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Երկու խոսք

ԿՈՀԱ-ն գրադարանային բոլոր գործընթացների բաց կոդով ծրագրային
ապահովում է, որից օգտվում են աշխարհի խոշորագույն գրադարանները, այդ
թվում եւ Հայաստանի ազգային գրադարանը: ԿՈՀԱ ծրագրային ապահովումը
կարող է օգտագործել ինչպես առանձին անկախ գրադարանը, այնպես էլ
գրադարանների միավորված խումբը, որ նախընտրել է ստեղծել միասնական
քարտարան։ Ծրագրի շնորհիվ միավորված գրադարանների ընթերցողները
կարող են փնտրել եւ գտնել իրենց նախընտրած նյութը միմյանց շտեմարաններից,
պատվիրել առցանց, կատարել տացք, վերադարձ եւ այլն: Հայաստանում ԿՈՀԱ
համակարգը ներդրված է վաղուց, եւ խոշոր գրադարանները հաջողությամբ
օգտվում են դրանից: Ցանկացած մեծ եւ փոքր, մարզային, համայնքային թե
անձնական գրադարան ինչպես նաեւ թանգարան եւ արխիվ կարող է օգտվել այս
անվճար ծրագրային ապահովումից՝ մշակված միջազգային բարձր չափանիշների
համաձայն։
Սույն ուղեցույցը, որը ստեղծվել է «Անկախ գրադարանների ցանցի» (libraries.am)
նախաձեռնությամբ եւ ՀՀ ԿԳՍՄ նախարարության աջակցությամբ, փորձ է առաջին
անգամ հայերենով ներկայացնելու ԿՈՀԱ քարտագրման USMARC* հիմնական
դաշտերի թարգմանությունն ու նկարագրությունը, ինչպես նաեւ այն քայլերը,
որոնց հետեւելով սկսնակ գրադարանավարները, ուսանողները, անգամ
մշակութային կազմակերպության համակարգողները կարող են գրառումներ
կատարել ծրագրի համապատասխան դաշտերում եւ քարտագրել գիրքը,
ամսագիրը, CD-ն կամ ցանկացած այլ գրադարանային միավոր՝ ստեղծելով
կազմակերպության էլեկտրոնային շտեմարանը: Ուղեցույցում տրված են գիրք,
գրքույկ, ամսագիր, քարտեզ, էլեկտրոնային նյութ եւ արվեստի գործ քարտագրելու համար անհրաժեշտ MARC դաշտերի նկարագրությունը՝ օրինակներով:
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Ինչպես նշեցինք, ուղեցույցը ԿՈՀԱ համակարգի USMARC դաշտերի թարգմանության եւ հանրայնացման առաջին փորձն է եւ կատարելագործման երկար
ճանապարհ ունի: Տարիներ առաջ Նինա Բժշկյանը ստեղծել էր նմանատիպ
ձեռնարկ ռուսերենով, որը մեզ է հասել տիկին Աիդա Սարգսյանի շնորհիվ, ում
եւ անսահման երախտապարտ ենք ուղեցույցի ստեղծման աշխատանքներին
աջակցելու համար: Ուղեցույցի դաշտերի թարգմանությունը կատարվել է ըստ
ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի «MARC 21 Format for Bibliographic Data» ուղեցույցի,
(թողարկված՝ 1999 թ., վերջին թարմացումը՝ նոյեմբեր, 2019 թ.):
Այս ուղեցույցը ստեղծվել է հանրային լայն կիրառման նպատակով, այդուհանդերձ
դրա ստեղծման առաջնային նպատակը «Անկախ գրադարանների ցանցի»
(libraries.am) ներքին ռեսուրսին ծառայելն է, քանի որ ցանցում ներգրավված են ոչ
անպայմանորեն գրադարանային գործառույթ ունեցող կազմակերպություններ,
եւ դրանցից շատերը չունեն մշտական գրադարանավարներ կամ այլ համապատասխան մասնագետներ:
Երախտապարտ կլինենք ստանալու ձեր առաջարկներն ու
դիտողությունները karin.grgioryan@gmail.com հասցեին:

Կարին Գրիգորյան

* Հայաստանի գրադարաններն ընտրել են մուտքագրման USMARC թվային
ձեւաչափը:

Քարտագրման USMARC գրառումը բաղկացած է երեք տարրից.
* Գրառման կառուցվածք, որն իրականացվում է ANSI (American National
Standard for Information Interchange) տեղեկատվության փոխանակման
ամերիկյան ազգային ստանդարտին համապատասխան
* Գրառման տվ յալներ՝ կոդեր (դաշտեր, ենթադաշտեր, ցուցիչներ), որոնք
հատուկ ստեղծված են նյութի տվ յալները նկարագրելու համար
* Բովանդակություն, որն իրականացվում է ISBD (International Standard
Bibliographic Description) միջազգային ստանդարտ մատենագիտական
նկարագրության կանոններով։
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Ինչպես օգտվել ուղեցույցից
Ուղեցույցում նկարագրված են ԿՈՀԱ քարտագրման USMARC դաշտերը,
դրանց ցուցիչները եւ ենթադաշտերը, տրված են կամայական օրինակներ,
հնարավորության դեպքում՝ երեք լեզվով (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն):
Ուղեցույցում մենք օգտագործել ենք պատկերներ libraries.am կայքից, որոնք
անգլերեն են: Նախընտրել ենք այդպես, քանի որ ծրագրի հայերեն թարգմանությունը կատարյալ չէ:

Libraries.am եւ ԿՈՀԱ քարտագրման USMARC դաշտեր
Libraries.am-ի միավորված քարտարանի համար մենք ստեղծել ենք 5 մատենագիտական գրառման կմախք՝
«Books, Booklets, Workbooks (libraries.am)» (BKS) գրքեր, գրքույկներ, ժողովածուներ
«Serials (libraries.am)» (SER)- պարբերականներ
«Maps (libraries.am)» (MP) - քարտեզներ
«CD-ROMs, DVD-ROMs, General Online Resources (libraries.am)»
(CF) - տեսաձայնային նյութեր, էլեկտրոնային ռեսուրսներ
«Art materials (libraries.am)» (ART) - արվեստի գործեր, այլ նյութեր:
Այս կմախքներում համապատասխանաբար կարելի է քարտագրել գիրք, գրքույկ,
պարբերականներ, քարտեզ, համակարգչային նյութ (հոդված, թեզ, էլ. գիրք) եւ
արվեստի գործ, ներառյալ՝ տեսաձայնային նյութեր, CD եւ DVD:
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Յուրաքանչ յուր դաշտի վերեւում գտնենք այս հապավումները` BKS, SER, MP,
CF, ART, որոնք կհուշեն, թե տվ յալ դաշտը ինչ միավորի քարտագրման համար է
նախատեսված:
Ի սկզբանե ճիշտ ընտրենք գրառման կմախքը, սա շատ կարեւոր է:
ԿՈՀԱ քարտագրման USMARC դաշտերը իրենց ենթադաշտերով շատ ավելին են,
ինչը նշանակում է, որ կարող ենք անվերջ կատարելագործել գրառումը: Libraries.
am-ի մատենագիտական կմախքներում եւ ուղեցույցում, որոնցում USMARC
դաշտերը նույնական են, մենք պահպանել ենք կարեւոր նշանակության բոլոր
դաշտերը, ինչը թույլ է տալիս, որ մեր գրառումը համապատասխանի միջազգային
չափանիշներին:

Կրկնվող դաշտեր
Կան դաշտեր, որոնք կարելի է կրