacionado)]

.844 ## $a Updates 
 854 01 $8 1 $a (year) $b no. $i (month)
 864 41 $8 1.1 $a 1985 $b 1 $i 01
 864 41 $a 1985 $b 2 $i 02
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CAMPO 845 – NOTA - TERMOS GOVERNANDO USO E REPRODUÇÃO (R)
                                                    [2004/out]

Contém as condições de utilização do item ao qual foi 
permitido o acesso. Inclui direitos autorais, 
cinematográficos, comerciais e outros que restringem o direito 
de reproduzir, exibir, transformar em ficção, citação, etc.
Informações sobre restrições de acesso ao item são indicadas 
no campo 506 (Nota - Restrição ao acesso).
Este campo está relacionado às informações apresentadas nos 
campos 008/20, subcampo $a (008/Política de empréstimo = 
empréstimo possível), 008/21, subcampo $a (008/Política de 
reprodução = reprodução possível), em registro de coleção.

Este campo é idêntico ao campo 540 (Nota - Termos governando 
uso e reprodução) do Formato Bibliográfico. [Por especificar 
utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico que 
contenha um campo 540 (Nota - Termos governando uso e 
reprodução), o campo 845 pode ser utilizado para relatar 
informações da coleção reproduzida.
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IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  termos (NR)
$b  jurisdição (NR)
$c  autorização (NR)
$d  usuários autorizados (NR)
$u  URI (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Termos
Texto apresentando restrições legais ou oficiais.

$b - Jurisdição
Pessoa/instituição ou cargo/função por quem ou para quem os 
termos são impostos e/ou executados, e junto a quem cabe 
recurso.

$c - Autorização
Fonte da autorização. Por ex., estatuto, contrato.

$d - Usuários autorizados
Tipos de usuários ou indivíduos específicos (nome ou título) 
isentos da restrição.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Na existência do subcampo $5, o ponto o 
precede.
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852 & 856 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO - INFORMAÇÕES GERAIS
                                                    [2007/out]

Informações sobre a localização física de um item e de como 
ele pode ser acessado fisicamente ou eletronicamente (para 
itens digitalizados).

852 - Localização
856 - Localização e acesso eletrônicos
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CAMPO 852 – LOCALIZAÇÃO (R)                         [2007/out]

Identifica a instituição possuidora do item ou a partir da 
qual o item encontra-se disponível. Pode também apresentar 
informações específicas de como localizar o item no acervo.

Alguns subcampos do campo 852 são definidos também para os 
campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia). Estes são 
usados no campo 852 quando não existem campos 863-865 na 
informação de coleção; por ex., para coleções de item em parte 
única ou para item em várias partes e itens seriados 
reportados no Líder /17 como nível “1” ou “2” (Líder/Nível de 
codificação =  “1” ou “2”).

O campo é repetitivo quando coleções são informadas para 
múltiplos exemplares de um item e os elementos de dados das 
localizações variam.

Quando diferentes campos de coleção são associados a múltiplos 
campos 852, a configuração dos relatórios de coleção deve ser 
considerada para garantir que estes campos estejam 
implicitamente ligados. Uma descrição do tratamento necessário 
para 852 e informações de coleção são fornecidas em Parte II, 
Introdução, Informação de coleção separada ou inserida, deste 
manual (Separate and Embedded Holdings Information in the 
Introduction), disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/holdings/hdintro.html).

O subcampo $8 é usado neste campo para sequências múltiplas de 
relacionados registros de coleção.

Campo também existente no Formato Bibliográfico. [Por 
especificar utilização em um deles ou em ambos]
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Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Múltiplas ocorrências do campo 856 só podem ser usadas quando 
a informação não incluir outros campos de informação de 
coleção que devam ser ligados a um específico campo 852 para 
não comprometer a inteligibilidade.  
Quando campo de ligação é necessário, um campo 852 e os outros 
campos a ele associados podem ser inseridos no registro 
bibliográfico. Separados registros de coleção devem ser 
criados para cada um dos outros campos 852 e seus campos 
associados. 

IND 1 - Sistema de arquivamento
#  informação não fornecida
0  classificação da Library of Congress
1  Dewey Decimal classification
2  National Library of Medicine classification
3  Superintendent of Documents classification
4  número de controle na estante (prateleira)
5  título
6  arquivado separadamente
7  fonte especificada no subcampo $2
8  sem código específico

IND 2 - Ordenação nas estantes
#  informação não fornecida
0  sem enumeração
1  enumeração primária
2  enumeração alternativa
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Subcampos:
$a  localização (NR)
$b  sublocalização ou coleção (R)
$c  localização na estante (prateleira) (R)
$d  localização anterior (R)
$e  endereço (R)
$f  qualificador codificado de localização (R)
$g  qualificador não codificado de localização (R)
$h  parte referente à classificação (NR)
$i  parte referente ao item (R)
$j  número de controle na estante (NR)
$k  prefixo do número de chamada (R)
$l  forma do título para a estante (NR)
$m  sufixo do número de chamada (R)
$n  código de país (NR)
$p  designação de peça (NR)
$q  condição física de peça (NR)
$s  código da taxa de copirraite para artigo (R)
$t  número do exemplar (NR)
$u  URI (R)
$x  nota privada (R)
$z  nota pública (R)
$2  fonte da classificação ou do sistema de localização (NR)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  sequência numérica (NR)
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Indicações de uso:
IND 1 - Sistema de arquivamento
Sistema utilizado para arquivar o item na coleção. 

0 - Classificação da Library of Congress
O item é arquivado por número de classificação da LC. Este 
número, indicado no subcampo $h (Parte referente à 
classificação), é atribuído a partir da Library of Congress 
Classification ou da LC Classification - Additions and 
Changes, publicações mantidas pela LC. Descrição completa do 
número é indicada no campo 050 (Número de classificação da 
Library of Congress).

1 - Dewey Decimal classification
O item é arquivado por número de classificação da DDC. Este 
número, indicado no subcampo $h (Parte referente à 
classificação), é atribuído a partir da Dewey Decimal 
Classification and Relative Index, da Abridged Dewey Decimal 
Classification and Relative Index, ou da DC&: Dewey Decimal 
Classification Additions, Notes and Decisions. As publicações 
são mantidas pela LC. Descrição completa do número é indicada 
no campo 082 (Número da Classificação Decimal de Dewey).

2 - National Library of Medicine classification
O item é arquivado por número de classificação da Biblioteca 
Nacional de Medicina dos Estados Unidos (U.S. National Library 
of Medicine). Este número, indicado no subcampo $h (Parte 
referente à classificação), é atribuído a partir da 
National Library of Medicine Classification schedules QS-QZ 

and W ou da Library of Congress Classification schedules usada 
pela National Library of Medicine. A National Library of 
Medicine mantém a National Library of Medicine schedules. 
Descrição completa do número é indicada no campo 060 (Número 
de classificação da National Library of Medicine).
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3 - Superintendent of Documents classification
O item é arquivado por número de classificação da 
Superintendência de Documentos dos Estados Unidos (U.S. 
Superintendent of Documents). Este número, indicado no 
subcampo $h (Parte referente à classificação), é atribuído a 
partir do Superintendent of Documents Classification System. 
Estes números são atribuídos somente por U.S. Government 
Printing Office (GPO). Descrição completa do número é indicada 
no campo 086 (Número de classificação de documento 
governamental).

4 - Número de controle na estante (prateleira)
O item é arquivado por um número de controle das prateleiras, 
que está contido no subcampo $j (Número de controle na 
estante).

5 - Título
O item é arquivado pelo título. Se necessário, este título é 
indicado no subcampo $l (Forma do título para a estante).

6 - Arquivado separadamente
Partes do item são arquivadas separadamente porque são 
separadamente classificadas.

7 - Fonte especificada no subcampo $2
A fonte do código é a MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaclas.html#rela852.

8 - Sem código específico
Sistema particular de arquivamento é conhecido, mas não 
especificado.
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IND 2 - Ordenação nas estantes
Quando uma publicação seriada ou um item em múltiplas partes é 
arquivado sobre um primário ou alternativo sistema numérico.
Faz-se necessária uma distinção quando um item possui dois 
sistemas numéricos. O sistema numérico pode ser uma designação 
alfabética, numérica ou cronológica.

1 - Enumeração primária
Também usado quando somente um sistema de enumeração é 
aplicável.
.852 01 $a CtY $b Main $h LB201 $i .M63 
 853 10 $8 1 $a no. $i (year)
 863 40 $8 1.1 $a 1-343 $i 1970-1971
 [Os itens de uma publicação seriada são arquivados por seus 
 números de sequência, no exemplo 1-343]

2 - Enumeração alternativa
O item possui dois sistemas de numeração e está arquivado pelo 
sistema secundário.
.852 02 $a CtY $b Main $h LB201 $i .M63 
 853 10 $8 1 $a (year) $g no.
 863 40 $8 1.1 $a 1970 $g 97
 863 40 $8 1.2 $a 1971 $g 125
 [O relatório anual possui a indicação de ano coberto (o 
 principal sistema de numeração) e a numeração sequencial do 
 periódico do qual é uma parte (alternativo sistema numérico). 
 É indicado o arquivado pela numeração do periódico]
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Subcampos
$a - Localização
Instituição ou pessoa que detém o item ou a partir da qual o 
acesso é dado. Contém um código MARC para a instituição ou o 
nome da instituição ou pessoa.
A fonte do código é a Organization Code Sources, disponível 
em: http://www.loc.gov/marc/organizations.

Se o item for fisicamente localizado em algum lugar diferente 
do local que é disponibilizado, a localização física também 
pode ser indicada no subcampo $x (Nota privada) ou $z (Nota 
pública).

$b - Sublocalização ou coleção
Contém uma localização dentro de uma instituição. Especifica o 
departamento, a biblioteca, etc., dentro da instituição 
detentora do item. O nome é indicado na forma completa, na 
forma localmente padronizada ou na forma codificada.
O subcampo pode ser repetitivo para indicar a hierarquia da 
instituição.
O campo é repetitivo quando exemplares com o mesmo número de 
chamada existem em sublocais diferentes ou quando partes do 
item estão dispersas em vários sublocais.

$c - Localização na estante (prateleira)
Indicação da localização do item dentro da coleção da 
instituição, na íntegra, em abreviatura padronizada ou forma 
codificada.

$d - Localização anterior
Números de chamada/números na estante onde anteriormente 
estava localizado um item, nos casos de deslocalização ou 
reordenação/reorganização de uma coleção como um todo.
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$e - Endereço
Rua, cidade, estado, código postal, país e demais informações.

$f - Qualificador codificado de localização
Três caracteres codificados que identificam específicos 
fascículos que são localizados em outro local que não o local 
de arquivo para a coleção principal do item. É indicado após o 
subcampo $a, $b ou $c.

O código é composto por Tipo de qualificador, Número de 
unidades, e Tipo de unidade. Se o qualificador não pode ser 
expresso por um código, pode ser descrito no subcampo $g 
(Qualificador não codificado de localização).

852 $f Tipo de qualificador
l última unidade
p unidade anterior

l - Última unidade
Unidade mais recente, incluindo atual. 

p - Unidade anterior
Unidade anterior, exluindo atual.

Número de unidades:
Se o número é superior a nove unidades, é preenchido o 
subcampo $g (Qualificador não codificado de localização), e 
esta posição é preenchida com “#” (branco).

852 $f Número de unidades
# informação não fornecida; ou superior a 9
1-9 número de unidades

Tipo de unidade:
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Descreve o período de tempo ou a parte localizada 
separadamente.

852 $f Tipo de unidade
m mensal(is)
w semanal(is)
y anual(is)
e edição(ões)
i fascículo(s)
s suplemento(s)

.852 01 $a DLC $b MRR Ref $f l2y
 [A LC arquiva o item na Serial Division, exceto os últimos 
 dois anos, que são localizados em Main Reading Room 
 Reference]

$g - Qualificador não codificado de localização
Descrição textual usada quando o qualificador no subcampo $f 
não pode expressar a identificação dos fascículos. É indicado 
após o subcampo $a, $b ou $c.

$h - Parte referente à classificação
Porção do número de chamada que é o número de classificação.
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$i - Parte referente ao item
Porção do número de chamada que é acrescentado ao número de 
classificação ($h), tais como número de Cutter, data, etc.

$j - Número de controle na estante (prateleira)
Número atribuído ao item quando o sistema de arquivamento é 
pelo número de controle na estante (indicador 1 contém “4”).

$k - Prefixo do número de chamada
Termo que antecede um número de chamada. Precede os subcampos 
$h ou $i.
.852 01 $a ViBlbV $k Ref $h HF5531.A1 $i N4273

$l - Forma do título para a estante
Título de arquivamento (indicador 1 contém “5”).

$m - Sufixo do número de chamada
Termo que segue um número de chamada. Sucede os subcampos $h 
ou $i.

$n - Código de país
A fonte do código é a MARC Code List for Countries, mantida 
pela Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/countries.
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$p - Designação de peça
Identificação de uma peça única, quando as informações de 
coleção não contêm campos 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia) ou 876-878 (campos de informação de item).
A designação pode ser um número de identificação, tal como um 
número de código de barra ou de registro patrimonial.
O número pode ser precedido pelas maiúsculas “B” ou “U” para 
especificar se a peça está encadernada (bound) ou não 
(unbound).
Quando não existe denominação, duas barras oblíquas (//) podem 
ser registradas no subcampo para significar que o campo 
refere-se a uma peça.

852 $p Designação de peça
B encadernada
U não encadernada
// refere-se a uma peça, sem denominação

$q - Condição física de peça
Descrição de qualquer característica incomum da condição 
física da peça quando as informações de coleção não contêm 
campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia), ou 876-878 
(campos de informação de item). 
Não é utilizado para informações resultantes de uma análise 
formal para decisões de preservação (contidas no campo 583 
(Nota - Ação)).
.852 ## $a [location identifier] $b Main $c oversize shelving 
        $q child's graffiti on end papers 
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$s - Código da taxa de copirraite para artigo
Descrição no campo 018 (Número de copirraite para o artigo), 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd018.html.

$t - Número do exemplar
Número ou intervalo de números de exemplares que têm a mesma 
localização ou número de chamada quando as informações de 
coleção não contêm campos 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia).
Se existe uma interrupção na sequência de numeração dos 
exemplares, cada grupo de números é registrado em uma 
ocorrência do campo 852.
Ocorrências do campo 852 também são utilizadas para cada sub-
localização quando partes de um exemplar de um item estão 
dispersas. 
Usado para número do exemplar, não o número de exemplares 
existentes. O número de exemplares existentes é informado no 
formato MARC 21 holdings, no campo 008/17-19 (008/Informe do 
número de exemplares), ou campo 841, subcampo $b/17-19 (Dados 
codificados para coleção. Dados codificados/Informe do número 
de exemplares).

$x - Nota privada
Nota não pública que se aplica a uma parte específica da 
coleção é informada no subcampo $x de 863-865 (campos de 
enumeração e cronologia) relativos à parte.
.852 ## $a MH $c Current issues in R.R. $x 1-54 on order in 
 Microfiche
 852 81 $a [location identifier] $h M $i S:55 $p 1100064014
        $x accession no.: 90/84370
 [Registrados tanto o código de barras como um número de 
 acesso]
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$z - Nota pública
Nota pública que se aplica a uma parte específica da coleção é 
informada no subcampo $x de 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia) relativos à parte.
.852 01 $a DLC $b Ser Div $h A123 $i .B456 $z Signed by author 

$3 - Especificação dos materiais
Quando separados registros de coleção são feitos para cada 
parte de um item bibliográfico, cada registro pode conter um 
campo 852, que contém um subcampo $3 para especificar a parte 
à qual o campo se aplica.
Quando todas as partes da coleção para um item bibliográfico 
estão contidas em um registro de coleção (e não há campos 
863-865), subcampo $3 deve ser usado para identificar a parte 
do item que está numa localização diferente.

$8 - Número sequencial
Dados que sequenciam relacionados registros de coleção. O 
número sequencial é um número inteiro, de tamanho variado, que 
controla a exibição e a sequência de processamento de 
múltiplos relacionados registros de coleção que contêm 
idênticos subcampos $a, $b e $t de campos 852.
Sistemas locais podem adicionar números decimais, se desejado, 
para inserções em uma sequência existente.

Este subcampo não ordena campos dentro do registro, mas 
localizações em separados registros de coleção.

.Registro de coleção 1:
 852 0# $8 1 $a [localização] $h call no. 
 866 31 $8 0 $a 1 v.
 [Informação para a unidade bibliográfica básica na primeira 
 localização]
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 Registro de coleção 2:
 844 ## $a Teacher's guide
 852 0# $8 2 $a [localização 1] $h call no. 
 854 00 $8 1 $a pt.
 864 30 $8 1.1 $a A-B
 [Informação para suplemento na primeira localização; 
 sequência de informação para exibição especificada no $8]
 
 Registro de coleção 3:
 852 0# $8 1 $a [localização 2] $h call no. 
 866 31 $8 0 $a 1 v. 
 [Informação para unidade bibliográfica básica na segunda 
 localização]

 Registro de coleção 4:
 844 ## $a Teacher's guide
 852 0# $8 2 $a [localização 2] $h call no. 
 854 00 $8 1 $a pt.
 864 30 $8 1.1 $a A-B
 [Informação para suplemento na segunda localização]

 A sequência de números 1 e 2 fornecem a sequência de exibição 
 para relacionados registros de coleção que possuem idênticas 
 localizações informadas no campo 852, subcampos $a e $h, para 
 produzir a seguinte exibição:

 [localização 1] call no. -- 1 v. + "Teacher's guide" pt. A-B
 [localização 2] call no. -- 1 v. + "Teacher's guide" pt. A-B
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Ordem dos subcampos:
O subcampo $8 é sempre o primeiro do campo.
Os subcampos $f e $g são indicados logo após os subcampos $a, 
$b e/ou $c.

$8 $a $b $c $f $g

Codificações:
Excepcionalmente, os códigos para o subcampo $p, quanto ao 
tipo de encadernação, são inseridos em maiúsculas.
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CAMPO 856 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO ELETRÔNICOS (R)    [2003/out]

Contém informações necessárias para localizar e acessar um 
recurso eletrônico. Pode ser usado quando um recurso ou um 
subconjunto dele está disponível por via eletrônica. Além 
disto, pode ser utilizado para localizar e acessar uma versão 
eletrônica de um recurso não eletrônico descrito no registro 
bibliográfico ou um recurso eletrônico relacionado.
O campo 856 está estruturado para permitir a criação de URL a 
partir da concatenação de subcampos. O subcampo $u pode ser 
usado em vez da concatenação dos subcampos ou em adição a 
eles. 

Este campo é idêntico ao campo 856 do Formato Bibliográfico.
[Por especificar utilização em um deles ou em ambos]
 
Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Múltiplas ocorrências do campo 856 só podem ser usadas quando 
a informação não incluir outros campos de informação de 
coleção que devam ser ligados a um específico campo 856 para 
não comprometer a inteligibilidade.  
[Quando campo de ligação é necessário, um campo 856 e outros 
campos a ele associados podem ser inseridos no registro 
bibliográfico. Separados registros de coleção devem ser 
criados para cada um dos outros campos 856 e seus campos 
associados]
Subcampo $3 deve ser criado para especificar a parte do item à 
qual a informacão no campo 856 se aplica.
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IND 1 - Método de acesso
#  informação não fornecida
0  E-mail
1  FTP
2  acesso remoto (Telnet)
3  acesso discado (Dial-up)
4  HTTP
7  método especificado no subcampo $2

IND 2 - Relacionamento
#  informação não fornecida
0  recurso
1  versão do recurso
2  recurso relacionado
8  não gerar exibição
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Subcampos:
$a  nome do servidor (host name) (R)
$b  número de acesso (R)
$c  informação de compressão (R)
$d  caminho (path) (R)
$f  nome eletrônico (R)
$h  processo de solicitação (username) (NR)
$i  instrução/comando (R)
$j  bits por segundo (NR) 
$k  senha (password) (NR)
$l  logon/login, etc. (NR)
$m  contato para ajuda ao acesso eletrônico(R)
$n  nome da localização do servidor (host) (NR)
$o  sistema operacional (NR)
$p  porta (NR)
$q  tipo de formato eletrônico (NR)
$r  ambiente/configuração (settings) (NR)
$s  tamanho do arquivo (R)
$t  emulação de terminal (terminal emulation) (R)
$u  URI (R)
$v  horário de acesso (R)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  nota privada (R)
$y  texto relacionado (link) (R)
$z  nota pública (R)
$2  método de acesso (NR)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo de sequência (NR)
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Indicações de uso:
Veja Guidelines for the Use of Field 856  para mais informações 
sobre a utilização do campo 856, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/856guide.html.

Campo 856 é repetitivo quando os elementos de dados de 
localização variam (o URL no subcampo $u ou subcampos $a, $b, 
$d, quando usados). Também é repetitivo quando mais de um 
método de acesso é utilizado, diferentes partes do documento 
estão disponíveis eletronicamente, sites espelho (mirror 
sites) são registrados, diferentes formatos/resoluções com 
diferentes URLs são indicados, e itens relacionados são 
informados.

IND 1 - Método de acesso
Veja http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd856.html.

IND 2 - Relacionamento
Relação entre o recurso eletrônico identificado no campo 856 e 
o item descrito no registro como um todo. 
Subcampo $3 é utilizado para dar mais informações sobre o 
relacionamento.

0 - Recurso
O endereço eletrônico refere-se ao item descrito no registro 
bibliográfico como um todo, sendo este registro elaborado para 
o item eletrônico. Se o dado no campo refere-se a um item 
constituinte do registro bibliográfico, o subcampo $3 
especifica o item constituinte.
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1 - Versão do recurso
O endereço eletrônico apresentado no campo refere-se a versão 
eletrônica do item descrito no registro bibliográfico, sendo o 
registro elaborado para uma versão não eletrônica do item. Se 
o dado no campo refere-se a um item constituinte do registro 
bibliográfico, o subcampo $3 especifica o item constituinte.

2 - Recurso relacionado
O endereço eletrônico apresentado no campo refere-se a um 
recurso eletrônico relacionado com o item descrito no registro 
bibliográfico. O subcampo $3 pode ser usado para especificar a 
relação existente entre o recurso e o registro bibliográfico.

Subcampos
$a - Nome do servidor (host name)
Servidor/domínio da localização eletrônica. Endereço na rede.

$b - Número de acesso
Número de acesso associado ao servidor. Pode conter o endereço 
numérico do Protocolo da Internet (IP), ou um número de 
telefone para acesso por linha telefônica (acesso discado - 
dial-up).

$c - Informação de compressão
Informação sobre a compressão do arquivo e sobre a necessidade 
de um programa específico para a descompressão.

$d - Caminho (path)
Sequência do diretório e sub-diretórios que indicam onde um 
arquivo é armazenado. O nome do arquivo é gravado no subcampo 
$f. 
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$f - Nome eletrônico
Nome eletrônico de um arquivo. O subcampo é repetitivo quando 
um arquivo é dividido em partes e armazenado sob diferentes 
nomes. Neste caso, as partes distintas constituem um único 
item bibliográfico. Mas quando um arquivo pode ser recuperado 
sob diferentes nomes, ocorrências do campo 856 devem ser 
criadas para cada nome de arquivo. Um nome de arquivo pode 
conter caracteres curingas (por ex., “*” ou “?”). O subcampo 
$z pode ser usado para explicar como os arquivos são nomeados.

$h - Processo de solicitação (username)
Nome do usuário (username) ou processador do pedido; 
geralmente o dado que precede o sinal “@” (arroba) no endereço 
eletrônico.

$i - Instrução/comando
Instrução ou comando necessário para hospedeiro remoto 
processar a solicitação.

$j - Bits por segundo (BPS)
Velocidade de transmissão dos dados.
A sintaxe deve ser: <Mais baixa BPS>-<Mais alta BPS>.
Se for fornecido somente um dos dados:
<Mais baixa BPS>-
-<Mais alta BPS>.

$k - Senha (password)
Senha de uso geral (pública) obrigatória para acessar o 
recurso eletrônico. O subcampo $z pode conter instruções sobre 
senhas.
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$l - Logon/login, etc.
Caracteres necessários para conexão a um recurso eletrônico ou 
a um site FTP. Usado quando de uso geral (público). Para 
muitos protocolos de servidores de transferência de arquivos, 
o acesso é permitido através da cadeia de caracteres (string) 
“anonymous”.

$m - Contato para ajuda ao acesso eletrônico
Se igual, utilize o campo 270 (Endereço).

$n - Nome da localização do servidor (host)
Nome convencional da localização do servidor, incluindo 
localização física (geográfica). 

$o - Sistema operacional
Sistema operacional do servidor que disponibiliza o arquivo. 
Convenções para o caminho (path) e nome do arquivo podem ser 
dependentes do sistema operacional do servidor.
Para o sistema operacional do recurso em si (indicado no campo 
245), é usado o campo 753, subcampo $c (Detalhes do sistema 
para acesso a arquivo do computador. Sistema operacional).

$p - Porta
Parte do endereço que identifica um processo ou serviço no 
servidor.

$q - Tipo de formato eletrônico
Identificação do tipo de formato eletrônico, que é a 
representação de dados do recurso, tais como texto/HTML, 
ASCII, arquivo Postscript, aplicativo executável ou imagem 
JPEG. Tipos de formato eletrônico podem ser identificados a 
partir de listas, como a listagem de tipos de mídias 
denominada Internet Media Types (MIME types). 
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Objetiva fornecer as informações necessárias para pessoas ou 
máquinas decidirem sobre a utilização do recurso (hardware e 
software podem ser obrigatórios para exibir ou executar, por 
exemplo). O tipo de formato eletrônico determina, também, o 
modo de transferência de arquivos, ou como os dados são 
transferidos através de uma rede.

$r - Ambiente/configuração (settings)
Definições utilizadas para transferir dados. Estão incluídos 
nas definições: 1) Number Data Bits (número de bits por 
caractere); 2) Number Stop Bits (número de bits para sinalizar 
o final de um byte), e 3) Paridade (técnica utilizada de 
verificação da paridade). A sintaxe usada é a seguinte:

<Paridade>-<Number Data Bits>-<Number Stop Bits>

Se apenas a paridade é indicada, os outros elementos de 
configuração e seus hífens são omitidos. Se um dos outros dois 
elementos é indicado, o hífen para o elemento faltante é 
digitado na sua devida posição (isto é, <Parity>--<Number Stop 
Bits> ou <Parity>-<Number Data Bits>- ). Os valores de 
paridade são: O (ímpar), E (par), N (nulo), S (espaço), e M 
(marca).

$s - Tamanho do arquivo
Tamanho do arquivo como armazenado. Geralmente expresso em 
termos de 8-bit bytes (octetos). Pode ser repetitivo nos casos 
em que o arquivo ($f) é repetitivo e segue imediatamente o 
subcampo $f, ao qual se aplica. Esta informação não se aplica 
a publicações seriadas, uma vez que diz respeito ao título 
inteiro e não a volumes/fascículos individuais.
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$t - Emulação de terminal (terminal emulation)
Normalmente especificado para login remoto (indicador 1= “2”).

$u - URI
Identificador uniforme/universal de recurso (Uniform Resource 
Identifier), sintaxe padrão para localizar um objeto através 
dos protocolos da Internet.
O campo 856 está estruturado para permitir a criação de URL a 
partir da concatenação de subcampos. O subcampo $u pode ser 
usado em vez da concatenação dos subcampos ou em adição a 
eles.
Subcampo repetitivo quando existe uma URN e uma URL, ou para 
mais de uma URN. O campo 856 é repetitivo quando apresenta 
mais de uma URL.

$v - Horário de acesso
Horário de disponibilização do recurso no local indicado. Se o 
recurso é um serviço ou sistema, é utilizado o campo 307 
(Horário, etc.)

$w - Número de controle do registro relacionado
O número é precedido pelo código MARC, entre parênteses, para 
a instituição à qual o número de controle se aplica. A fonte 
do código é a Organization Code Sources, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations.

$y - Texto relacionado (link)
Usado para exibição em substituição ao subcampo $u. O 
indicador 2 não tem ingerência sobre este subcampo.

$z - Nota pública
Pode ser usado, por ex., para explicar como os arquivos são 
nomeados ($f), para instruções sobre senhas ($k).
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$2 - Método de acesso
Usado quando indicador 1 contém valor 7.
Esquema de acesso correspondente a Uniform Resource Locators 
(URL) (RFC 1738), um produto da Uniform Resource Identifiers 
Working Group da IETF. A Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA) mantém registro dos esquemas de URL e define a sintaxe 
e uso de novos. A Library of Congress possui lista autorizada 
em MARC Code Lists for Relators, Sources, Description 
Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela856b.

$3 - Especificação dos materiais
Parte do material descrito ao qual o campo se aplica.

Formato de indicação de número de telefone ($b):
No subcampo $b (Número de acesso), pontos, espaços e 
parênteses são substituídos por hífens. Indique um ramal após 
o número de telefone antepondo ao ramal um espaço e “x”.

<código de país> - <código de área/cidade> - <estação/número 
da linha x ramal>

Constante de exibição:
Ind 2=# Recurso eletrônico:
Ind 2=0 Recurso eletrônico:
Ind 2=1 Versão eletrônica:
Ind 2=2 Recurso eletrônico relacionado:
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Ex.:
.856 1# $u ftp:
         //wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip
        $c decompress with PKUNZIP.exe
        $x cannot verify because of transfer difficulty 
.856 ## $u http://www.ref.oclc.org:2000
        $z Address for accessing the journal using 
        authorization number and password through OCLC 
        FirstSearch Electronic Collections Online.       
        Subscription to online journal required for access to 
        abstracts and full text 
.856 1# $a maine.maine.edu
        $c Must be decompressed with PKUNZIP $f resource.zip
.856 0# $a kentvm.bitnet $f acadlist file1 $f acadlist file2 
        $f acadlist file3 
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853-878 - DADOS DE COLEÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS     [2004/out]

853-855 - Legenda e padrão - Informações gerais
 853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica
 854 - Legenda e padrão - Material suplementar
 855 - Legenda e padrão - Índices

863-865 - Enumeração e cronologia - Informações gerais
 863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
 864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
 865 - Enumeração e cronologia - Índices

866-868 - Coleção textual - Informações gerais
 866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica
 867 - Coleção textual - Material suplementar
 868 - Coleção textual - Índices

876-878 - Informação de item - Informações gerais
 876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica
 877 - Informação de item - Material suplementar
 878 - Informação de item - Índices
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Quatro conjuntos de campos relacionados são definidos para 
gravar informações sobre a coleção da instituição:

.Legenda e padrão (campos 853-855)

.Enumeração e cronologia (campos 863-865)

.Coleção textual (campos 866-868)

.Informação de item (campos 876-878)

Em cada conjunto, separados campos são definidos para três 
categorias de material:

.Unidade bibliográfica básica (campos 853, 863, 866, 876)

.Material suplementar (campos 854, 864, 867, 877)

.Índices (855, 865, 868, 878)

A categoria unidade bibliográfica básica é uma entidade para a 
qual existe uma descrição bibliográfica, por exemplo, uma 
publição seriada, um livro, uma enciclopédia em vários 
volumes. Inclui material suplementar e índice para os quais 
existem separados registros bibliográficos.

As categorias material suplementar e índices são usadas para 
estes materiais quando são indicados no registro bibliográfico 
principal; portanto, não possuem registro bibliográfico 
próprio.
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O subcampo $8 (Campo relacionado e sequência) é definido para 
interligar relacionados campos de dados de coleção.

Nos campos 853-855 e     866-868  , o subcampo $8 tem a estrutura:

<número de ligação>

Nos campos 863-865   e   876-878  , o subcampo $8 tem a estrutura:

<número de ligação>.<sequência numérica>

As indicações de uso do subcampo $8 encontram-se no Apêndice A 
- Subcampos de controle, deste manual, e em Appendix A: 
Control Subfields, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.

LEGENDA E PADRÃO (CAMPOS 853-855)

Estes campos especificam a legenda apropriada para cada nível 
de enumeração e cronologia presente nos campos 863-865 (campos 
de enumeração e cronologia) que aos campos 853-855 estão 
ligados pelo subcampo $8 (Campo relacionado e sequência).
Uma legenda é uma palavra, frase ou abreviatura que descreve o 
tipo de parte em que um item em várias partes ou seriado foi 
dividido; por ex., volume, número, parte, lado.
Estes campos podem também conter códigos que definem o padrão 
de publicação de um item; por ex., periodicidade, 
regularidade. Estes códigos possibilitam que as informações 
nos campos 863-865 sejam comprimidas ou expandidas por 
algoritmo.
Quando não se deseja legendas e/ou capacidade de compressão e 
expansão para os campos 863-865, os campos 853-855 não são 
necessários.
ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA (CAMPOS 863-865)
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Estes campos contêm a designação numérica, alfabética, e/ou 
data usada no item bibliográfico que identifica suas partes e 
mostra a relação das partes com o todo.
Os campos 853-855 e 863-865, lincados pelo subcampo $8, são 
geralmente usados para itens em várias partes e itens seriados 
quando uma legenda é necessária para uma clara exibição dos 
dados de enumeração e cronologia, ou quando dados do padrão de 
publicação são necessários para permitir a compressão ou 
expansão por algoritmo dos dados dos campos 863-865.

COLEÇÃO TEXTUAL (CAMPOS 866-868)

Estes campos contêm dados de enumeração e cronologia em texto 
livre. Geralmente, não são usados para itens em parte única. 
Podem ser usados ao invés dos codificados campos 853-855 e 
863-865 para itens em várias partes e itens seriados quando 
estes últimos não podem ser usados adequadamente para 
descrever a coleção.
Também podem ser usados em adição a um campo de enumeração e 
cronologia e um associado campo de legenda e padrão, para 
registrar e gerar uma exibição alternativa para todos ou parte 
dos dados contidos nestes campos.

O subcampo $8 (Campo relacionado e sequência) é definido para 
os campos de coleção textual para interligar os campos 
(866-868) com os campos 853-855 e 863-865, que o substitui ou 
suplementa.
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INFORMAÇÃO DE ITEM (876-878)

Estes campos contêm informação (nível item) sobre o exemplar 
descrito no campo 852. Compreendem vários elementos de dados 
que precisam ser registrados visando uso, por ex., em 
aplicações de aquisição ou circulação.

Um subcampo $3 (Especificação dos materiais) ou um $8 (Campo 
relacionado e sequência) é usado para interligar um campo 
Informação de item com um outro campo de coleção, dependendo 
do campo no qual as informações de coleção são gravadas. O 
subcampo $3 é usado para interligação com 852 ou 866-868; o 
subcampo $8 é usado para interligação com 863-866, situação em 
que o campo de enumeração e cronologia não deve ser compactado 
para além de individual peça física.

COMPRESSÃO E EXPANSÃO

Um algoritmo de computador pode ser usado para comprimir ou 
expandir os dados da enumeração e cronologia contidos no campo 
863 (Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica) 
ou 864 (Enumeração e cronologia - Material suplementar).

A capacidade de comprimir ou expandir é indicada por um valor 
atribuído ao indicador 1 do campo 853 ou 854 (campos de 
legenda e padrão). Os campos 853/863 e 854/864 são 
interligados pelo número indicado no subcampo $8 (Campo 
relacionado e sequência) de cada campo.
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O conteúdo do campo 865 (Enumeração e cronologia - Índices) 
não pode ser comprimido ou expandido por algoritmo, pois 
poderia resultar em ambígua sequência de coleção. Por ex., 
coleção comprimida para os primeiros vinte e quatro volumes de 
um índice cumulativo a cada quinto volume pode ser tanto v. 
1-24 como v. 1/5-24. Na segunda sequência de coleção, a 
primeira acumulação é mostrada mas nada se sabe sobre as 
subsequentes. O segundo indicador do campo 855 (Legenda e 
padrão - Índices) é indefinido.

Compressão significa que o conteúdo de subcampos de enumeração 
e cronologia ($a-$m), em um ou mais campos 863 ou 864, pode 
ser convertido de detalhado (itemizado) relatório de um 
período da coleção para um relatório que expressa somente a 
primeira e a última parte contidas.

.Coleção expandida (itemizada):
 853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 6 $v r $i (year) $j (month) $w m 
        $x 01,07
 863 40 $8 1.1 $a 113 $i 1923 $j 01-06
 863 40 $8 1.2 $a 114 $i 1923 $j 07-12
 863 40 $8 1.3 $a 115 $b 1-2 $i 1924 $j 01-02
 863 40 $8 1.4 $a 115 $b 5-6 $i 1924 $j 05-06 
 Exibição: 
 v.113-115 (1923:Jan.-1924:Jun.)
 [Nível 3 não indica lacunas]

 Coleção comprimida:
 853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 6 $v r $i (year) $j (month) $w m 
        $x 01,07
 863 30 $8 1.1 $a 113-115 $i 1923-1924 $j 01-06 
 Exibição: 
 v.113-115 (1923:Jan.-1924:Jun.)
 [Nível 3 não indica lacunas]
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Expansão significa que o conteúdo de subcampos de enumeração e 
cronologia ($a-$m), em um ou mais campos 863 ou 864, pode ser 
convertido a partir de um comprimido relatório de um período 
de coleção para um relatório que apresenta explícita 
(detalhada) itemização de cada parte da coleção.

.Coleção comprimida:
 853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (season) $w q 
        $x 21
 863 30 $8 1.1 $a 6-7 $i 1976-1977 $j 21-24
 863 40 $8 1.2 $a 8 $b 1-3 $i 1978 $j 21-23 

 Exibição: 
 v.6:no.1-4 (1976:Spring-Winter); v.7:no.1-4 (1977:Spring- 
 Winter); v.8: no.1-3 (1978:Spring-Autumn) 

 Coleção expandida (itemizada):
 853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (season) $w q 
        $x 21
 863 41 $8 1.1  $a 6 $b 1 $i 1976 $j 21
 863 41 $8 1.2  $a 6 $b 2 $i 1976 $j 22
 863 41 $8 1.3  $a 6 $b 3 $i 1976 $j 23 ...
 863 41 $8 1.12 $a 8 $b 4 $i 1978 $j 24 

 Exibição: 
 v.6:no.1-4 (1976:Spring-Winter); v.7:no.1-4 (1977:Spring- 
 Winter); v.8: no.1-3 (1978:Spring-Autumn) 

 Específicos elementos de dados requeridos para compressão e 
 expansão por algoritmo são fornecidos em Indicações de uso em 
 853-855 (Legenda e padrão - Informações gerais). 
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853-855 - LEGENDA E PADRÃO - INFORMAÇÕES GERAIS     [2006/out]

Contêm os campos que identificam os níveis de enumeração e 
cronologia e códigos que definem o padrão de publicação da 
coleção descrita em 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia). Os campos 853-855 e 863-865 são interligados por 
número indicado no subcampo $8 (Campo relacionado e 
sequência).
Descrição geral para os quatro tipos de campos de dados de 
coleção, e respectivas relações entre eles, são apresentadas 
em 853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).
Instruções de uso dos designadores de conteúdo e convenções 
para os campos 853-855 são aqui fornecidas.

853 - Legenda e padrão - Unidade bibliográfica básica 
854 - Legenda e padrão - Material suplementar
855 - Legenda e padrão - Índices
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IND 1 
853, 854 - Compressão e expansão
0  não pode comprimir; não pode expandir 
1      pode comprimir; não pode expandir
2      pode comprimir;     pode expandir
3  desconhecida

855 - Indefinido 
# - indefinido 

IND 2
853, 854 - Avaliação da legenda
0  legendas     existentes; níveis todos presentes 
1  legendas     existentes; níveis podem estar ausentes
2  legendas não existentes; níveis todos presentes
3  legendas não existentes; níveis podem estar ausentes

855 - Indefinido 
# - indefinido
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Subcampos:
Legenda da enumeração:
$a  primeiro nível de enumeração (NR) 
$b  segundo nível de enumeração (NR) 
$c  terceiro nível de enumeração (NR) 
$d  quarto nível de enumeração (NR) 
$e  quinto nível de enumeração (NR) 
$f  sexto nível de enumeração (NR) 
$g  alternativo sistema numérico, primeiro nível de
    enumeração (NR) 
$h  alternativo sistema numérico, segundo nível de
    enumeração (NR) 

Legenda da cronologia:
$i  primeiro nível de cronologia (NR) 
$j  segundo nível de cronologia (NR) 
$k  terceiro nível de cronologia (NR) 
$l  quarto nível de cronologia (NR) 
$m  alternativo sistema numérico, cronologia (NR)

Padrão de publicação:
$n  nota sobre padrão (NR) 
$p  número de peças por edição (NR) 
$u  unidades bibliográficas por níveis (exceto primeiro) (R)
$v  continuidade da numeração (R) 
$w  periodicidade (NR) 
$x  época de mudança (NR) 
$y  padrão de regularidade (R) 
$z  sistema de numeração (R) 
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Outras legendas:
$o  tipo de unidade (R) 
$t  exemplar (NR) 

Subcampos de controle:
$2  fonte da abreviatura do termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR) 
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (NR)

Indicações de uso:
IND 1 - Compressão e expansão
Quando um algoritmo pode ser usado para converter o conteúdo 
dos subcampos $a-$m em um ou mais interligados 863-864 (campos 
de enumeração e cronologia) de:

.um relatório itemizado (detalhado) para um que expressa o 
mesmo período da coleção em termos de enumeração e cronologia 
da primeira-e-última-parte-contida; ou,
.uma listagem comprimida de primeira-e-última-parte-contida de 
um período da coleção para uma explícita itemização de cada 
parte contida.

Específicos elementos de dados requeridos para compressão e 
expansão são fornecidos, a seguir, em Convenções. Completa 
descrição de compressão e expansão é fornecida em 853-878 
(Dados de coleção - Informações gerais).

O valor do indicador 1 não informa se os dados de coleção nos 
campos 863 ou 864 (campos de enumeração e cronologia) já estão 
expressos de forma comprimida ou expandida. Esta condição é 
indicada pelo valor no indicador 2 no campo 863 ou 864 (campos 
de enumeração e cronologia).
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0 - Não pode comprimir; não pode expandir
Dados no interligado campo 863 ou 864 (campos de enumeração e 
cronologia) não podem ser comprimidos nem expandidos por 
algoritmo.

1 - Pode comprimir; não pode expandir
Dados no interligado campo 863 ou 864 (campos de enumeração e 
cronologia) podem ser comprimidos mas não podem ser expandidos 
por algoritmo.

2 - Pode comprimir; pode expandir
Dados no interligado campo 863 ou 864 (campos de enumeração e 
cronologia) podem ser comprimidos e expandidos por algoritmo.

3 - Desconhecida
Desconhecida a compressão ou a expansão por algoritmo dos 
dados no interligado campo 863 ou 864 (campos de enumeração e 
cronologia).

IND 2 - Avaliação da legenda [853, 854]
Informa a exaustividade do nível da legenda e se as legendas 
usadas aparecem efetivamente no item bibliográfico.

0 - Legendas existentes; níveis todos presentes 
As legendas são para todos os possíveis níveis e aparecem no 
item.

1 - Legendas existentes; níveis podem estar ausentes
As legendas são as que aparecem no item, mas os níveis 
possíveis de existirem não podem ser incluídos.

2 - Legendas não existentes; níveis todos presentes
As legendas são para todos os níveis possíveis, mas não são, 
necessariamente, as mesmas que aparecem no item.
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3 - Legendas não existentes; níveis podem estar ausentes
Não existem legendas para todos os possíveis níveis e as 
apresentadas não são, necessariamente, as apresentadas no 
item.

Subcampos
$a-$h: Legendas de enumeração
Legendas para os níveis de enumeração aplicáveis a um item 
bibliográfico. Estes subcampos de legenda são correlacionados 
aos subcampos de enumeração $a-$h dos campos 863-865 (campos 
de enumeração e cronologia) interligados aos campos 853-855, 
embora os mesmos subcampos não precisem estar sempre 
presentes. A completa correlação de subcampos $a-$h entre 
legenda e nível de enumeração em interligados campos 
853-855/863-865 não é necessária quando não se deseja legendas 
em exibições da coleção. A completa correlação é requerida 
quando se deseja compressão e expansão da enumeração nos 
campos 863 ou 864 por algoritmo. Se não houver nenhuma legenda 
no item para algum nível, uma legenda pode ser inventada e 
incluída entre colchetes, ou um asterisco pode ser colocado no 
lugar do dado para criar a plena correlação.
.853 03 $8 1 $a v. $b [no.]
 863 40 $8 1.1 $a 1-7 $b 1-12
 [Exibição: v.1:[no.]1-v.7:[no.]12]

Quando sistemas alternativos de numeração são aplicáveis ao 
item, subcampos $g e $h contêm a legenda alternativa de 
numeração. Se legendas para mais de dois níveis de numeração 
alternativa são requeridas, os campos 866-868 (campos de 
coleção textual) são usados.
Quando somente legendas cronológicas são usadas em um item 
(isto é, o item não possui enumeração), as legendas 
cronológicas são indicadas nos pertinentes subcampos de 
legenda de enumeração ($a-$h). Se a legenda cronológica não 
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será usada na exibição dos campos 863-865 (campos de 
enumeração e cronologia), é indicada entre parênteses; por 
ex., (ano).
.853 03 $8 1 $a (ano)
 863 40 $8 1.1 $a 1964-1981
 [Publicação anual identificada apenas pelo ano]

Quando uma designação de suplemento ou índice é usada como uma 
legenda (o que ocorre se esta numeração refere-se a um 
determinado volume ou parte da unidade bibliográfica; por ex., 
v. 9, supl. 1-3), a designação é indicada no pertinente 
subcampo de legenda de enumeração ($a-$f).
.854 00 $8 1 $a v. $b supl. $i (year) $j (month) $k (day)
 864 41 $8 1.1 $a 16 $b 1 $i 1977 $j 06 $k 01
 [Exibição: v.16:supl.1 (1977: jun. 1)]

Quando a enumeração consiste do número de unidades contidas 
seguido por um termo descrevendo as unidades, a totalidade da 
frase é indicada no apropriado campo 863-865, e o campo 
853-855 contém o termo unidade (entre parênteses se exibição 
não é desejada).  
.853 03 $8 1 $a (unidade)
 863 #1 $8 1.1 $a 50 cartas de baralho

$a - Primeiro nível de enumeração
Legenda para o mais alto nível de enumeração. A designação 
para uma série não numérica (por ex., nova sér.) ou uma 
numerada (por ex., sér. 5) é considerada como parte da 
legenda.
.855 ## $8 1 $a v.
.853 01 $8 1 $a v.
 853 01 $8 2 $a new ser.:v.
 863 40 $8 1.1 $a 1-25
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 863 40 $8 2.1 $a 1-12
 [Coleção consiste de v.1-25 e nova série v.1-12]
.
853 01 $8 1 $a ser.5:v. $i (year)
 863 40 $8 1.1 $a 24-33 $i 1969-1978
 [Coleção consiste de série 5, v.24-33, 1969-1978]

$b - Segundo nível de enumeração
.853 03 $8 1 $a v. $b no.
 863 41 $8 1.1 $a 3 $b 1

$c - Terceiro nível de enumeração
.853 02 $8 1 $a v. $b pt. $c no.
 863 40 $8 1.1 $a 2 $b 2 $c 1-3

$d - Quarto nível de enumeração
.853 20 $8 ed. $b no.   $u 3 $v r $c sect. $u 4 $v r 
               $d pt.   $u 2 $v r $z bcLatn
        $i (year) $j (month) $k (day) $w s $y pd01,15
 863 41 $8 1.1 $a 2 $b 1 $c 1 $d A $i 2000 $j 01 $k 1

$e - Quinto nível de enumeração
Uso pouco provável.

$f - Sexto nível de enumeração
Uso pouco provável.

$g - Alternativo sistema numérico, primeiro nível de 
enumeração
Legenda para o mais alto nível de enumeração de um alternativo 
sistema numérico.
.853 23 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r $g no. $i (year)
        $j (month) $w m $x 01
 863 40 $8 1.1 $a 1-3 $g 1-36 $i 1977-1979
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 863 40 $8 1.2 $a 4 $b 1-2 $g 37-38 $i 1980 $j 01-02
 [Coleção consiste do v. 1, no. 1-12 (no. 1-12) 1977; v. 2, 
 no. 1-12 (no. 13-24) 1978; v. 3, no. 1-12 (no. 25-36) 1979; 
 v. 4 no. 1-2 (no. 37-38) Jan.-Feb., 1980]

$h - Alternativo sistema numérico, segundo nível de enumeração
.853 22 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r 
             $g (letter) $h Bd. $u 6 $v r 
             $i (year) $j (month) $w m $x 01
 863 40 $8 1.1 $a 7 $b 1-3 $g B $h 21-23 $i 1981 $j 01-03
 [Exibição: v.7:no.1-3=B:Bd.21-23(1981:Jan.-März)]

$i-$m: Legenda da cronologia
Legendas para os níveis de cronologia aplicáveis a um item 
bibliográfico. Estes subcampos de legenda são correlacionados 
aos subcampos de cronologia $i-$m dos campos 863-865 (campos 
de enumeração e cronologia) interligados aos campos 853-855, 
embora os mesmos subcampos não precisem estar sempre 
presentes. 
A completa correlação dos níveis de legenda e cronologia 
subcampos $i-$m em interligados campos 853-855/863-865 não é 
necessária quando não se deseja legendas em exibições da 
coleção. A completa correlação é requerida quando são 
desejadas compressão e expansão da cronologia nos campos 863 
ou 864 por algoritmo.
Como itens bibliográficos normalmente não possuem legenda 
cronológica, uma legenda pode ser inventada e incluída entre 
colchetes no lugar do dado para criar a plena correlação.
Quando sistemas alternativos de cronologia são aplicáveis ao 
item, subcampo $m contém a legenda alternativa de cronologia. 
Se legendas para mais de dois níveis de alternativa cronologia 
são requeridas, os campos 866-868 (campos de coleção textual) 
são usados.
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Quando somente legendas cronológicas são usadas em um item 
(isto é, o item não possui enumeração), as legendas 
cronológicas são indicadas nos pertinentes subcampos de 
legenda de enumeração ($a-$h) e não nos subcampos $i-$m.
Se a legenda cronológica não será usada na exibição dos campos 
863-865 (campos de enumeração e cronologia), é indicada entre 
parênteses; por ex., (year).

$i - Primeiro nível de cronologia
Legenda para o mais alto nível de cronologia.
.853 20 $8 1 $a v. $i (year)

$j - Segundo nível de cronologia
.853 03 $8 1 $a v. $b no. $g no. $i (year) $j (season)

$k - Terceiro nível de cronologia
.853 22 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r 
        $i (year) $j (month) $k (day) $w m $x 01

$l - Quarto nível de cronologia
.853 00 $i (year) $j (month) $k (day) $l (hour) 
        $n Eastern Standard Time
 863 41 $i 2006 $j 11 $k 22 $l 4:21

$n - Nota sobre padrão
Nota explicativa citando o específico ano e fascículo usados 
para preparar o código do padrão de regularidade indicado no 
campo.
.365 02 $8 1 $a v. $b no. $u 365 $v c $i (year) $j (month) 
             $k (day) $w d $x 0101 $y cd 1224/1225
             $y ce2358/359 $n Based on v. 11, no. 2172/2173, 
             December 24/December 25, 2001 
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$o - Tipo de unidade
Legenda que descreve o tipo de unidade (por ex., guia anual do 
comprador, índice de assuntos) na hierarquia da enumeração 
quando ela não é associada a um número sequencial. Quando 
usado, o subcampo $o segue imediatamente a legenda à qual se 
refere.
.855 ## $8 1 $a (year) $o índice alfabético
 865 4# $8 1.1 $a 1969/1978
.853 ## $a Parte $i (year) $j (month) $k (day) $o 12, Bancos
 863 ## $a 1-100 $i 2004 $j Jan. $k 01
.854 00 $8 1 $a v.
 864 41 $8 1.1 $a 31 $o Suplemento
 [Exibição: "Suplemento" v. 31]

$p - Número de peças por edição
Valor numérico que representa o número de partes físicas ou 
peças recebidas por edição. Esta técnica permite descrever o 
comportamento de item publicado em partes. Somente usado nos 
casos em que o número de partes ou peças é diferente da 
periodicidade expressa no subcampo $w.
.853 20 $8 1 $a [Ed.] $b v. $u 12 $v r $i (year) $j (month) 
             $p 6 $w f $x 01
 863 40 $8 1.1 $a 156 $b 1-6 $i 2001 $j 01
 863 40 $8 1.2 $a 156 $b 8-11 $i 2001 $j 07
 [Esta é uma publicação bianual emitida duas vezes por ano, em 
 janeiro e junho, com seis fascículos cada uma. Reinicia sua 
 numeração de volume (segundo nível de enumeração) a cada 
 edição. O primeiro nível de enumeração muda uma vez por ano 
 na virada do ano]
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$t - Exemplar
Legenda para número do exemplar quando 863-865 (campos de 
enumeração e cronologia) interligados com 853-855 contêm um 
subcampo $t (Número do exemplar).
.853 22 $8 1 $a v. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (month)
             $w q $x 12 $t c.
 863 40 $8 1.1 $a 1-4 $b 1-3 $t 3

$u - Unidades bibliográficas por níveis (exceto primeiro)
Número (ou código “var” ou “und”) que especifica o número 
total de partes que compõem os níveis após o mais elevado 
nível de enumeração. É usado para cada nível de enumeração 
(exceto o primeiro, $a ou $g) e é indicado logo após a legenda 
à qual se aplica.

853-855 $u Unidades bibliográficas por níveis
<n> número de partes
var varia
und indeterminado

<n> - Número de partes
Número total de peças que constitui o nível seguinte à mais 
elevada enumeração; por ex.: uma publicação trimestral requer 
quatro edições para fazer um volume. Como o subcampo $u é de 
tamanho variável, não requer a colocação de zero à esquerda em 
números com um único caractere.
.853 03 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r $c pt. $u 3 $w j
 [A unidade bibliográfica consiste de 12 números por volume e 
 três partes por número]

Edições combinadas (casadas) são contadas como uma parte.
.853 10 $8 1 $a v. $b no. $u 8 $v r $i (year) $j (month) $w m
        $x 01 $y pm01/02,03,04,05, 06/07,08/09,10,11/12
 [Periódico mensal com 4 números combinados]
var - Varia 
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Número varia, não podendo ser indicado.

und - Indeterminado
Possui partes, mas se desconhece quantas.

$v - Continuidade da numeração
Código (“c” ou “r”) que identifica se a numeração do nível 
descrito é incrementada continuamente ou se é reiniciada após 
a conclusão da unidade. É usado para cada nível de enumeração 
(exceto o primeiro, $a ou $g) e é indicado logo após a legenda 
e o subcampo $u aos quais se aplica.

853-855 $v Continuidade da numeração
c número incrementado continuamente
r número reiniciado após conclusão da unidade

$w - Periodicidade
Um código alfabético ou um número que indica a periodicidade 
do item. Este subcampo não está relacionado a uma específica 
legenda; é indicado seguindo a última legenda de cronologia 
usada. Padrões específicos de publicação são indicados no 
subcampo $y (Regularidade), incluindo excessões para a 
periodicidade aqui apresentada. O subcampo $p é também usado 
quando um código de periodicidade e o número de peças por 
edição precisam ser informados para títulos em várias partes.

Código:
Usado para publicação que tem um padrão de periodicidade 
básico.
.854 00 $8 1 $a (year) $w a
 853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r $i (year) $j (month)
             $w m $x 11
Códigos:
MARC 853-855 $w Periodicidade Números 
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por ano
a  anual  1 x por ano 1
b  bimestral  Cada 2 meses 6 a 8
c  bissemanal  2 x por semana 104/105
d  diário  1 ou 2 x ao dia

 Inclui edições 
 casadas

365

e  quinzenal  Cada 2 semanas 26/28
f  semestral/bianual  Cada 6 meses

 2 x por ano
2

g  bienal  Cada 2 anos -
h  trienal  Cada 3 anos -
i  trissemanal  3 x por semana
j  trimensal  3 x por mês
k  atualização contínua
m  mensal  1 x por mês 9 a 12
q  trimestral  Cada 3 meses 4
s  semimensal/bimensal  2 x por mês 24
t  quadrimestral  Cada 4 meses 3
w  semanal  1 x por semana 52
x  completamente

 irregular
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Número:
Indica o número de edições por ano quando não existe código 
para a periodicidade. Subcampo de tamanho variável, portanto 
não requer colocação de zero à esquerda do número.
.853 02 $8 1 $a (year) $b (month) $w 4 $y pm03,06,08,12
 863 30 $8 1.1 $a 2002-2003
 863 41 $8 1.2 $a 2004 $b 03
 [A unidade bibliográfica é publicada 4 vezes ao ano em 
 intervalos irregulares]

$x - Época de mudança
Indica a época em que o mais alto nível incrementa ou muda.

Códigos:
Dois caracteres identificam o mês ou a estação do ano.
Quatro caracteres indicam o mês e o dia (padrão mmdd; posições 
desconhecidas contêm “0” (zero).

 Meses  Dias  Estações
 01-12  01-31  21 - Primavera

 22 - Verão
 23 - Outono
 24 - Inverno

.853 23 $8 1 $a v. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (season)
             $w q $x 21
 [Publicação trimestral cujo n. 1 de cada volume é 
 identificado como primavera]
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v c $i (year) $j (month)
             $w m $x 07
 [Publicação mensal consistindo de 12 números por volume; o 
 número do volume incrementa em julho]
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Quando houver mais de uma mudança no ano (por ex.: 12 números 
por ano são publicados como dois volumes por ano), todas as 
mudanças são indicadas em um $x e os códigos são separados por 
vírgula. O subcampo não está relacionado a uma legenda; é 
indicado após o último subcampo.
.853 22 $8 1$a v. $b no. $u 6 $v c $i (year) $j (month) $w m
            $x 06,12
 [Mensal, com 6 nos. por vol. Os números são incrementados 
 continuamente, e novos vols. iniciam em junho e dezembro]

$y - Padrão de regularidade
Código que descreve a regularidade do padrão de periodicidade
apresentado no subcampo $w (Periodicidade). O subcampo pode 
ser estruturado com um tipo de cronologia ou de enumeração. 
Ambos os tipos iniciam por um código de publicação.

Código de publicação:
Refere-se a publicadas ou não publicadas partes de um item ou 
à combinação de qualquer elemento de enumeração ou cronologia. 

853-855 $y Código de publicação
c combinado (edição casada)
o Omitido
p Publicado

c - Combinado (edição casada)
Volumes e/ou fascículos múltiplos publicados numa única 
unidade física. 

o - Omitido
Volume e/ou fascículo não publicado.
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Tipo de cronologia
Estrutura do tipo de cronologia do padrão de regularidade:
<código de publicação><código definição de cronologia><código 
cronológico>,<código cronológico>,...

Pode conter um ou mais códigos cronológicos associados com o 
código de publicação e código de definição de cronologia que 
estão na primeira e segunda posições do subcampo. O subcampo 
pode ser repetitivo para permitir codificação de mais de uma 
sequência de códigos (código de publicação/código definição de 
cronologia/código cronológico) que vai indicar um padrão de 
exceções regulares (isto é, irregularidade normalizada). 

Código de definição de cronologia - Segundo código no subcampo 
indica se a(s) subsequente(s) cronologia(s) representa(m) o 
dia, mês, estação do ano, semana do mês ou ano. Se descreve 
regularidade em termos de enumeração, o código é “e”.

853-855 $y Código de definição de cronologia
d Dia
m mês
s estação
w semana
y ano

Código cronológico - Designação para parte do item para a qual 
um padrão regular é informado. Múltiplos códigos são 
informados separados por vírgula. Uma barra inclinada é usada 
para indicar códigos combinados.
Códigos de dois caracteres alfabéticos ou numéricos são usados 
para dias, semanas, meses e/ou estações. Um quarto caractere é 
usado para indicar um ano ou ano combinado. Um código de menos 
de dois dígitos é justificado à direita, e posição não usada é 
preenchida com um “0” (zero).
Tipo de cronologia e padrão:
Tipo de Padrão Exemplo de Exemplo descodificado
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cronologia possível codificação
 d  Dd  su  Domingo
 d  DD  08  Oitavo dia de cada mês
 m  MM  09  Setembro
 d  MMDD  0925  Setembro 25
 s  SS  22  Verão
 w  WWdd  03we  Terceira quarta-feira
 w  MMWWdd  0599tu  Última terça-feira de maio
 w  MMWWdd  0802we  Segunda quarta-feira de

 agosto
 w  MMWW  1204  Quarta semana de dezembro
 y  YYYY  yyy1/yyy2  Por dois anos

Padrão de descrição: 
Padrão Significado Característica Valores possíveis 

/ Síntese
dd  Dia  alfabético  mo-su
DD  Dia  numérico  01-31
ww  Semana  numérico  01-53
WW  Semana  numérico  99, 98, 97, 00, 01, 02,

 03, 04, 05
MM  Mês  numérico  01-12
SS  Estação  numérico  21, 22, 23, 24
y  Ano  numérico  2002
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Padrão de valores:
Dia da semana

dd
Semana
ww

Mês
MM

Semana do mês
WW

 mo - Segunda 01-53 01-12  99 - Última
 tu - Terça  98 - Penúltima
 we - Quarta  97 - Antepenúltima
 th - Quinta  00 - Toda
 fr - Sexta  01 - Primeira
 sa - Sábado  02 - Segunda
 su - Domingo  03 - Terceira

 04 - Quarta
 05 - Quinta

Dia do mês
DD

Estação
SS

01-31  21 - Primavera
 22 - Verão
 23 - Outono
 24 - Inverno
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Ex.:
.854 03 $8 1 $a (year) $b (month) $c (day) $w d $y odsa
 [Publicado diariamente, exceto sábado]
.854 02 $8 1 $a v. $b no. $u 11 $v r $i (year) $j (month)
             $w m $x 01 $y cm07/08
 [Mensal, primeiro número em janeiro e um combinado fascículo 
 jul./ago.]
.854 03 $8 1 $a v. $b no. $u 10 $v r $i (year) $j (month)
             $w m $x 09 $y om07,08
 [10 números por volume; 10 números por ano iniciando com n. 1 
 em setembro; não publicados em julho e agosto]
.854 23 $8 1 $a v. $b no. $u 3 $v r $i (year) $j (season)
             $w 3 $x 21 $y ps21,22, 23
 [Três números por volume; 3 números por ano, publicado na 
 primavera, verão e outomo]
.853 03 $8 1 $a v. $b no. $u 43 $v r $i (year) $j (month)
        $k (day) $w 43 $x 0901
        $y ow0604we,0702we,0703we,0704we,0802we,0803we,0804we, 
        0805we,1203we,1204we,1205we $y pdwe
 [Semanal, exceto nas datas indicadas no subcampo $y]
 863 30 $8 1.1 $a 21-22 $i 2001-2003
 863 41 $8 1.2 $a 23 $b 1 $i 2003 $j 09 $k 03
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 48 $v r $w w $x 0101 $y ow05we
 [Semanal, mas omite a quinta quarta-feira do mês]
.853 03 $a v. $b no. $u 12 $v r $i (year) $j (month) $w m
        $x 01 $y pw02we $y pw0402th,0501we $y ow0402we,0502we
 [Mensal, publicado a cada segunda quarta-feira do mês, exceto 
 em abril, quando é publicado na segunda quinta-feira, e maio, 
 quando é publicado na primeira quarta-feira do mês]
.853 02 $a v. $b no. $u var $v r $i (year) $j (month) $k (day)
        $w c $x 07 $y pw00mo,00th $y od0101,0704,1225
        $y ow0901mo,1104th
 [Publicado todas as segundas-feiras e quintas-feiras, exceto 
 quando Ano Novo, Quatro de Julho, Dia do Trabalho, Dia de 
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 Açao de Graças e Natal caírem numa segunda ou quinta-feira]
.853 02 $a v. $i (year) $w g $y pyyyy1/yyy2
 863 41 $a 10 $i 1999/2000
 [Publicado a cada dois anos, combinando cronologia de modo a 
 refletir o período de cobertura]

FORMATO DE COLEÇÃO 853-855



Tipo de enumeração
Estrutura do tipo de enumeração:
<código de publicação><código definição de 
enumeração><código enumeração>,<código enumeração>,...

Códigos de enumeração podem ocupar a segunda e terceira 
posições do subcampo $y a fim de fornecer padrões de 
regularidade para itens que utilizam apenas enumeração de 
sequenciamento e/ou cujo sequenciamento deve ser especificado 
separadamente quando ocorrem combinações.

Código de definição de enumeração - Segundo código no subcampo 
indica se a subsequente codificação representa enumeração em 
vez de cronologia. Quando o código ‘e’ é utilizado, um código 
numérico adicional é acrescentado para indicar o nível de 
enumeração ao qual se aplica a regularidade.

853-855 $y Código de definição de enumeração
e1 enumeração, l°. nível
e2 enumeração, 2°. nível

Código de enumeração - Segue o código de definição de 
enumeração e indica a designação da publicação do item para o 
qual a informação do padrão de regularidade é fornecida. 
Múltiplas designações são separadas por uma vírgula. Uma barra 
inclinada é usada para indicar códigos combinados.
.853 02 $8 1 $a v. $b no. $u 6 $v r $w s 
      $x 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
      $y pw02we,04we $y ce21/3,4/6
 [Publicado vinte e quatro vezes por ano, na segunda e quarta 
 quartas-feiras de cada mês. O segundo nível de enumeração 
 combina números de 1 a 3 na segunda quarta-feira de cada mês, 
 e os números 4 a 6, na quarta quarta-feira de cada mês]
Presença de numeração contínua (subcampo $v, código “c”), em 
conjunção com um código de enumeração sinaliza a combinação de 
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números específicos na sequência de edições específicas. 
Devido à numeração contínua, os valores reais de enumeração 
não podem ser utilizados para expressar a enumeração no 
subcampo $y. Valores enumerativos devem ser representados em 
termos da expectativa de números de edições que deverão ser 
publicadas levando-se em conta edição combinada prevista.
.853 02 $8 1 $a v. $b no. $u 52 $v c $w w $y ce251/52
 [Publicado semanalmente, exceto para a combinação nas duas 
 últimas semanas de dezembro. Visto que a descrição da edição 
 é limitada à enumeração somente, e o segundo nível de 
 enumeração é também contínuo, o padrão representa 51 e 52 
 edições por ano]
.853 20 $8 1.0 $a (year) $b (month) $c (day) $w w 
               $y cw1203/1204
 [Publicado semanalmente, exceto para a combinação da terceira 
 e quarta semanas em dezembro]

Sistemas automatizados podem construir algoritmos para prever 
o segundo nível de enumeração contínua, baseados no valor 
inicial do segundo nível de enumeração no início do ciclo de 
assinatura.

Existem várias maneiras de expressar o mesmo padrão usando e 
definindo a publicação, cronologia e enumeração. Por exemplo, 
o padrão pode ser enumerar todas as edições publicadas, ou 
enumerar as edições omitidas. A instituição deve buscar o 
método mais sucinto possível, que rigorosamente respeite o 
padrão.

Exemplos adicionais estão disponíveis em: 
www.loc.gov/marc/chrono_patterns.html.
Dúvidas sobre codificação podem ser encaminhadas à Network 
Development and MARC Standards Office, Library of Congress, 
Washington, D.C. 20540-4402 (Email: ndmso@loc.gov). 
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$z - Sistema de numeração
Sequência de seis caracteres utilizados para designar o 
sistema numérico usado na publicação. Os códigos permitem 
gravação de diferentes sistemas numéricos para os diferentes 
níveis de enumeração. O subcampo $z segue os subcampos de 
enumeração ($a-$h) aos quais se aplica.

Tipo de designação - Código de um caractere na primeira 
posição indica se a numeração é um número, uma letra ou uma 
combinação (primeiro o número ou primeiro a letra). Combinação 
somente deve ser usada quando um dos elementos é uma 
designação constante (isto é, 1a, 2a, 3a), ao invés de, 
efetivamente, dois diferentes níveis de enumeração (por ex., 
1a, 1b, 1c). 

853-855 $y Tipo de designação
a número
b letra
c combinada, número primeiro
d combinada, letra primeiro
e símbolo ou caractere
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Letras - Código de um caractere na segunda posição que indica 
se um sistema de numeração é expresso por letras (alphas), e 
se aplica tanto para aquelas codificadas na posição anterior 
como "b" ou para números romanos.

853-855 $y Letras
a não se aplica
b minúsculas
c maiúsculas
d mista

Código do script/Tipo de código - Código de quatro caracteres, 
da terceira até a sexta posição, que indica o script utilizado 
no sistema de numeração, ou, para os números ou símbolos que 
não estão em script alternativo, o tipo de número ou símbolo 
utilizado. O código do script está disponível em: 
www.unicode.org/iso15924/. O caractere # significa "branco".

853-855 $y Código do script/Tipo de código
an##         algarismo arábico
rn##         algarismo romano
sy<símbolo># símbolo
.853 20 $8 1 $a v. $b issue $i (year) $j (month) $k (day) $w w
             $z aaarab
 863 41 $8 1.1 $a 37 $b 1232 $i 1970 $j 12 $k 31
 [Sistema numérico usado é um script alternativo arábico]
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 26 $v r $w w $x 0101 $y ow05we
             $z aaan##
 863 41 $8 1.1 $a 18 $b 7
 [Sistema numérico usado é algarismo arábico]
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.853 20 $8 1 $a annee $b (*) $u 12 $v r $c pt. $u 2 $v r
             $z bcLatn $i (year) $w s $x 01
 863 41 $8 1.1 $a 8 $b 3 $c B
 [Asterisco usado como convenção para nível não legendado. 
 Sistema de numeração de terceiro nível é letra maiúscula
 em alfabeto/script latino]

$2 - Fonte da abreviação da legenda
Código MARC que identifica a fonte das abreviaturas usadas. A 
fonte dos códigos é a MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relahome.html.
[Não disponível em 2009/02/02. Recomendamos uso do AACR2R 
2002, Apêndice B, Abreviaturas]

$3 - Especificação dos materiais
Volumes ou datas aos quais o campo se aplica.

$6 - Relacionamento
Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste 
manual; ou Appendix A: Control subfields, disponível em:  
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.

$8 - Campo relacionado e sequência
Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste 
manual; ou Appendix A: Control subfields, disponível em:  
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.
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Convenções:
Requisitos para compressão e expansão - As seguintes condições 
devem estar presentes em uma informação de coleção para 
possibilitar compressão ou expansão (itemização) por máquina:

Líder/17 nível de catalogação

Compressão só pode ser aplicada em detalhadas informações de 
coleção (Líder/17, nível 4, código “4”) e em detalhadas 
informações de coleção com designação de peça (Líder/17, nível 
4, código “5”).

Expansão pode ser aplicada a ambos os tipos de detalhadas 
informações de coleção (Líder/17, nível 4, código “4” ou “5”), 
e a sumárias informações de coleção (Líder/17, nível 3, código 
“3”).
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Correlação dos campos de legenda 853/854 e de nível de 
enumeração 863/864

Compressão e expansão exigem que subcampos de legenda ($a-$m) 
aplicáveis a cada um dos níveis de enumeração e cronologia 
(subcampos $a-$m)) estejam presentes em 853/854 (campos de 
legenda e padrão), interligados a 863/864 (campos de 
enumeração e cronologia).

Subcampos do padrão de p  ublicação $u-$y  

Os subcampos do padrão de publicação no campo 853 ou 854 não 
são necessários para compressão ou expansão quando a 
enumeração e cronologia no campo 863 ou 864 consistem apenas 
do mais alto nível de enumeração (subcampos $a, $g, $i, $m). 
Quando estão presentes os níveis subsequentes, a capacidade de 
compressão ou expansão requer informações pertinentes ao 
padrão de publicação nos seguintes subcampos:

$u - unidades bibliográficas por níveis (exceto primeiro)
$v - continuidade da numeração
$w - periodicidade
$x - época de mudança
$y - padrão de regularidade

A compressão do conteúdo dos subcampos $a-$m no campo 863 ou 
864 requer informações nos subcampos $u e $v. Subcampo $u não 
pode conter o código “var” (varia) ou “und” (indeterminado).

A expansão do conteúdo dos subcampos $a-$m no campo 863 ou 864 
requer informações nos subcampos $u, $v, e $w e pode, também, 
requerer nos subcampos $x e $y.
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Pontuação:
O ponto de uma abreviatura usada como legenda é digitado no 
dado. 

Números ordinais:
Para indicar que números ordinais devem ser exibidos, um sinal 
de mais (+) pode ser usado precedendo a legenda. Se não existe 
legenda, um sinal de mais (+) pode ser colocado sozinho para 
indicar a exibição do correspondente subcampo 863 como um 
número ordinal.
.853 03 $8 (year) $b +qtr.
 863 41 $8 1.1 $a 1982 $b 1
 Exibição: 1982:1st qtr.
.853 03 $8 1 $a +
 863 41 $8 1.1 $a 1
 Exibição: 1st

Note que não há exigência de uso desta técnica de distinguir 
entre números ordinais e cardinais, nem qualquer exigência
de que alguma diferenciação necessite ser feita. Um sistema 
poderá requerer tabelas internas de línguas para exibir 
corretamente os números ordinais. Não há nenhuma ambientação 
no Formato de Coleção para comunicar estas tabelas.

Exibição de legenda:
Se não houver legenda no item para algum nível, uma legenda 
pode ser inventada e inserida entre colchetes, ou um asterisco 
pode ser usado no lugar do dado para criar a perfeita 
correlação. Parênteses são usados envolvendo uma legenda para 
inibir a exibição.
.853 03 $8 1 $a v. $b [no.]
 [Legenda é inventada e não diz respeito à peça]
.853 20 $8 1 $a v. $i (year)
 863 30 $8 1.1 $a 1-10 $i 1988-1998
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Abreviações:
Usadas nos subcampos $a-$h, são indicadas de acordo com AACR2R 
2002, Apêndice B: Abreviaturas. 

Campos repetitivos:
Um único 853-855 (campos de legenda e padrão) pode se aplicar 
a mais de um 863-865 (campos de enumeração e cronologia) se o 
conteúdo dos subcampos permanecer constante. Os campos 853-855 
são repetitivos quando o conteúdo dos subcampos varia. Para 
itens nos quais as legendas e padrões variam continuamente, a 
instituição pode escolher usar os campos 866-868 (campos de 
coleção textual).
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CAMPO 853 - LEGENDA E PADRÃO - UNIDADE BIBLIOGRÁFICA BÁSICA
(R)                                                 [2000/jan]

Legenda apropriada para cada nível de enumeração e cronologia 
que está presente em um relacionado campo 863 (Enumeração e 
Cronologia - Unidade bibliográfica básica), e os códigos que 
definem o padrão de publicação do item. Uma exibição pode ser 
gerada a partir do conteúdo do campo 853 e do(s) 
relacionado(s) campo(s) 863 ao(s) qual(is) está ligado pelo 
subcampo $8 (Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 853-855 (Legenda e padrão - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.853 03 $8 1 $a Bd. $i (year) 
.853 00 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $i (year) $j (month) $t cop. 
.853 10 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r $i (year) $j (month) $w m 
             $x 01

FORMATO DE COLEÇÃO 853, 854



CAMPO 854 - LEGENDA E PADRÃO - MATERIAL SUPLEMENTAR (R)
                                                    [2006/out]

Legenda apropriada para cada nível de enumeração e cronologia 
que está presente em um relacionado campo 864 (Enumeração e 
Cronologia - Material suplementar), e os códigos que definem o 
padrão de publicação do item. Uma exibição pode ser gerada a 
partir do conteúdo do campo 854 e do(s) relacionado(s) 
campo(s) 864 ao(s) qual(is) está ligado pelo subcampo $8 
(Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 853-855 (Legenda e padrão - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.854 00 $8 1 $a Supplement to v. $i (year) $w a
.854 33 $8 1 $a (year) $b (month)
.854 00 $8 1 $a (year) $o map supplement
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CAMPO 855 - LEGENDA E PADRÃO - ÍNDICES (R)          [2000/jan]

Legenda apropriada para cada nível de enumeração e cronologia 
que está presente em um relacionado campo 865 (Enumeração e 
Cronologia - Índices) e os códigos que definem o padrão de 
publicação do item. Uma exibição pode ser gerada a partir do 
conteúdo do campo 855 e do(s) relacionado(s) campo(s) 865 
ao(s) qual(is) está ligado pelo subcampo $8 (Campo relacionado 
e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicados em 853-855 (Legenda e padrão - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.855 ## $8 1 $a (year) $o alphabetical index
.855 ## $8 1 $a (year) $o ten years cumulation
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863-865 - ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA - INFORMAÇÕES GERAIS
                                                    [2006/out]

Contêm os campos de descrição da coleção de um item 
bibliográfico existente na instituição. As legendas que 
identificam os níveis de enumeração e cronologia e os códigos 
que definem o padrão de publicação estão contidos nos campos 
853-855 (campos de legenda e padrão), que são interligados aos 
campos 863-865 por número indicado no subcampo $8 (Campo 
relacionado e sequência).

Descrição geral para os quatro tipos de campos de dados de 
coleção e respectivas relações entre eles são apresentadas em 
853-878 (Dados de coleção - Informações gerais). Os 
específicos elementos de dados que são requeridos para 
compressão ou expansão dos dados de enumeração e cronologia 
por algoritmo são fornecidos em Convenções de 853-855 (Legenda 
e padrão - Informações gerais). Uma descrição de compressão e 
expansão está disponível em 853-878 (Dados de coleção - 
Informações gerais).

Instruções de uso dos designadores de conteúdo e convenções 
para os campos 853-855 são aqui fornecidas.

863 - Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica
864 - Enumeração e cronologia - Material suplementar
865 - Enumeração e cronologia - Índices
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IND 1
Nível de codificação do campo
#  informação não fornecida
3  nível 3 [863/864]
4  nível 4
5  nível 4 com designação de peça

IND 2
Forma da coleção
#  informação não fornecida
0      comprimida [863/864]
1  não comprimida
2      comprimida, use exibição textual [863/864]
3  não comprimida, use exibição textual
4  item(ns) não publicado(s) [863/864]

Subcampos:
Enumeração:
$a  primeiro nível de enumeração (NR) 
$b  segundo nível de enumeração (NR) 
$c  terceiro nível de enumeração (NR) 
$d  quarto nível de enumeração (NR) 
$e  quinto nível de enumeração (NR) 
$f  sexto nível de enumeração (NR) 
$g  alternativo sistema numérico, primeiro nível de
    enumeração (NR) 
$h  alternativo sistema numérico, segundo nível de
    enumeração (NR) 
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Cronologia:
$i  primeiro nível de cronologia (NR) 
$j  segundo nível de cronologia (NR) 
$k  terceiro nível de cronologia (NR) 
$l  quarto nível de cronologia (NR) 
$m  alternativo sistema numérico, cronologia (NR)
$v  data de publicação (R) [865]

Descrição:
$n  conversão para calendário gregoriano (NR)
$o  tipo de unidade (R)
$p  designação de peça (NR)
$q  condição física de peça (NR)

Números e códigos:
$s  código da taxa de copirraite para artigo (R)
$t  número do exemplar (NR)
$w  indicador de interrupção (NR)

Notas:
$x  nota privada (R)
$z  nota pública (R)

Subcampos de controle:
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (NR)
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Indicações de uso:
IND 1 - Nível de codificação do campo
Nível de especificação da enumeração e cronologia no campo de 
acordo com ANSI Z39.44 ou ANSI/NISO Z39.7.
Valores 3 e 4 refletem requisitos dos níveis 3 e 4 de Serial 
Holdings Statements (ANSI Z39.44) e Holdings Statements for 
Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71). Valores 3, 4 e 5 
correspondem ao nível de especificidade definido no Líder/17 
(Líder/Nível de catalogação).

# - Informação não fornecida
.853 20 $8 1 $a v. $i (year) $w a
 863 #0 $8 1.1 $a 5-12 $i 1884-1892 $z v.9, Jan. 1889 damaged.

3 - Nível 3 [863/864]
Sumária enumeração e cronologia (isto é, somente o primeiro 
nível) para uma unidade bibliográfica básica (Campo 863) ou 
material suplementar (Campo 864). Valor 3 não é aplicável a 
item em parte única (Líder/06, código “x”). 
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 6 $v r $i (year) $j (month)
             $w m $x 01,07
 863 30 $8 1.1 $a 113-123 $i 1923-1928

4 - Nível 4
Informação de enumeração e cronologia detalhada (isto é, o 
primeiro e todos os subsequentes níveis).
.853 22 $8 1 $a v. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (season)
             $w q $x 22
 863 41 $8 1.1 $a 3 $b 1 $i 1944 $j 22
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5 - Nível 4 com designação de peça
Informação de enumeração e cronologia detalhada e um número de 
identifição para a peça física no subcampo $p (Designação de 
peça).
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 52 $v r $i (year) $j (month)
             $k (day) $w w $x 1215
 863 51 $8 1.1 $a 1 $b 5 $i 1976 $j 01 $k 16 $p 1100026004

IND 2 - Forma da coleção
Indica se a enumeração e cronologia é expressa em uma forma 
comprimida ou expandida (itemizada), e se um campo 863-865 ou 
um campo 866-868 (campos de coleção textual) deve ser usado 
para exibição.
Comprimida significa que o campo apresenta de forma sumária 
enumeração e cronologia de mais de uma parte da coleção, 
expressa como um período e compreendendo vários itens da 
coleção. Não comprimida (discriminada) significa que cada item 
da coleção é especificado e, portanto, separadamente 
registrado.
O valor do indicador 2 não sinaliza se um campo 863 ou 864 
contém a informação requerida para permitir a compressão ou 
expansão. Esta informação é indicada no valor do indicador 1 
do relacionado campo 853 ou 854 (campos de legenda e padrão) 
ao qual um campo 863 ou 864 é interligado pelo subcampo $8 
(Campo relacionado e sequência).

# - Informação não fornecida
Forma de enumeração e cronologia no campo não é especificada.

0 - Comprimida [863/864]
A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou 
num material suplementar (Campo 864) é expressa numa forma 
comprimida, e uma exibição dos dados pode ser gerada a partir 
do campo.
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.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (season)
             $w q $x 21
 863 30 $8 1.1 $a 1-10 $i 1943-1952 $z bound

1 - Não comprimida
A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou 
num material suplementar (Campo 864) é expressa numa forma 
itemizada (detalhada), e uma exibição dos dados pode ser 
gerada a partir do campo.
.853 20 $8 1 $a v. $b pt. $u 3 $v c $i (year) $j (month)
             $w t $x 01
 863 41 $8 1.1 $a 3 $b 2 $i 1974 $j 05

2 - Comprimida, use exibição textual [863/864]
A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou 
num material suplementar (Campo 864) é expressa numa forma 
comprimida, mas uma exibição dos dados não pode ser gerada a 
partir do campo. A exibição será gerada a partir do campo 866 
ou 867 (campos de coleção textual), interligado ao campo 863 
ou 864 pelo subcampo $8 (Campo relacionado e sequência).
.853 00 $8 1 $a no. $i (year) $j (month) $w b
 863 41 $8 1.1 $a 54 $i 2003 $j 08/09 $w g
 863 42 $8 1.2 $a 56 $i 2003/2004 $w g
 863 41 $8 1.3 $a 58 $i 2004 $j 04/05
 866 41 $8 1.2 $a no.56(2003:Dec./2004:Jan.)
 Exibição: 
 no.54(2003:Aug./Sept.)
 no.56(2003:Dec./2004:Jan.)
 no.58(2004:Apr./May)

3 - Não comprimida, use exibição textual
A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou 
num material suplementar (Campo 864) é expressa numa forma 
itemizada, mas uma exibição dos dados não pode ser gerada a 
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partir do campo. A exibição será gerada a partir do campo 866 
ou 867 (campos de coleção textual), interligado ao campo 863 
ou 864 pelo subcampo $8 (Campo relacionado e sequência).

.853 20 $8 1 $a (year) $w a
 863 #3 $8 1.1 $a 1974
 863 #3 $8 1.2 $a 1976
 863 #3 $8 1.3 $a 1978
 863 #3 $8 1.4 $a 1979
 863 #3 $8 1.5 $a 1981
 866 31 $8 0 $a 1974-1981 $z Some issues lost

4 - Item(ns) não publicado(s) [863/864]
A enumeração e cronologia em uma unidade básica (Campo 863) ou 
num material suplementar (Campo 864) representa uma parte de 
um item bibliográfico não publicado. Partes descritas no campo 
são inéditas.
.853 00 $8 1 $a (year)
 863 40 $8 1.1 $a 1900-1915
 863 44 $8 1.2 $a 1916
 863 40 $8 1.3 $a 1917-1940
 [Uma falha no padrão de publicação é indicada pelo valor no 
 indicador 2]
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Partes não publicadas podem também ser indicadas pelo código 
“n” (lacuna inexistente) no subcampo $w (Indicador de 
interrupção). A utilização de ambos, do valor “4” e do $w, em 
um mesmo campo, é restrita a instâncias de consecutivas partes 
inéditas e partes ausentes da coleção da instituição.
.853 20 $8 1 $a v. $i (year) $w a
 863 40 $8 1.1 $a 1-3 $i 1958-1960 $w g
 863 40 $8 1.2 $a 5-7 $i 1962-1965 $w g
 863 44 $8 1.3 $a 9-10 $i 1967-1968 $w g
 863 40 $8 1.4 $a 13-14 $i 1971-1972
 [O relatório carece dos vols. 4, 8, and 11-12. O 2°. e 3°. 
 campos 863 mostram tanto lacuna inexistente (v. 9-10) quanto 
 ausência (v. 11-12)]
 Exibição:
 v.1-3(1958-1960), v.5-7(1962-1965), v.13-14(1971-1972)
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Subcampos
$a-$h: Enumeração
Níveis de enumeração aplicáveis a um item bibliográfico. Estes 
subcampos de enumeração são correlacionados aos subcampos de 
legenda e padrão de enumeração $a-$h dos campos 853-855 
(campos de legenda e padrão) interligados aos campos 863-865, 
embora os mesmos subcampos não precisem estar sempre 
presentes. A completa correlação de subcampos $a-$h entre 
legenda e nível de enumeração em interligados campos 
853-855/863-865 não é necessária quando não se deseja legendas 
em exibições da coleção. A completa correlação é requerida 
quando se deseja compressão e expansão da enumeração nos 
campos 863 ou 864 por algoritmo. Se não houver nenhuma 
enumeração no item para algum nível, a enumeração pode ser 
inventada e incluída entre colchetes [ou um asterisco pode ser 
colocado no lugar do dado para criar a plena correlação].

Quando sistemas alternativos de numeração são aplicáveis ao 
item, subcampos $g e $h contêm a numeração alternativa. Se 
mais de dois níveis de numeração alternativa são requeridos, 
os campos 866-868 (campos de coleção textual) são usados.

Quando somente cronologia é usada em um item (isto é, o item 
não possui enumeração), ela é indicada nos subcampos de 
enumeração ($a-$h), ao invés de ser indicada nos subcampos $i-
$m.
.853 03 $8 1 $a (year)
 863 30 $8 1.1 $a 1964-1981
 [Publicação identificada apenas pelo ano]
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$a - Primeiro nível de enumeração
Mais alto nível de enumeração. A designação para uma série não 
numérica (por ex., nova sér.) ou uma numerada (por ex., sér. 
5) é considerada como parte dos dados de legenda e deve ser 
inserida no subcampo $a (Primeiro nível de enumeração) do 
relacionado campo 853-855 (campos de legenda e padrão).
.855 ##$8 1 $a (year) $w a
 865 4#$8 1.1 $a 1918 $o subject index
 865 4#$8 1.2 $a 1919 $o subject index
 865 4#$8 1.3 $a 1920 $o subject index
 865 4#$8 1.4 $a 1921 $o subject index 
 [Coleção possui os índices para os anos 1918-1921]
.853 01 $8 1 $a v.
 853 01 $8 2 $a new ser.:v.
 863 40 $8 1.1 $a 1-25
 863 40 $8 2.1 $a 1-12
 [Coleção possui os v. 1-25 e nova série v. 1-12]
.853 01 $8 1 $a ser.5:v. $i (year)
 863 40 $8 1.1 $a 24-33 $i 1969-1978 
 [Coleção consiste da série 5, v. 24-33, 1969-1978]

Quando uma enumeração consiste do número de unidades seguido 
por um termo que descreve a unidade, toda a frase é indicada 
no campo relacionado 863-865. 
.853 03 $8 1 $a (unit)
 863 #1 $8 1.1 $a 1 score
.853 03 $8 1 $a (unit)
 863 31 $8 1.1 $a ca. 1000 items

$b - Segundo nível de enumeração
.853 03 $8 1 $a v. $b no.
 863 41 $8 1.1 $a 3 $b 1
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$c - Terceiro nível de enumeração
.853 20 $8 1 $a ed. $b no. $u 3 $v r $c sect. $u 4 $v r 
             $d pt. $u 2 $v r $z bcLatn $i (year) $j (month) 
             $k (day) $w 18 $y pd01,10,20
 863 41 $8 1.1 $a 609 $b 2 $c 1 $i 2004 $j 07 $k 20

$d - Quarto nível de enumeração
.853 20 $8 1 $a ed. $b no. $u 3 $v r $c sect. $u 4 $v r $d pt. 
             $u 2 $v r $z bcLatn $i (year) $j (month) $k (day) 
             $w s $y pd01,15
 863 41 $8 1.1 $a 2 $b 1 $c 1 $d A $i 2000 $j 01 $k 1

$e - Quinto nível de enumeração
Uso pouco provável.

$f - Sexto nível de enumeração
Uso pouco provável.

$g - Alternativo sistema numérico, primeiro nível de 
enumeração
Mais alto nível de enumeração de um sistema alternativo de 
numeração.
.853 03 $8 1 $a v. $b no. $g no. $i (year) $j (month)
 863 40 $8 1.1 $a 1-3 $g 1-36 $i 1977-1979
 863 40 $8 1.2 $a 4 $b 1-2 $g 37-38 $i 1980 $j 01-02
 [Coleção consiste do v.1, no. 1-12 (no. 1-12) 1977; v.2, no. 
 1-12 (no. 13-24) 1978; v. 3, no. 1-12 (no. 25-36) 1979; e v. 
 4 no. 1-2 (no. 37-38) Jan.-Feb., 1980]
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$h - Alternativo sistema numérico, segundo nível de enumeração 
.853 02 $8 1 $a v. $b no. $g (letter) $h Bd. $u 12 $v r 
             $i (year) $j (month) $w m $x 01
 863 40 $8 1.1 $a 7 $b 1-3 $g B $h 21-23 $i 1981 $j 01
 [Coleção consiste do v.7, no.1-3 (B, Bd.21-23) jan. 1981]

$i-$m: Cronologia:
Níveis hierárquicos de cronologia aplicáveis a um item. Estes 
subcampos de cronologia são correlacionados aos subcampos $i-
$m dos campos 853-855 (campos de legenda e padrão) 
interligados aos campos 863-865, embora os mesmos subcampos 
não precisem estar sempre presentes. 
A completa correlação dos níveis de legenda e cronologia, 
subcampos $i-$m em interligados campos 853-855/863-865, não é 
necessária quando não se deseja legendas em exibições da 
coleção. A completa correlação é requerida quando se deseja 
compressão e expansão da cronologia nos campos 863 ou 864 por 
algoritmo.
Como itens bibliográficos normalmente não possuem legenda 
cronológica, uma legenda pode ser inventada e incluída entre 
colchetes no lugar do dado para criar a plena correlação.

Meses e estações podem ser expressadas em linguagem natural ou 
por um dos seguintes códigos:

Mês Estação
 01-12  21 - Primavera

 22 - Verão
 23 - Outono
 24 - Inverno

Código de mês de menos de um caractere é justificado à direita 
e posição não ocupada contém um “0” (zero).
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Quando um alternativo sistema de cronologia é aplicável para 
um item, subcampo $m contém a cronologia alternativa. Se mais 
de um nível é aplicável, um campo 866-868 (campos de coleção 
textual) é usado.

Quando somente cronologia é usada em um item (isto é, o item 
não possui enumeração), a cronologia é indicada nos subcampos 
de enumeração ($a-$h), ao invés de ser indicada nos subcampos 
$i-$m).

$i - Primeiro nível de cronologia
Mais alto nível de cronologia.
.853 22 $8 1 $a v. $b no. $u 17 $v r $i (year) $j (month)
             $k (day) $w w $x 01,05,09
 863 30 $8 1.1 $a 58-60 $i 1898

$j - Segundo nível de cronologia
.853 03 $8 1 $a v. $b no. $i (year) $j (season)
 863 30 $8 1.1 $a 1-10 $i 1943-1952
 863 41 $8 1.2 $a 11 $b 1 $i 1953 $j 21
 [Coleção consiste dos v.1-10 (completos) 1943-1952 e v.11, 
 no.1, Spring 1953]

$k - Terceiro nível de cronologia
.853 20 $8 1 $a v. $b no $u 52 $v r $i (year) $j (month)
             $k (day) $w w $x 1215
 863 41 $8 1.1 $a 1 $b 1 $i 1975 $j 12 $k 19
 863 41 $8 1.2 $a 1 $b 5 $i 1976 $j 01 $k 16
 [Coleção consiste do v.1, no.1, Dec. 19, 1975 e v.1, no.5, 
 Jan. 16, 1976]
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$l - Quarto nível de cronologia
.853 00 $i (year) $j (month) $k (day) $l (hour)
        $n Eastern Standard Time
 863 41 $i 2006 $j 11 $k 22 $l 4:21

$n - Conversão para calendário gregoriano
Conversão de ano que é indicado ($i-$m) em sistema não 
gregoriano.

$o - Tipo de unidade
Tipo de unidade (por ex., guia anual do comprador, índice de 
assuntos) na hierarquia da enumeração quando ela não é 
associada a um número sequencial. Quando usado, o subcampo $o 
segue imediatamente a enumeração à qual se refere.
Quando o nome da unidade se aplica ao item bibliográfico como 
um todo, ao invés de apenas uma porção do item, é usado o 
campo 844 (Nome da unidade).
.855 ## $8 1 $a (year) $o alphabetical index
 865 4# $8 1.1 $a 1969/1978 $o Ten years cumulative index

$p - Designação de peça
Identificação da peça. A designação pode ser um número de 
identificação, tal como um número de código de barra ou de 
registro patrimonial.
O número pode ser precedido pelas maiúsculas “B” ou “U” para 
especificar se a peça está encadernada (bound) ou não 
(unbound).
Quando não existe denominação, duas barras oblíquas (//) podem 
ser registradas no subcampo para significar que o campo 
refere-se a uma peça.
.853 01 $8 1 $a v. $w a
 863 41 $8 1.1 $a 1 $p //
 [Coleção consiste de uma peça física (v. 1) que não tem 
 número de identificação]
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Quando a designação de peça se aplica ao item bibliográfico 
como um todo, é usado o subcampo $p (Designação de peça) do 
campo 852 (Localização). Quando a designação de peça se aplica 
à enumeração e cronologia indicadas no campo 863-865, é 
registrada nestes campos. Quando a designação de peça se 
aplica somente à nível de item, é registrada no subcampo $p do 
campo 876-878.

$q - Condição física da peça
Descrição de qualquer característica incomum da condição 
física da peça; por ex., mancha de água (water spots), marca 
de tinta (ink bleeding). 
.853 01 $8 1 $a v.
 863 41 $8 1.1 $a 6 $p 7312986 $q water damage
 [Volume 6 (registro n. 7312986) danificado por água]

Quando a condição física se aplica ao item bibliográfico como 
um todo, é usado o subcampo $q (Condição física de peça) do 
campo 852 (Localização). Informações sobre a condição física 
para decisões sobre preservação são indicadas no campo 583 
(Nota - Ação). 

$s - Código da taxa de copirraite para artigo
Descrição no campo 018 (Número de copirraite para o artigo), 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd018.html.
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$t - Número do exemplar
Número ou intervalo de números de exemplares que têm a mesma 
localização ou número de chamada.
Legenda para o número do exemplar é indicada no subcampo $t 
(exemplar) do campo 853-855 (campos de legenda e padrão), 
interligado ao campo 863-865.
.853 20 $8 1 $v . $b no. $u 26 $v r $i (year) $j (month)
             $k (day) $w w $x 01,07 $t c.
 863 40 $8 1.1 $a 113 $b 1-23 $i 1989 $j 01-05 $t 2 $w n
 863 40 $8 1.2 $a 113 $b 24 $i 1989 $j 06 $k 12 $t 2
 [Coleção consiste do v.113, no.1-24, Jan. 2,1989-Jun. 
 12,1989, que inclui exemplar 2 do item bibliográfico]

Quando o número de exemplar se aplica ao item bibliográfico 
como um todo, é usado o subcampo $t (Número do exemplar) do 
campo 852 (Localização).

$v - Data de publicação [865] 
Data de publicação do índice.
.855 ## $a v. $i (year) $j (month)
 865 ## $a 40 $i 1989 $j 01-12 $v June 1990

$w - Indicador de interrupção (break indicator)
Um código (“g” ou “n”) que indica o motivo de uma interrupção 
na enumeração ou cronologia.
Interrupção na enumeração e cronologia contidas em vários 
campos 863-865 deve-se a partes publicadas não existentes na 
coleção, partes inéditas ou lacunas na continuidade de 
enumeração e cronologia.
O subcampo $w é indicado no campo de enumeração e cronologia 
que apresenta a coleção até a interrupção. O uso do subcampo 
$w requer a criação de um novo campo de enumeração e 
cronologia para a indicação da coleção após a interrupção.
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863-865 $w Indicador de interrupção
g ausência
n lacuna inexistente  

g - Ausência (Gap break) 
Parte(s) ausente(s) nos relatórios de coleção. Também é usado 
quando há dúvida quanto à causa da interrupção, ou quando a 
causa é desconhecida.
.853 03 $8 1 $a Bd. $i (year)
 863 40 $8 1.1 $a 1-19 $i 1911-1920/1921 $w g
 863 41 $8 1.2 $a 22 $i 1924/1925
 [Uma falha ocorre na coleção entre v.19 e v.22]

n - Lacuna inexistente  (Nongap break) 
Interrupção decorrente de não publicação (ineditismo) da(s) 
parte(s) ou por falha na continuidade da enumeração e 
cronologia das peças.
.853 20 $8 1 $a (year)
 863 40 $8 1.1 $a 1900-1915 $w n
 863 40 $8 1.2 $a 1917-1940
 [O registro de coleção não contém campo de enumeração e 
 cronologia para peças não publicadas. A lacuna inexistente é 
 indicada pelo código no subcampo $w em 863 imediatamente 
 antecedendo à falha]
.853 20 $8 1 $a v. $i (year)
 863 40 $8 1.1 $a 1-3 $i 1958-1960 $w g
 863 40 $8 1.2 $a 5-7 $i 1962-1965 $w n
 863 44 $8 1.3 $a 9-10 $i 1967-1968 $w g
 863 40 $8 1.4 $a 13-14 $i 1971-1972
 [O relatório da instituição indica ausência dos vols. 4, 8, e 
 11-12. A 2ª. e a 3ª. ocorrência do campo 863 indica tanto 
 volumes não publicados (v. 9-10) como ausentes (v. 11-12)]
$x - Nota privada
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Nota relativa à totalidade ou parte do campo. Escrita de forma 
inadequada à exibição ao público.
.854 00 $8 3 $a Supplément de concours $i (year) $j (month)
             $w x
 864 30 $8 3.1 $a 1-3 $i 1983-1985 
               $x bind in 1 v. when next issue arrives

$z - Nota pública
Nota relativa à totalidade ou parte do campo. Escrita de forma 
adequada à exibição ao público. Contém informações que não 
podem ser apresentadas em outros subcampos. Por ex.: pode ser 
usada para especificar falhas e irregularidades da numeração.
.853 33 $8 1 $a v. $i (year)
 863 30 $8 1.1 $a 1-71 $i 1936-1971
 863 30 $8 1.2 $a 72 $i 1972 $z Apr.28 missing

$6 - Relacionamento
Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste 
manual; ou Appendix A: Control subfields, disponível em:  
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.

$8 - Campo relacionado e sequência
Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste 
manual; ou Appendix A: Control subfields, disponível em:  
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.
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Convenções:
Forma da coleção - Campo 865
Enumeração e cronologia para índices não podem ser expressas 
em uma forma condensada devido à ambiguidade dos resultados. 
Por ex.: vols. 1/5, 1936-1940 e vols. 6/10, 1941/1945, não é o 
mesmo que vols. 1/10, 1936/1945. 
Se se deseja uma forma condensada de exibição para um período 
de índices, a enumeração e cronologia de cada índice são 
informadas em um separado campo 865 (IND 2, código “3”), e o 
formato de exibição é indicado no campo 868 (Coleção textual - 
Índices). Os valores 0, 2 ou 4 não são definidos para a 
posição do indicador 2 (Forma da coleção) do campo 865 
(Enumeração e cronologia - Índices).

Partes não publicadas - Campos 863-864, subcampo $w
Campos de enumeração e cronologia para unidade bibliográfica 
básica (Campo 863) e material suplementar (Campo 864) podem 
ser usados para indicar partes não publicadas, através do 
valor 4 (Item(ns) não publicado(s)) no indicador 2 (Forma da 
coleção). O subcampo $w (Indicador de interrupção) pode ser 
indicado para um campo 863 ou 864 que tenha valor “4” no 
indicador 2 somente para instâncias de consecutivos campos que 
possuem informações sobre partes não publicadas e partes não 
existentes na coleção da instituição.
.853 20 $8 1 $a v. $i (year)
 863 40 $8 1.1 $a 5-7 $i 1962-1965
 863 44 $8 1.2 $a 8-9 $i 1966-1967 $w g
 863 40 $8 1.3 $a 12-14 $i 1970-1972
 [O 2°. campo de enumeração e cronologia apresenta tanto lacuna 
 inexistente (v. 8-9), indicada pelo IND 2, valor “4” (Item 
 não publicado) como ausência (relatório da biblioteca não 
 consta v. 10-11), indicada pelo subcampo $w, código “g”]
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Declarações início-término
A coleção (Líder/17, códigos “3” ou “4”), pode ser finalizada 
com um hífen para indicar que o item não está encerrado e 
continua sendo recebido.
.853 00 $8 1 $a vyp. $b no. $i (year) $j (month)
 863 30 $8 1.1 $a 1- $i 1973-

No entanto, informações detalhadas de coleção (Líder/17, 
código “4” ou “5”) devem conter a enumeração e cronologia do 
último item recebido a fim de determinar as possíveis lacunas 
nos futuros recebimentos.
.853 00 $8 1 $a vyp. $b no. $i (year) $j (month)
 863 40 $8 1.1 $a 1-6 $i 1973-1978
.863 41 $8 1.2 $a 7 $b 1 $i 1979 $j 01 $w g
 863 40 $8 1.3 $a 7 $b 3-9 $i 1979 $j 03-12

Cumulação
Cumulações são tratadas da mesma forma que outros materiais 
nas declarações de coleção. Por ex.: uma publicação mensal com 
regulares onze números e um décimo segundo que toma o lugar 
dos onze separados números. O volume combinado (casado) 
substitui os números individuais nos subcampos de enumeração e 
cronologia. 
Se os números individuais são também mantidos, são tratados 
como exemplares diferentes. Separados registros são criados: 
um para o exemplar combinado e um para os números individuais.
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Numeração irregular
Quando um item é erroneamente numerado, o número correto é 
indicado no subcampo de enumeração aplicável e o erro é 
indicado no subcampo $z (Nota pública).
.863 40 $8 1.1 $a 16-19 $i 1977-1980 $z v. 19 incorretamente 
 numerados como 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10,11.
 [Os fascículos dos 3 últimos meses do v. 19 foram numerados 
 incorretamente]

Material suplementar
Catalogados separadamente - Dados de coleção para materiais 
suplementares que são numerados separadamente e catalogados 
separadamente são indicados nos campos 863 (Enumeração e 
cronologia - Unidade bibliográfica básica), e/ou 866 (Coleção 
textual - Unidade bibliográfica básica). 

Não catalogados separadamente (Catalogados junto com o item 
principal)
Numerados separadamente - Dados de coleção para material 
suplementar que é numerado separadamente mas não catalogado 
separadamente são indicados no campo 864 (Enumeração e 
cronologia - Material suplementar) e/ou no campo 867 (Coleção 
textual - Material suplementar) em registros de coleção para 
itens relacionados.
O campo 844 (Nome da unidade) pode conter o nome do material 
suplementar que possui um específico nome ou título.
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r $x 01 $w m $t c.
 854 20 $8 1 $a (year) $o Buyers' guide $w a $t c.
 863 40 $8 1.1 $a 1-13 $t 1
 864 40 $8 1.1 $a 1956-1962 $t 1
 [Periódico regular, mensal, que publica uma edição anual 
 prevista - Buyer’s guide, como número extra. A coleção da 
 instituição se apresenta como v. 1-13, 1951-1963 with the 
 Buyers' guide for 1956-1962]
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Não numerados     separadamente   - Dados de coleção para material 
suplementar que não é numerado separadamente (isto é, a 
numeração está relacionada com um fascículo ou volume da 
publicação relacionada) nem catalogado separadamente, são 
também indicados no campo 864 e/ou campo 867 em registros de 
coleção para itens relacionados.

.853 10 $8 1 $a v. $i (year) $w a $t c.
 854 10 $8 1 $a v. $b suppl. $i (year) $t c.
 863 40 $8 1.1 $a 1-28 $i 1951-1978 $t 1
 864 40 $8 1.1 $a 9 $b 1 $i 1959 $t 1
 [O suplemento (e sua numeração) está relacionado com um 
 volume específico, portanto é indicado após o específico 
 volume relacionado. A coleção da instituição se apresenta 
 como v. 1-8, 1951-1958; v. 9, 1959; v. 9, suppl. #1, 1959, 
 and v. 10-28, 1960-1978]

Os dados de coleção para materiais suplementares que não 
possuem nenhum sistema de numeração são indicados no subcampo 
$z (Nota pública) do campo 864 do registro de coleção do item 
relacionado.
.853 10 $8 1 $a v. $i (year)
 863 30 $8 1.1 $a 1-20 $i 1985-2005
 867 ## $z suppl.
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Índices
Catalogados separadamente - Dados de coleção para índices 
catalogados separadamente são indicados nos campos 863 
(Enumeração e cronologia - Unidade bibliográfica básica) e/ou 
866 (Coleção textual - Unidade bibliográfica básica). 

Quando um índice que é publicado separadamente cobre volumes 
catalogados por mais de um título (mudança de título), um 
registro de coleção é feito para cada título. Uma nota é 
indicada no subcampo $z (Nota pública) do campo 865 
(Enumeração e cronologia - Índices) para esclarecer a 
localização do índice.

Não catalogados separadamente (Catalogados junto com o item 
principal) - Dados de coleção para índices não catalogados 
separadamente são indicados no campo 865 (Enumeração e 
cronologia - Índices) e/ou no campo 868 (Coleção textual - 
Índices), em registros de coleção para itens relacionados.

Se se deseja a exibição dos períodos de índices, informações 
para os índices individuais são apresentadas no campo 865, e a 
exibição formatada é indicada no campo 868 (Coleção textual - 
Índices).
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CAMPO 863 - ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA - UNIDADE BIBLIOGRÁFICA 
BÁSICA (R)                                          [2004/out]

Enumeração e cronologia da unidade bibliográfica básica 
existente na coleção. Uma exibição pode ser gerada a partir do 
conteúdo do campo 863 e do campo 853 (Legenda e padrão - 
Unidade bibliográfica básica) relacionado, ao qual está ligado 
pelo subcampo $8 (Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 863-865 (Enumeração e cronologia - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.853 20 $8 1 $a no $i (year) $j (month) $w m $y cm08/09
 863 40 $8 1.1 $a 29-37 $i 1983 $j 03-12 
 863 40 $8 1.2 $a 38-48 $i 1984 
 863 40 $8 1.3 $a 49-50 $i 1985 $j 01-02 
        $z Ceased publ. with issue no. 50
.853 20 $8 1 $a (year) $b (month) $u 12 $v r $w m $x 01
 863 40 $8 1.1 $a 1989 $b 02-05 
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CAMPO 864 - ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA - MATERIAL SUPLEMENTAR (R)
                                                    [2000/jan]

Enumeração e cronologia de material suplementar que não é 
catalogado separadamente existente na coleção. Uma exibição 
pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 864 e do campo 
854 (Legenda e padrão - Material suplementar) relacionado, ao 
qual está ligado pelo subcampo $8 (campo relacionado e 
sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 863-865 (Enumeração e cronologia - 
Informações gerais)

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).
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Ex.:
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 6 $v r $i (year) $j (month) $w m 
             $x 01,07
 854 20 $8 1 $a (year) $b (month) $w x
 863 30 $8 1.1 $a 18-173 $i 1907-1988
 863 40 $8 1.2 $a 174 $b 1-6 $i 1988 $j 07-12
 863 40 $8 1.3 $a 175 $b 1-5 $i 1989 $j 01-05
 864 30 $8 1.1 $a 1910-1988
 [Coleção consiste de v.18-174 (1907-Dec. 1988); v.175, no.1-5 
 (Jan.-May 1989) com irregulares suplementos, 1910-1988]
.853 20 $8 1 $a v. $b ptie $u 4 $v r $c no $u 13 $v r 
             $d fasc. $u 2 $v r $i (year) $j (semester)
             $k (month) $l (day) $w w $x 01
 854 00 $8 1 $a Supplément de concours $i (year) $j (month) 
             $w x
 863 41 $8 1.1 $a 1 $b 1 $c 1 $d 1 $i 1980 $j 1 $k 01 $l 04
 863 40 $8 1.2 $a 2-7 $i 1981-1986
        $z Each vol. bound separately
 863 40 $8 1.3 $a 8 $b 1-3 $i 1987 $j 1-3
 864 40 $8 1.1 $a 1-3 $i 1983-1985
 [Coleção consiste de v.1 (1980), ptie 1 (semester 1), no 1, 
 fasc.1 (Jan.4); v.2-7 (1981-1986); v.8 (1987), ptie 1-3 
 (semester 1-3); Supplément de concours 1-3 (1983-1985)]
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CAMPO 865 - ENUMERAÇÃO E CRONOLOGIA - ÍNDICES (R)   [2004/out]

Enumeração e cronologia de índices existentes na coleção. Uma 
exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 865 e 
do campo 855 (Legenda e padrão - Índices) relacionado, ao qual 
está ligado pelo subcampo $8 (Campo relacionado e sequência).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 863-865 (Enumeração e cronologia - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.853 23 $8 1 $a v. $i (year)
 855 ## $8 1 $a (year) $o alphabetical index
 863 30 $8 1.1 $a 1-84 $i 1936-1978
 865 4# $8 1.1 $a 1969/1978 $o Ten year cumulative index
 [Coleção consiste dos v.1-84 (1936-1978) com índice 
 cumulativo para 10 anos, cobrindo os anos 1969-1978] 

.853 20 $8 1 $a v. $u 12 $v r $i (year) $j (month) $w m $x 01
 855 ## $8 1 $a (year) $w a
 863 30 $8 1.1 $a 1-5 $i 1918-1922 $z Mar. 1919 issue cut up 
 as of Jan. 1989
 865 4# $8 1.1 $a 1918-1921 $o Index $z bound at end of volume 
 to which it applies
 [Coleção consiste dos v.1-5, (1918-1922:Mar.-Dec.) com 
 índices para 1918-1921, localizados no final do volume ao 
 qual se aplica] 
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866-868 - COLEÇÃO TEXTUAL - INFORMAÇÕES GERAIS      [2005/out]

Descrição textual pode incluir tanto as legendas como a 
enumeração e cronologia da coleção de um item bibliográfico 
existente na instituição.
Estes campos não são normalmente usados para itens em parte 
única. Podem ser usados ao invés dos campos 853-855 e 863-865 
para itens em várias partes e itens seriados, quando estes 
campos não podem descrever adequadamente a coleção.
Podem também ser usados em adição a um campo de enumeração e 
cronologia e quaisquer campos de legenda e padrão para gravar 
e gerar uma exibição alternativa para todos, ou parte dos 
campos de enumeração e cronologia e legendas e padrões.

Descrição geral para os quatro tipos de campos de dados de 
coleção e respectivas relações entre eles são apresentadas em 
853-878 (Dados de coleção - Informações gerais).

Instruções de uso dos designadores de conteúdo e convenções 
para os campos 866-868 são aqui fornecidas.

866 - Coleção textual - Unidade bibliográfica básica
867 - Coleção textual - Material suplemantar
868 - Coleção textual - Índices
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IND 1
Nível de codificação do campo
#  informação não fornecida
3  nível 3
4  nível 4
5  nível 4 com designação de peça

IND 2
Tipo de notação
0  não padronizada 
1  ANSI/NISO Z39.71 ou ISO 10324 
2  ANSI Z39.42 
7  fonte especificada no subcampo $2

Subcampos:
$a  coleção textual (NR) 
$x  nota privada (R)
$z  nota pública (R)
$2  fonte da notação (NR) 
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (NR)
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Indicações de uso:
IND 1 - Nível de codificação do campo
Nível de especificação da enumeração e cronologia no campo.

Valores 3 e 4 refletem requisitos dos níveis 3 e 4 de Holdings 
Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71), 

anteriormente Serial Holdings Statements (ANSI Z39.44) e 
Holdings Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57).
Valor 3 também reflete os requisitos do nível 3 de Holdings 
Statements - Summary Level (ISO 10324). Valores “3”, “4” e “5” 
correspondem ao nível de especificidade definido no Líder/17 
(Líder/Nível de catalogação).

3 - Nível 3
Sumária enumeração e cronologia (isto é, somente o primeiro 
nível numa forma comprimida).
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 9 $v r $i (year) $j (month) $w m
             $x 01 $y om06,07,08
 863 32 $8 1.1 $a 1-4 $i 1941-1943 $w g
 863 32 $8 1.2 $a 6-86 $i 1945-1987
 866 31 $8 0 $a v. 1-4 (1941-1943), v. 6-86 (1945-1987)
             $x bound in 2 v. per year $z Some issues missing
 [O campo 866 substitui todos os campos 863 em exibições]

4 - Nível 4
Informação de enumeração e cronologia detalhada (isto é, o 
primeiro e todos os subsequentes níveis, e na forma detalhada 
(itemizada) ou comprimida ou numa combinação das duas).
.853 20 $8 1 $a (year) $w a
 863 43 $8 1.1 $a 1974
 863 43 $8 1.2 $a 1976
 863 43 $8 1.3 $a 1978
 863 43 $8 1.4 $a 1979
 863 43 $8 1.5 $a 1981
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 866 31 $8 0 $a 1974-1981 $z Some issues lost
 [O campo 866 substitui todos os campos 863 em exibições]

5 - Nível 4 com designação de peça
Informação de enumeração e cronologia detalhada e um número de 
identificação para a peça física no subcampo $a (Coleção 
textual).

IND 2 - Tipo de notação
Indica se a coleção apresentada no subcampo $a é formulada com 
uma notação padronizada ou não.
 
0 - Não padronizada
As informações da coleção não são formuladas com uma notação 
padronizada.
.854 20 $8 1 $a v. $i (year) $w a
 864 32 $8 1.1 $a 1-2 $i 1942-1944
 864 32 $8 1.2 $a 4-7 $i 1946-1948
 867 30 $8 0 $a Supplements to v. 1-7 (1942-1948)
             $z bound in one volume
 [O campo 867 substitui os campos 864 para gerar exibição 
 alternativa não prevista no padrão] 

1 - ANSI/NISO Z39.71 ou ISO 10324
As informações da coleção são formuladas de acordo com 
Holdings Statements for Bibliographic Items (Z39.71) (que 
substitui as normas anteriores, Serial Holdings Statements 
(Z39.44) e Holdings Statements for Non-Serial Items (Z39.57)) 
ou Holdings Statements - Summary Level (ISO 10324).
.866 31 $8 2 $a v. 37-52 $z Bound; some issues missing
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2 - ANSI Z39.42
As informações da coleção são formuladas de acordo com ANSI 
Z39.42, Serial Holdings Statements at the Summary Level 
(substituída por Z39.44). 

Subcampos
$a - Coleção textual 
Forma textual da coleção pode ser usada ao invés de ou em 
adição às informações apresentadas nos campos 853-855 (campos 
de legenda e padrão) e 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia).
.855 ## $8 1 $a (year) $o alphabetical index
 865 4# $8 1.1 $a 1937-1942
 865 4# $8 1.2 $a 1946-1968 $w g
 865 4# $8 1.3 $a 1969/1978 $o Ten year cumulative index
 868 40 $8 0 $a 1937-1942, 1946-1968, plus 1969/1978 cumulative 
        vol.
 [Campo 868 provê exibição alternativa e substitui campos 865] 
.842 ## $a model
 867 31 $8 0 $a ca. 300 pieces
 [Item não periódico com indicação da quantidade de peças. 
 Campo 867 é o único campo de coleção do registro e é usado 
 para exibição] 
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$x - Nota privada
Nota escrita de forma inadequada à exibição ao público.
.853 23 $8 1 $a v. $i (year)
 863 32 $8 1.1 $a 36-40 $i 1961-1965
 863 33 $8 1.2 $a 41 $i 1966
        $z <location identifier> has no. 1-10 (Jan.-Oct.) only 
 863 32 $8 1.3 $a 42-48 $i 1967-1973
 863 33 $8 1.4 $a 49 $i 1974
        $z <location identifier> has no. 1-8 (Jan.-Aug.) only 
 866 31 $8 0 $a v. 36-49 (1961-1974)
        $x incomplete vols. unbound $z some issues missing

$z - Nota pública
Nota escrita de forma adequada à exibição ao público. Contém 
informações que não podem ser apresentadas em outros 
subcampos. Por ex.: pode ser usado para especificar falhas e 
irregularidades da numeração.
.854 20 $8 1 $a v. $i (year) $w a
 864 32 $8 1.1 $a 1-2 $i 1942-1944 $w g
 864 32 $8 1.2 $a 4-7 $i 1946-1948
 867 30 $8 0 $a Suppl. to v. 1-2 (1942-1944), 4-7 (1946-1948)
             $z bound in one volume

$2 - Fonte da notação
Código MARC que identifica a fonte da notação usada para 
formular as informações de coleção.
.866 37 $8 1 $a m,s=[1955:8:11-1956:11:22][1960:10:20-1984:2:2]
             $i 1942-1944 $2 usnp

$6 - Relacionamento
Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste 
manual; ou Appendix A: Control subfields, disponível em:  
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.
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$8 - Campo relacionado e sequência
Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste 
manual; ou Appendix A: Control subfields, disponível em:  
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.

Pontuação:
A pontuação é prescrita pela norma utilizada.

Abreviaturas:
Abreviaturas usadas no subcampo $a são registradas de acordo 
com AACR2R 2002, Apêndice B: Abreviaturas.
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CAMPO 866 - COLEÇÃO TEXTUAL - UNIDADE BIBLIOGRÁFICA BÁSICA (R)
                                                    [2000/jan]

Descrição textual da coleção de uma unidade bibliográfica 
básica existente na instituição. Pode também ser usado em 
adição ao campo 863 (Enumeração e cronologia - Unidade 
bibliográfica básica) e um relacionado campo 853 (Legenda e 
padrão - Unidade bibliográfica básica), para gravar e gerar 
uma exibição alternativa para toda ou parte da coleção.

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 866-868 (Coleção textual - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 9 $v r $i (year) $j (month) $w m
             $x 01 $y om06,07,08
 863 31 $8 1.1 $a 1-4 $i 1941-1943
 863 32 $8 1.2 $a 6-86 $i 1945-1987
 866 31 $8 0 $a 1-86 (1941-1987) $x bound in 2 v. per year
             $z Some issues missing
 [O campo 866 substitui os campos 863. Informações detalhadas 
 são apresentadas nos campos 863, mas a exibição da coleção 
 será sumária e com notas pública e privada] 
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CAMPO 867 - COLEÇÃO TEXTUAL - MATERIAL SUPLEMENTAR (R)
                                                    [2000/jan]

Descrição textual da coleção de material suplementar existente 
na instituição. Pode também ser usado em adição ao campo 864 
(Enumeração e cronologia - Material suplementar) e um 
relacionado campo 854 (Legenda e padrão - Material 
suplementar), para gravar e gerar uma exibição alternativa 
para toda ou parte da coleção.

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 866-868 (Coleção textual - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.854 10 $8 1 $a (year) $b (month) $w x
 864 43 $8 1.1 $a 1910 $b 05
 864 43 $8 1.2 $a 1911 $b 05
 864 43 $8 1.3 $a 1912 $b 02
 864 43 $8 1.4 $a 1913 $b 06
 864 43 $8 1.5 $a 1914 $b 03
 864 43 $8 1.6 $a 1915 $b 03
 864 43 $8 1.7 $a 1916 $b 07
 867 40 $8 0 $a Supplements 1910-1916
             $z Bound with other issues for the year 
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CAMPO 868 - COLEÇÃO TEXTUAL - ÍNDICES (R)           [2000/jan]

Descrição textual da coleção de índices existentes na 
instituição. Pode também ser usado em adição ao campo 865 
(Enumeração e cronologia - Índices) e um relacionado campo 855 
(Legenda e padrão - Índices), para gravar e gerar uma exibição 
alternativa para toda ou parte da coleção.

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 866-868 (Coleção textual - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.855 ## $8 1 $a (year) $o alphabetical index
 865 42 $8 1.1 $a 1937-1942
 865 42 $8 1.2 $a 1946-1968
 865 42 $8 1.3 $a 1969-1978 $o Ten year cumulative index
 868 40 $8 0 $a 1937-1942, 1946-1968, plus 1969/1978 cumulative 
             vol.
 [O campo 868 fornece exibição alternativa e substitui os 
 campos 865] 
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876-878 - INFORMAÇÃO DE ITEM - INFORMAÇÕES GERAIS   [2002/out]

Informação no nível de item relativa às peças do item 
especificado nas informações de coleção. Contém diversos 
elementos de dados que podem ser desejáveis para aplicações de 
aquisição e circulação, entre outras.
Também podem ser usados para reunir distintas entidades 
bibliográficas contidas em um único item físico (situação 
“encadernado com”), por registro de idêntico código de barras 
no subcampo $p (Designação de peça) ou no subcampo $a (Número 
do item interno), em cada separado registro de coleção. Nesta 
situação, o subcampo $3 (Especificação dos materiais) é usado 
para indicar específicas edições de itens seriados ou itens em 
várias partes contidos em uma única peça física.

876 - Informação de item - Unidade bibliográfica básica
877 - Informação de item - Material suplementar
878 - Informação de item - Índices
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Informações de item interligado a itens de coleção - Para  
as seguintes configurações e níveis, campos de item são 
interligados a peças às quais se aplicam como indicado abaixo.

Item de coleção em única parte física:

.Um exemplar, um campo 852 - Não necessita de subcampo 
interligando os campos. (Coleções são informadas no nível “1” 
ou “2” no Líder/17 (Líder/Nível de catalogação)). [Exemplo no 
subcampo $p]

.Vários exemplares, um ou mais campos 852 - Subcampo $3 é 
usado para interligar campos de item para o apropriado 
exemplar no(s) campo(s) 852). (Coleções são indicadas no nível 
“1” ou “2” no Líder/17 (Líder/Nível de catalogação)).

Item de coleção em várias partes físicas:

.Coleções nos campos 866-868 (campos de coleção textual) - 
Subcampo $3 é usado para interligar campos de item para 
apropriadas partes especificadas nos campos 866-868. (Coleções 
são indicadas no nível “3” ou “4” no Líder/17 (Líder/Nível de 
catalogação)). [Exemplo no subcampo $h]

.Coleções nos campos 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia) - Subcampo $8 é usado para interligar campos de 
item para apropriadas partes especificadas nos campos 863-865. 
Cada parte (volume ou volumes) para a qual está incluída 
informação de item requer um separado campo 863-865. (Coleções 
são indicadas no nível “3” ou “4” com designação de peça no 
Líder/17 (Líder/Nível de catalogação)). [Exemplo no subcampo 
$1] 
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Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Múltiplas ocorrências dos campos 876-878 só podem ser usadas 
quando a informação não incluir outros campos de informação de 
coleção que devam ser ligados a um específico campo 876-878, 
para não comprometer a inteligibilidade.  
Quando campo de ligação é necessário, um campo 876-878, e os 
outros campos a ele associados, podem ser inseridos no 
registro bibliográfico. Separados registros de coleção devem 
ser criados para cada um dos outros campos 876-878 e seus 
campos associados. 
No entanto, múltiplos campos 852 (Localização) podem existir 
em registros com relacionada informação de item nos campos 
876-878, especificando o número do exemplar para o qual eles 
se aplicam usando o subcampo $t (Número do exemplar), ou 
especificando o subconjunto usando o subcampo $3 
(Especificação dos materiais).
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IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número intrínseco (NR)
$b  número intrínseco inválido/cancelado (R)
$c  custo (R)
$d  data de aquisição (R)
$e  fonte de aquisição (R)
$h  restrições de uso (R)
$j  status do item (R)
$l  localização temporária (R)  
$p  designação de peça (R)
$r  designação de peça inválida/cancelada (R)
$t  número do exemplar (NR)
$x  nota privada (R)
$z  nota pública (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - Número intrínseco
Número único que torna inequívoca a identificação. 
.876 ## $a AAH8128-1-1 $p A14802137389

$c - Custo
Preço ou custo de substituição do item. Pode ser qualificado 
entre parênteses por tipo de custo; por ex., normal, com 
desconto, substituição.
.876 ## $a AAH8128-1-1 $c $13.75 $p A14802137389
.876 ## $a ABH8998-1-1 $c $6.00 (discounted)

$d - Data de aquisição
Data em que o item foi adquirido, no formato “aaaammdd” (ISO 
8601). Se estiver associado a um custo, segue o subcampo $c 
(custo) associado.
.876 ## $a XZX1222-1 $d 19940622 $p A1234567

$e - Fonte de aquisição
Informações sobre a aquisição de um item. Pode ser indicada de 
forma textual ou codificada. Códigos podem ser definidos 
localmente.
.852 0# $a DLC $b MRR $t 1
 852 0# $a DLC $b SSRR $t 2
 876 ## $3 SSRR copy $a 00019779439 $e CIP
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$h - Restrições de uso
Quaisquer restrições de uso do item. É usado quando as 
informações são específicas para o item em mãos, sendo 
demasiado tratar no campo 506 (Nota - Restrição ao acesso). 
Podem ser indicadas de forma textual ou codificada. Códigos 
podem ser definidos localmente.
.866 ## $8 0 $a v.1-4
 876 ## $3 v.1/2 $a ABH1332-1-1 $h Room use only
 876 ## $3 v.3/4 $a ABH1332-1-2 $h Room use only
 [Restrições indicam que empréstimo entre bibliotecas e 
 circulação não são possíveis para os itens] 

$j - Status do item
Por ex.: extraviado ou retirado. Pode ser indicado de forma 
textual ou codificada. Códigos podem ser definidos localmente.
.863 40 $8 1.3 $a 109 $b 1-6 $i 1990 $j 1-6
 876 ## $8 1.3 $a AAA1000-1-2 $j Lost $p A1481283845

$l - Localização temporária
Informação de localização temporária em relação à localização 
permanente especificada no campo 852 (Localização).
Não destinado a fornecer informações de circulação. Se 
desejável, um subcampo local $9 pode ser usado para datas.
.863 40 $8 1.5 $a 110 $b 1-6 $i 1991 $j 1-6
 863 40 $8 1.6 $a 110 $b 7-12 $i 1991 $j 7-12
 876 ## $8 1.5 $a AAA1000-1-4 $l Reserve Room $p A1481283808
 876 ## $8 1.6 $a AAA1000-1-6 $l Reference $p A1481283892
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$p - Designação de peça
Código de barras ou outro sistema de designação/leitura de 
peça (tipo OCR - Optical Character Recognition/Reconhecimento 
ótico de caracteres) associado ao item.
Números de localização são indicados no subcampo $p 
(Designação de peça) do campo 852 (Localização).
.852 0# $a TxAM $b Stacks $h HD9195.A5 $i W5
 876 ## $a AAH8128-1-1 $c $13.75 $p A14802137389

$r - Designação de peça inválida/cancelada
Código de barras ou outro sistema de designação/leitura de 
peça (tipo OCR) associado ao item inválido ou cancelado.
.876 ## $a AAH8128-2-1 $c 12.00 $p A14812385910 $r A14821385083

$t - Número do exemplar
.008/17-19  002
 852        01 $a DLC $b MRR
 876        ## $a 80006537 $j Lost $t 2
 [Dois exemplares reportados em 008/17-19] 

$x - Nota privada
Escrita de forma inadequada à exibição ao público.
.876 ## $a AAH8128-2-1 $p A14812385910 $x Re-catalog as added 
copy for stacks when checked in.

$z - Nota pública
Escrita de forma adequada à exibição ao público.
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$3 - Especificação dos materiais
Volume ou conjunto de partes para as quais o campo se aplica. 
Se um conjunto de partes é informado nos campos 866-868 
(campos de coleção textual) que não corresponde à atual peça 
física, o subcampo $3 pode representar uma peça individual, 
não uma série de peças. O subcampo $3 pode também ser usado 
para especificar o subconjunto do campo 583 (Nota - Ação) ou 
campos 863-865 (campos de enumeração e cronologia) para o qual 
as informações de item se aplicam.
.866 #0 $8 0 $a v. 5
 868 #0 $8 0 $a Chronological Index
 868 #0 $8 0 $a Alphabetic Index
 876 ## $3 v.5 $a ABH1332-1-3 $p A14828301589
 878 ## $3 Chronological index $a ABH1332-1-4 $p A14828301588
 878 ## $3 Alphabetic index $a ABH1332-1-5 $p A14801389752

$6 - Relacionamento
Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste 
manual; ou Appendix A: Control subfields, disponível em:  
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.

$8 - Campo relacionado e sequência
Ver descrição em Apêndice A - Subcampos de controle, deste 
manual; ou Appendix A: Control subfields, disponível em:  
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.

FORMATO DE COLEÇÃO 876-878

http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html


CAMPO 876 - INFORMAÇÃO DE ITEM - UNIDADE BIBLIOGRÁFICA BASICA 
(R)                                                 [2000/jan]

Informação de item para uma unidade bibliográfica básica 
existente na instituição.
Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 876 
e seus relacionados campos 852 (Localização), 853/863 (campos 
de legenda e padrão/enumeração e cronologia), ou 866 (Coleção 
textual - Unidade bibliográfica básica) aos quais é 
interligado pelo subcampo $8 (Campo relacionado e sequência) 
ou relacionado pelo subcampo $3 (Especificação dos materiais).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 876-878 (Informação de item - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.852 00 $a TxAM $b Stacks $h HD9195.A5 $i W5
 876 ## $a AAH8128-1-1 $c $13.75 $p A14802137389 
.852 01 $a NvLN $h Z671 $i .L7
 853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r $i (year) $j (month)
 863 40 $8 1.1 $a 108 $b 1-6 $i 1989 $j 1-6
 863 40 $8 1.2 $a 108 $b 7-12 $i 1989 $j 7-12
 876 ## $8 1.1 $a AAA1000-1-1 $p A1481283827 
 876 ## $8 1.2 $a AAA1000-1-3 $p A1481283831 
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CAMPO 877 - INFORMAÇÃO DE ITEM - MATERIAL SUPLEMENTAR (R)
                                                 [2000/jan]

Informação de item para material suplementar que não é 
catalogado separadamente existente na instituição.
Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 877 
e seus relacionados campos 852 (Localização), 854/864 (campos 
de legenda e padrão/enumeração e cronologia), ou 867 (Coleção 
textual - Material suplementar) aos quais é interligado pelo 
subcampo $8 (Campo relacionado e sequência) ou relacionado 
pelo subcampo $3 (Especificação dos materiais).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicados em 876-878 (Informação de item - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).

Ex.:
.853 20 $8 1 $a v. $b no. $u 6 $v r $i (year) $j (month) $w m
             $x 01,07
 854 20 $8 1 $a (year) $b (month) $w x
 863 30 $8 1.1 $a 18-173 $i 1907-1988
 863 40 $8 1.2 $a 174 $b 1-6 $i 1988 $j 07-12
 863 40 $8 1.3 $a 175 $b 1-5 $i 1989 $j 01-05
 864 30 $8 1.1 $a 1910-1988
 877 ## $3 1986 $a ACC8761-3-2 $j Lost $p J87958763
 [Coleção consiste dos v.18-174 (1907-Dec. 1988); v.175, no.1- 
 5 (Jan.-May 1989) com suplementos publicados irregularmente, 
 1910-1988; suplemento para 1986 extraviado da coleção] 
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CAMPO 878 - INFORMAÇÃO DE ITEM - ÍNDICES (R)        [2001/out]

Informação de item para índices que não são catalogados 
separadamentes existentes na instituição.
Uma exibição pode ser gerada a partir do conteúdo do campo 877 
e seus relacionados campos 852 (Localização), 855/865 (campos 
de legenda e padrão/enumeração e cronologia), ou 868 (Coleção 
textual - Informação de item) aos quais é interligado pelo 
subcampo $8 (Campo relacionado e sequência) ou relacionado 
pelo subcampo $3 (Especificação dos materiais).

Orientações para a aplicação dos designadores de conteúdo para 
o campo são indicadas em 876-878 (Informação de item - 
Informações gerais).

Descrição geral dos quatro tipos de campos de dados de 
coleção, as relações entre eles e a repetitividade de cada um 
são indicadas em 853-878 (Dados de coleção - Informações 
gerais).
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Ex.:
.852 01 $a TxAM $b Reference $h RA423 $i .B24
 866 #0 $8 0 $a v. 5
 868 #0 $8 0 $a Chronological Index
 868 #0 $8 0 $a Alphabetic Index
 876 ## $3 v.5 $a ABH1332-1-3 $p A14828301589
 878 ## $3 Chronological index $a ABH1332-1-4 $p A14828301588 
 878 ## $3 Alphabetic index $a ABH1332-1-5 $p A14801389752 

.852 01 $a CaOON $b Chem $h QD79.C454 $i LSS
 853 33 $8 1 $a v. $i (year)
 855 ## $8 1 $a v. $i (year) $o subject index
 855 ## $8 2 $a v. $i (year) $o author index
 863 40 $8 1.1 $a 1-8 $i 1973-1982
 863 40 $8 1.2 $a 9 $i 1983
 865 41 $8 1.1 $a 2 $i 1982/1983
 865 41 $8 2.1 $a 2 $i 1982/1983
 876 ## $8 1.2 $a ADF1383-1-1 $p A14802938478
 878 ## $8 1.1 $a ADF1383-1-2 $p A14809183075 
 878 ## $8 2.1 $a ADF1383-1-3 $p A14809813780 
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88X - OUTROS CAMPOS VARIÁVEIS - INFORMAÇÕES GERAIS  [2002/out]

Até a presente data, o campo 880 é o único campo definido.

880 - Escrita/representação gráfica alternativa
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CAMPO 880 - ESCRITA/REPRESENTAÇÃO GRÁFICA ALTERNATIVA (R)
                                                    [2001/out]

Contém a totalidade das informações de campo romanizado 
existente no registro bibliográfico mas em outra escrita ou 
representação gráfica. O campo romanizado e o correspondente 
campo em outra grafia possuem os mesmos indicadores e 
subcampos. O subcampo $6 faz o relacionamento entre os campos. 
Os dados no campo 880 podem se apresentar em mais de uma 
grafia.

Este campo é idêntico ao campo 880 do Formato Bibliográfico. 
[Por especificar utilização em um deles ou em ambo]

IND 1= (idêntico ao campo associado)

IND 2= (idêntico ao campo associado)

Subcampos:
$a-z  (idênticos ao campo associado)
$0-5  (idênticos ao campo associado)
$6    relacionamento (NR)
$7-9  (idênticos ao campo associado)
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Indicações de uso:
Quando um campo associado não existe no registro, o campo 880 
é construído e um número reservado (“  00”  ) é usado para indicar 
a situação especial.
Modelos e exemplos de registros com múltiplas 
escritas/representações gráficas, são encontrados no Appendix 
D - Multiscript Records, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/holdings/ecbdmulti.html;
descrições para o subcampo $6, no Apêndice A - Subcampos de 
controle deste manual (Appendix A - Control Subfields), 
disponível em: http://www.loc.gov/marc/holdings/ecbdcntf.html;
especificações para conjuntos de caracteres e repertórios para 
grafias em MARC Specifications for Record Structure, Character 
Sets, and Exchange Media, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html.

Ex.:
.852 4# $6 880-01 $a [Localização em escrita romanizada]
 880 ## $6 852-01/(2/r $a [Localização em grafia hebraica]
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APÊNDICES
 Apêndice A - Subcampos de controle
 Apêndice B - Exemplo de registro
*Apêndice C - Escrita/grafia múltipla
*Apêndice D - ANSI/NISO, ISO e MARC 21
*Apêndice E - Glossário
*Apêndice F - Modificações no formato
*Apêndice G - Fonte de códigos de instituições

* apêndices não abordados neste manual
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APÊNDICE A

SUBCAMPOS DE CONTROLE                               [2004/out]

Em registros bibliográficos são usados os subcampos de 
controle:

$w - número de controle do registro bibliográfico
$0 - número de controle do registro de autoridade
$5 - instituição à qual o campo se aplica 
$6 - relacionamento
$8 - campo relacionado e sequência

Em registros de coleção são usados os subcampos de controle:

$5 - instituição à qual o campo se aplica 
$6 - relacionamento
$8 - campo relacionado e sequência

As indicações de uso destes subcampos são as mesmas, tanto 
para registros bibliográficos como para registros de coleção, 
exceto quanto ao subcampo de controle $8.

Em registros de coleção, o subcampo $8 não possui, 
obrigatoriamente, a mesma sintaxe. A indicação na sintaxe do 
tipo de ligação de campo pode estar ausente e, se presente, 
não está definido uso para o código “c” (item constituinte), 
nem para o código “r” (reprodução) existentes para o Formato 
Bibliográfico.
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$8 - campo relacionado e sequência
O subcampo $8 identifica os campos relacionados e também pode 
propor uma sequência para a ligação destes campos. Pode ser 
repetitivo para ligar um campo a outros grupos de campos.
A estrutura da sintaxe para registros de coleção é:

$8[número de ligação].[sequência]\[tipo de ligação de campo]

[número de ligação].
Primeiro dado do subcampo, é obrigatório se o subcampo for 
usado. É um número inteiro de tamanho variável que aparece no 
subcampo $8, em todos os campos que devem estar ligados.

[sequência]\
Separada do número de ligação por um ponto (“.”), é opcional. 
É um número inteiro de tamanho variável que pode ser usado 
para indicar a ordem de exibição dos campos relacionados (uma 
sequência de números baixa será exibida antes de uma sequência 
mais alta). Se for usada, deve aparecer em todas as 
ocorrências do subcampo $8 contendo o mesmo número de ligação.

[tipo de ligação de campo]
É separado do dado precedente por uma barra inclinada 
invertida (\). É um código indicador do motivo da ligação e 
vem seguindo o número de ligação ou o número de sequência, se 
presente. Na ausência do tipo de ligação do campo, assume-se 
que o subcampo $8 é utilizado para ligar e sequenciar os 
campos 85X, 86X, ou 87X (campos de legenda, de enumeração e 
cronologia, de coleção textual, e/ou de informação de item).
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Os seguintes caracteres foram definidos para uso no subcampo 
$8 para registros de coleção:

a - ação
x - ordem sequencial

a – Ação
Linca um ou mais campos com outros campos para processamento 
e/ou ações referentes relacionadas. Somente usado quando mais 
de um campo 5XX está relacionado a outro 5XX.

x - Ordem sequencial
Estabelece a ordem de correlação na relação entre campos. Pode 
mostrar a ordem das partes de um campo muito longo que foi 
dividido; pode, também, indicar a importância relativa dos 
campos na sequência, entre outras funções.

Observe que o subcampo $8 é definido diferentemente no campo 
852, quando é usado para sequenciar relacionados registros de 
coleção. Veja mais informações no campo 852, subcampo $8.

Aplicação do subcampo $8 para 866-868 (campos de coleção 
textual)

Subcampo $8 contém dados que interligam relacionados campos de 
dados de coleção. Somente um número de ligação é usado em 
campos de Coleção textual se o campo é:

.somente campo de dados de coleção em informações de coleção, 
ou somente campo de dados de coleção para ser usado em 
exibições;

.uma exibição alternativa para uma ou mais partes de dados de 
coleção em campo(s) 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia) contidos nas informações de coleção; ou
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.um campo de dados de coleção em adição a campo(s) 863-865 
(campos de enumeração e cronologia) contido nas informações de 
coleção.
O número de ligação usado no subcampo $8 é determinado pelas 
seguintes condições:

Número de ligação é 0
.Coleções são informadas somente em um campo 866-868 (campos 
de coleção textual). Não ocorrem campos 853-855 nem 863-865.
.867 31 $8 0 $a “Teacher’s guide” pt. A-B

.Dados de coleção são informados em interligados campos 
853-855/863-865 (campos de legenda e padrão/campos de 
enumeração e cronologia), mas a forma de exibir é através de 
um campo 866-868 (campos de coleção textual).
.853 20 $8 1 $a [captions and pattern]
 853 20 $8 2 $a [captions and pattern]
 853 20 $8 3 $a [captions and pattern]
 863 43 $8 1.1 $a [enumeration and chronology]
 863 43 $8 2.1 $a [enumeration and chronology]
 863 43 $8 2.2 $a [enumeration and chronology]
 863 43 $8 3.1 $a [enumeration and chronology]
 866 40 $8 0 $a [textual holdings for display]
 [Exibição não é gerada a partir dos campos 853/868. O campo 
 866 substitui todos os campos 853/868 em exibições da 
 coleção] 
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O número de ligação é o mesmo nos interligados campos 853-855 
e 863-865
.Uma ou mais partes dos dados de coleções informadas em campos 
853-855 e 863-865 é também informada em um campo 866-868 para 
fornecer uma forma alternativa de exibição. O número de 
ligação indicado no subcampo $8 deve corresponder ao número de 
ligação no subcampo $8 dos interligados campos 853-855/863-865 
que o campo 866-868 substitui. O conteúdo de um campo de 
Coleção textual deve substituir todos os campos de enumeração 
e cronologia interligados com um campo de legenda e padrão.
Se vários campos de legenda e padrão/enumeração e cronologia 
que possuem consecutivos números de ligação serão substituídos 
com fins de exibição por um simples campo de coleção textual, 
o subcampo $8 pode ser repetido neste campo para informar o 
número de ligação de cada um dos campos de legenda e 
padrão/enumeração e cronologia.
.855 20 $8 1 $a [captions and pattern]
 855 20 $8 2 $a [captions and pattern]
 855 20 $8 3 $a [captions and pattern]
 855 20 $8 4 $a [captions and pattern]
 865 43 $8 1.1 $a [enumeration and chronology]
 865 43 $8 2.1 $a [enumeration and chronology] 
 865 43 $8 3.1 $a [enumeration and chronology]
 865 40 $8 4.1 $a [enumeration and chronology]
 868 40 $8 2 $8 3 $a [textual holdings for display]
 [Campo 868 substitui os campos 855/865 possuindo números de 
 ligação 2 e 3. Exibição não é gerada a partir destes campos] 

Opcionalmente, separados campos 866-868, cada um com um 
subcampo $8, podem ser utilizados ao invés de um único 866-868 
com vários subcampos $8.
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Número de ligação é único em sequências de dados de coleção 
com a enumeração e cronologia de campos 863-865
Quando parte dos dados de coleção é informada em campos 
853-855/863-865 e parte é informada em campos de coleção 
textual, exibições podem ser geradas a partir dos dois tipos 
de campos. Esta situação pode ocorrer quando a coleção é 
extremamente complexa ou o padrão de publicação varia muito 
para somente um  certo período. Um único número inteiro é 
utilizado como  número de ligação no campo de coleção textual 
para sequenciar o campo entre os campos 853-855/863-865.
.855 20 $8 1 $a [captions and pattern]
 855 20 $8 3 $a [captions and pattern]
 865 40 $8 1.1 $a [enumeration and chronology]
 865 40 $8 3.1 $a [enumeration and chronology]
 868 41 $8 2 $a [textual holdings]
 [A enumeração/cronologia de registros de coleção no campo 868 
 falha entre os campos com números de ligação 1 e 3. Uma 
 exibição pode ser gerada a partir de todos os campos] 
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APÊNDICE B

EXEMPLOS DE REGISTROS                               [2002/out]

Os exemplos neste apêndice refletem a aplicação plena dos 
designadores de conteúdo do MARC 21 em registros de coleção.
Na maioria dos casos, os dados foram retirados do 
Appendix: Examples of Holdings Statements de Holdings 
Statements for Bibliographic Items (ANSI/ NISO Z39.71).

Os exemplos ilustram os seguintes casos:
.Item em parte única e com texto impresso
.Item em várias partes que é um conjunto de fitas para 
 videocassete
.Item em várias partes e distribuído em duas localizações
.Publicação seriada com limitada retenção
 (informação de coleção em separado registro de coleção e 
 inserida em registro bibliográfico)
.Publicação seriada com dois exemplares na coleção
.Publicação seriada não correntemente recebida
.Publicação seriada incompleta na coleção
.Publicação seriada com lacunas
.Publicação seriada com alternativo sistema numérico
.Publicação seriada com índices
.Publicação seriada com mudança de padrão e informação de item

Os três primeiros exemplos não são publicações seriadas, mas 
aqui têm a finalidade de iniciar o entendimento da construção 
de registros de coleção.
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Os exemplos incluem, pelo menos, os elementos de dados básicos 
requeridos para gerar uma exibição. Primeiramente é exibido o 
padrão especificado pela norma (Z39.44 ou Z39.71); depois, 
apresentamos o registro MARC.
O Diretório e campos de relacionamento (004,010-030) não são 
incluídos nos exemplos, mas são necessários em registros 
reais. 
O campo 001 contém a frase <número de controle> indicando ser 
o registro apenas um exemplo. A falta de um Diretório, bem 
como de posições do Líder (geradas pelo sistema), é 
representada por “*” (asterisco). Em todos os exemplos, o 
Nível 3 ilustra a exibição da Opção B da norma e o Nível 4 
ilustra a exibição da Opção A.
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.ITEM EM PARTE ÚNICA E COM TEXTO IMPRESSO 
A biblioteca possui item em parte única.
Somente os Níveis 1 e 2 são apropriados.

Nível 1
[Localização] Main
Líder/00-23     *****nx###22*****1##4500
001             <número de controle>
852          ## $a [Localização] $b Main

Nível 2
[Localização] Main 19870414 (0,ta,4,2,8)
Líder/00-23     *****nx###22*****2##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8902202p####8###4001aa###0870414
852          ## $a [Localização] $b Main

FORMATO DE COLEÇÃO EXEMPLOS



FORMATO DE COLEÇÃO EXEMPLOS



.ITEM EM VÁRIAS PARTES QUE É UM CONJUNTO DE FITAS PARA 
VIDEOCASSETE
O item está incompleto e a biblioteca escolheu não colocar em 
circulação.

Nível 1
[Localização] HN535.2.M368
Líder/00-23     *****nv###22*****1##4500
001             <número de controle>
852          0# $a [Localização] $h HN535.2 $i .M3J68

Nível 2
[Localização] HN535.2.M368 19880511 (videocassette--VHS)
Líder/00-23     *****nv###22*****2##4500
001             <número de controle>
007/00-08       vfucbaios
008/00-31       8902224u####8###2001bu###0880511
852          0# $a [Localização] $h HN535.2 $i .M3J68

Nível 3
[Localização] HN535.2.M368 19880511 (videocassette--VHS) no. 
1-5
Líder/00-23     *****nv###22*****3##4500
001             <número de controle>
007/00-08       vfucbaios
008/00-31       8902224u####8###2001bu###0880511
852          0# $a [Localização] $h HN535.2 $i .M3J68
853          00 $8 1 $a no.
863          30 $8 1.1 $a 1-5 $w g
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Nível 4
[Localização] HN535.2.M368 19880511 (videocassette--VHS) no. 
1-3, 5
Líder/00-23     *****nv###22*****4##4500
001             <número de controle>
007/00-08       vfucbaios
008/00-31       8902224u####8###2001bu###0880511
852          0# $a [Localização] $h HN535.2 $i .M3J68
853          00 $8 1 $a no.
863          40 $8 1.1 $a 1-3 $w g
863          41 $8 1.2 $a 5
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.ITEM EM VÁRIAS PARTES E DISTRIBUÍDO EM DUAS LOCALIZAÇÕES
Os volumes 1-10 estão localizados diferentemente dos v. 11-25.
Nos níveis 1 e 2, um simples registro de coleção com vários 
campos 852 pode ser usado; esta é uma decisão da biblioteca.

Nível 1
[Localização] Spec.Coll. RA423.B24 
[Localização] Reference RA423.B24
Líder/00-23     *****nv###22*****1##4500
001             <número de controle>
852          0# $3 v.1-10 $a [Localização] $b Spec.Coll. 
                $h RA423 $i .B24
852          0# $3 v.11-25 $a [Localização] $b Reference
                $h RA423 $i .B24

Nível 2
[Localização] Spec.Coll. RA423.B24 19860111 (0,ta,2,1,8) 
[Localização] Reference RA423.B24 19860111 (0,ta,2,1,8)
Líder/00-23     *****nv###22*****2##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8902201u####8###2001uu###0860111
852          0# $3 v.1-10 $a [Location Identifier]
                $b Spec.Coll. $h RA423 $i .B24
852          0# $3 v.11-25 $a [Location Identifier]
                $b Reference $h RA423 $i .B24
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Nível 3
[Localização] Spec.Coll. RA423.B24 c.1 19860111 (a,ta,2,1,8) 
v.1-10 
[Localização] Reference RA423.B24 c.1 19860111 (a,ta,2,1,8) 
v.11-25
Líder/00-23     *****nv###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8902201u####8###2001uu###0860111
852          0# $a [Location Identifier] $b Spec.Coll.
                $h RA423 $i .B24
853          20 $8 1 $a v. $t c.
863          30 $8 1.1 $a 1-10 $t 1
Líder/00-23     *****nv###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8902201u####8###2001uu###0860111
852          0# $a [Location Identifier] $b Reference
                $h RA423 $i .B24
853          20 $8 1 $a v. $t c.
863          30 $8 1.1 $a 11-25 $t 1
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.PUBLICAÇÃO SERIADA COM LIMITADA RETENÇÃO
A biblioteca possui: v. 108:no. 1-18.
O título é recebido correntemente, mas é retido somente o ano 
em curso. A coleção é mostrada por separado registro de 
coleção e como informação de coleção inserida em registro 
bibliográfico.

Informação de coleção apresentada em separado registro de 
coleção:
Nível 1
NvLN
Líder/00-23    *****ny###22*****1##4500
001            <número de controle>
852         ## $a NvLN

Nível 2
NvLN 19831017 (0,ta,0,4,6) Reter última unidade (ano)
Líder/00-23    *****ny###22*****2##4500
001            <número de controle>
008/00-31      8312254p####611y0001ba###0831017
852         ## $a NvLN

Nível 3
NvLN 19831017 (a,ta,0,4,6) v. 108- 1983-
Reter última unidade (ano)
Líder/00-23     *****ny###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312254p####6l1y0###baeng0831017
852          01 $a NvLN $h Z671 $i .L7
853          01 $8 1 $a v. $i (year)
863          30 $8 1.1 $a 108- $i 1983-
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Nível 4
NvLN 19831017 (b,ta,0,4,6) v. 108:no. 1 (1983:Jan.1)-v. 
108:no. 18 (1983:Oct. 15)
Reter última unidade (ano)
Líder/00-23    *****ny###22*****4##4500
001            <número de controle>
008/00-31      8312284p####6l1y0###baeng0831017
852         01 $a NvLN $h Z671 $i .L7
853         20 $8 1 $a v. $b no. $u 22 $v r $i (year)
               $j (week) $w s $x 12 $y om07,08
863         40 $8 1.1 $a 108 $b 1-18 $i 1983 $j 01:01-10:15

FORMATO DE COLEÇÃO EXEMPLOS



Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Nível 4
NvLN 19831017 (b,ta,0,4,6) v. 108:no. 1 (1983:Jan.1)-v. 
108:no. 18 (1983:Oct. 15) Reter última unidade (ano)
Líder/00-23     *****nas##22*****###4500
001             <número de controle>
005             19890515112153.0
008/00-38       76803c19769999nyusn#p#######|uuu|0eng#d
010          ## $a ###76645271
022          0# $a 0363-0277 $y 0000-0027
035          ## $a (OCoLC)2351916
040          ## $a NSDP $c DLC $d DLC $d NvLN
042          ## $a nsdp $a lc
043          ## $a n-us---
050          0# $a Z671 $b .L7
082          ## $a 020/.5
222          10 $a Library journal $b (1976)
245          00 $a Library journal.
260          00 $a [New York : $b Bowker]
300          ## $a v. $b ill. $c 29 cm.
362          0# $a v. 101, no. 9- May 1, 1976-
650          #0 $a Library science $x Periodicals
650          #0 $a Libraries $z United States
780          00 $t LJ, Library journal $x 0360-3113
                $w (OCoLC)2171727
841          ## $a y### $b 8312284p####6l1y0###baeng0831017
                $e 4
852          01 $a NvLN $h Z671 $i .L7
853          20 $8 1 $a v. $b no. $u 22 $v r $i (year)
                $j (week) $w s $x 12 $y om07,08
863          40 $8 1.1 $a 108 $b 1-18 $i 1983 $j 01:01-10:15
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.PUBLICAÇÃO SERIADA COM DOIS EXEMPLARES NA COLEÇÃO
A biblioteca correntemente os recebe e mantém permanentemente.
Exemplar 1: v. 3-22 (completo), v. 23: n.1-9. 
Exemplar 2: v. 1-21 (completo), v. 22: n. 1-6, 8-12;
            v. 23: n. 1-3, 5-8. 
Nível 1
CSf Sci Cop.1 
CSf Sci Cop.2
Líder/00-23     *****ny###22*****1##4500
001             <número de controle>
852          ## $a CSf $b Sci $t 1
852          ## $a CSf $b Sci $t 2

Nível 2
CSf Sci Cop.1 19831017 (0,ta,1,4,8) 
CSf Sci Cop.2 19831017 (0,ta,1,4,8)
Líder/00-23     *****ny###22*****2##4500
001             <número de controle>
008/00-30       8312304g####8###1002aa###131017
852          ## $a CSf $b Sci $t 1
852          ## $a CSf $b Sci $t 2

Nível 3
CSf Sci Cop.1 19831017 (a,ta,1,4,8) v.3-v.23 1963-1983 
CSf Sci Cop.2 19831017 (a,ta,1,4,8) v.1-v.23 1961-1983
Líder/00-23     *****ny###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312304g####8###1002aa###1831017
852          ## $a CSf $b Sci
853          00 $8 1 $a v. $b no. $u 12
                $i (year) $j (month) $t Cop.
863          30 $8 1.1 $a 3-23 $i 1963-1983 $t 1
863          30 $8 1.2 $a 1-23 $i 1961-1983 $t 2
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Nível 4
CSf Sci Cop.1 19831017 (b,ta,2,4,8) v.3 (1963)-v.22 (1982) 
v.23:no.1 (1983:Jan.)-v.23:no.9 (1983:Sept.) 
CSf Sci Cop.2 19831017 (b,ta,2,4,8) v.1 (1961)-v.21 (1981) 
v.22:no.1 (1982:Jan.)-v.22:no.6 (1982:June),v.22:no.8 
(1982:Aug.)-v.22:no.12 (1982:Dec.) v.23:no.1 (1983:Jan.)-
v.23:no.3 (1983:Mar.), v.23:no.5 (1983:May)-v.23:no.8 
(1983:Aug.)
Líder/00-23     *****ny###22*****4##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312304g####8###2001aaeng0831017
852          ## $a CSf $b Sci $t 1
853          10 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r
                $i (year) $j (month) $w m $x 01
863          40 $8 1.1 $a 3-22 $i 1963-1982
863          40 $8 1.2 $a 23 $b 1-9 $i 1983 $j 01-09
Líder/00-23     *****ny###22*****4##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312304g####8###2001aaeng0831017
852          ## $a CSf $b Sci $t 2
853          10 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r
                $i (year) $j (month) $w m $x 01
863          40 $8 1.1 $a 1-21 $i 1961-1981
863          40 $8 1.2 $a 22 $b 1-6 $i 1982 $j 01-06
863          40 $8 1.3 $a 22 $b 8-12 $i 1982 $j 08-12
863          40 $8 1.4 $a 23 $b 1-3 $i 1983 $j 01-03
863          40 $8 1.5 $a 23 $b 5-8 $i 1983 $j 05-08
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.PUBLICAÇÃO SERIADA NÃO CORRENTEMENTE RECEBIDA
A biblioteca possui v. 1-8.
A coleção é permanentemente retida e não é recebida 
correntemente. Neste momento, os Níveis 3 e 4 são os mesmos, 
exceto para o Líder/07 (Líder/Nível de catalogação); se falhas 
ocorrerem, os níveis se tornarão diferentes.

Nível 1
MnRM
Líder/00-23     *****ny###22*****1##4500
001             <número de controle>
852          01 $a MnRM $h QH511 $i .A1J68

Nível 2
MnRM 19831017 (Não apresenta a coleção; Texto; Coleção 
completa; Não correntemente recebida; Retenção permanente)
Líder/00-23     *****ny###22*****2##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305p####8###1001aa###0831017
852          01 $a MnRM $h QH511 $i .A1J68

Nível 3
MnRm 19831017 (Apresenta a coleção sumariamente; Texto; 
Coleção completa; Não correntemente recebida; Retenção 
permanente) v.1-v.8 1970-1976
Líder/00-23     *****ny###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305p####8###1001aa###0831017
852          01 $a MnRM $h QH511 $i .A1J68
853          01 $8 1 $a v. $i (year)
863          30 $8 1.1 $a 1-8 $i 1970-1976
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Nível 4
MnRM 19831017 (Apresenta a coleção detalhadamente; Texto; 
Coleção completa; Não correntemente recebida; Retenção 
permanente) v.1 (1970)-v.8 (1976)
Líder/00-23     *****ny###22*****4##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305p####8###1001aa###0831017
852          01 $a MnRM $h QH511 $i .A1J68
853          01 $8 1 $a v. $i (year)
863          40 $8 1.1 $a 1-8 $i 1970-1976
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.PUBLICAÇÃO SERIADA INCOMPLETA NA COLEÇÃO
A biblioteca possui: vyp. 1-6 (completa); vyp. 7: no. 1, 3-12; 
vyp. 8-10 (completa); and vyp. 11:no. 1-10.
O título é recebido correntemente e a coleção é 
permanentemente retida.

Nível 1
CLU
Líder/00-23     *****ny###22*****1##4500
001             <número de controle>
852          ## $a CLU

Nível 2
CLU 19831017 (0,ta,1,4,8)
Líder/00-23     *****ny###22*****2##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312124p####8###l001aa###0831017
852          ## $a CLU

Nível 3
CLU 19831017 (a,ta,1,4,8) vyp.1- 1973-
Líder/00-23     *****ny###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312124p####8###1001aabul0831017
852          ## $a CLU
853          00 $8 1 $a vyp. $b no. $i (year) $j (month)
863          30 $8 1.1 $a 1- $i 1973-

FORMATO DE COLEÇÃO EXEMPLOS



Nível 4
CLU 1981017 (b,ta,1,4,8) vyp.1 (1973)-vyp.6 (1978) vyp7:no.1 
(1979:ianz.), vyp.7:no.3 (1979:mart)-vyp.7:no.12 (1979:dek.) 
vyp.8 (1980)-vyp.10 (1982) vyp.11:no.1 (1983:ianv.)-
vyp.11:no.10 (1983:okt.)
Líder/00-23     *****ny###22*****4##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312124p####8###1001aabul0831017
852          ## $a CLU
853          20 $8 1 $a vyp. $b no. $u 12 $v r
                $i (year) $j (month)
863          40 $8 1.1 $a l-6 $i 1973-1978
863          41 $8 1.2 $a 7 $b 1 $i 1979 $j 01 $w g
863          40 $8 1.3 $a 7 $b 3-12 $i 1979 $j 03-12
863          40 $8 1.4 $a 8-10 $i 1980-1982
863          40 $8 1.5 $a 11 $b 1-10 $i 1983 $j 01-10
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.PUBLICAÇÃO SERIADA COM LACUNAS
A biblioteca possui: Bd. 1-22 (Bd. 20-21 não constam), n.F. 
Bd. 1-25, 50-51.
O título não é recebido correntemente, mas é permanentemente 
retido. A vírgula existente nos Níveis 3 e 4 aparecem por 
causa de lacunas na coleção.

Nível 1
NNCU-G
Líder/00-23     *****ny###22*****1##4500
001             <número de controle>
852          ## $a NNCU-G

Nível 2
NNCU-G 19831017 (0,ta,2,5,8)
Líder/00-23     *****ny###22*****2##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312295u####8###2001aa###0831017
852          ## $a NNCU-G

Nível 3
NNCU-G 19831017 (a,ta,2,5,8) Bd.1-Bd.22,n.F.Bd.1-
n.F.Bd.25,n.F.Bd.50-n.F.Bd.51 
1911-1924/1925,1925/1926-1942/1943,1961/1962-1963/1964
Líder/00-23     *****ny###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312295u####8###2001aa###0831017
852          ## $a NNCU-G
853          03 $8 1 $a Bd. $i (year)
853          03 $8 2 $a n.F.:Bd. $i (year)
863          30 $8 1.1 $a 1-22 $i 1911-1924/1925
863          30 $8 2.1 $a 1-25 $i 1925/1926-1942/1943
863          30 $8 2.2 $a 50-51 $i 1961/1962-1963/1964
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Nível 4
NNCU-G 19831017 (b,ta,2,5,8) Bd. 1 (1911)-Bd.19 (1920/1921), 
Bd.22 (1924/1925), n.F.Bd.1 (1925/1926)-n.F.Bd.25 
(1942/1943),n.F.Bd.50 (1961/1963)-n.F.Bd.51 (1962/1964)
Líder/00-23     *****ny###22*****4##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312295u####8###2001aa###0831017
852          ## $a NNCU-G
853          03 $8 1 $a Bd. $i (year)
853          03 $8 2 $a n.F.:Bd. $i (year)
863          40 $8 1.1 $a 1-19 $i 1911-1920/1921 $w g
863          41 $8 1.2 $a 22 $i 1924/1925
863          40 $8 2.1 $a 1-25 $i 1925/1926-1942/1943 $w g
863          40 $8 2.2 $a 50-51 $i 1961/1962-1963/1964
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.PUBLICAÇÃO SERIADA COM ALTERNATIVO SISTEMA NUMÉRICO
A biblioteca possui: v. 88-90 (complete); v. 91: pt. 1-3.
A publicação possui alternativo sistema numérico. O título não 
é recebido correntemente, mas é permanentemente retido. 

Nível 1
ScCM
Líder/00-23     *****ny###22*****1##4500
001             <número de controle>
852          ## $a ScCM

Nível 2
ScCM 19831017 (0,ta,2,5,8)
Líder/00-23     *****ny###22*****2##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305u####8###2001aa###0831017
852             ## $a ScCM

Nível 3
ScCM 19811017 (a,ta,2,5,8) v.88-v.91=no.1063-no. 1083 
1982-1983
Líder/00-23     *****ny###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305u####8###2001aaeng0831017
852          ## $a ScCM
853          03 $8 1 $a v. $b pt. $g no. $i (year) $j 
(month)
863          30 $8 1.l $a 88-91 $g 1063-1083 $i 1982-1983
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Nível 4
ScCM 19831017 (b,ta,2,5,8) v.88=no.1063 (1982)-v.90=no.1080 
(1983) v.91:pt.1=no.1081 (1983:Aug.)-v.91:pt.3=no.1083 
(1983:Oct.)
Líder/00-23     *****ny###22*****4##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305u####8###2001aaeng0831017
852          ## $a ScCM
853          03 $8 1 $a v. $b pt. $g no. 
                $i (year) $j (month)
863          40 $8 1.1 $a 88-90 $g 1063-1080 $i 1982-1983
863          40 $8 1.2 $a 91 $b l-3 $g 1081-1083 $i 1983
                $j 08-10
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.PUBLICAÇÃO SERIADA COM ÍNDICES
A biblioteca possui: v. 1-9 e vários índices. O título não é 
correntemente recebido, mas toda a coleção é permanentemente 
retida.

Nível 1 
CaOON Chem QD.C454L55
Líder/00-23     *****ny###22*****1##4500
001             <número de controle>
852         0# $a CaOON $b Chem $h QD79 $i .C454L55

Nível 2
CaOON Chem QD79.C454L55 19831017 (0,ta,0,5,8)
Líder/00-23     *****ny###22*****2##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305u####8###0001aa###0831017
852          0# $a CaOON $b Chem $h QD79 $i .C454L55

Nível 3
CaOON Chem QD79.C454L55 19831017 (a,ta,0,5,8) v.1-v.9 
1973-1982
Líder/00-23     *****ny###22*****3##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305u####8###0001aa###0831017
852          0# $a CaOON $b Chem $h QD79 $i .C454L55
853          03 $8 1 $a v. $i (year)
863          30 $8 1.1 $a 1-9 $i 1973-1982
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Nível 4
CaOON Chem QD79.C454L55 19831017 (b,ta,0,5,8) v.1 (1973)-v.9 
(1982) 
CaOON Chem QD79.C454L55 19831017 (d,ta,0,5,8) v.1 
(1973/1974)-v.2 (1974/1975)
Líder/00-23     *****ny###22*****4##4500
001             <número de controle>
008/00-31       8312305u####8###0001aa###0831017
852          0# $a CaOON $b Chem $h QD79 $i .C454L55
853          33 $8 1 $a v. $i (year)
855          ## $8 1 $a v. $i (year)
                $o subject, author indexes
863          40 $8 1.1 $a 1-9 $i 1973-1982
865          41 $8 1.1 $a 1 $i 1973/1974
865          41 $8 1.2 $a 2 $i 1974/1975
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.PUBLICAÇÃO SERIADA COM MUDANÇA DE PADRÃO E INFORMAÇÃO DE ITEM
A coleção para os v. 1-20 está comprimida, pois a biblioteca 
não os identificou com código de barras (barcoding materials) 
quando estes foram recebidos. A partir do v. 21, cada volume 
bibliográfico foi separadamente encadernado e identificado com 
código de barras (barcoded). Vários fascículos do v. 22 estão 
ausentes, gerando o uso do campo 866. No v. 22, o padrão mudou 
de mensal para trimestral, e a publicação foi recebida 
regularmente nos últimos dois anos. O título é correntemente 
recebido. É sugerida exibição da informação de item.

Nível 4
CSf Sci Cop. 1 (b,ta,2,4,8) v.1 (1971)-v.20 (1990), 
v.21:no.1-4,8 (1991), v.22 (1991)-v.23 (1992) 
. Item level holdings: 
. v.21: no.1-4,8 ACQ3244-2-2 #3238901837581 
. v.22 ACQ3244-2-1 #3238913848592 
. v.23 ACQ3244-2-3 #3238938193975
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Líder/00-23     *****ny###22*****5##4500
001             <número de controle>
008/00-31       9405314p####8###2001baeng0940630
852          0# $a CSf $b Sci $t 1
853          10 $8 1 $a v. $b no. $u 12 $v r
                $i (year) $j (month)
853          10 $8 3 $a v. $b no. $u 4 $v r
                $i (year) $j (season)
863          41 $8 1.1 $a 1-20 $i 1971-1990
863          41 $8 3.1 $a 22 $i 1991
863          40 $8 3.2 $a 23 $i 1992
866          01 $8 2 $a vol. 21, no. 1-4, 8
876          ## $8 3.1 $a ACQ3244-2-1 $p 3238913848592
876          ## $8 3.2 $a ACQ3244-2-3 $p 3238938193975
876          ## $3 v. 21, no. 1-4, 8 $a ACQ3244-2-2
                $p 3238901837581

 

FORMATO DE COLEÇÃO EXEMPLOS


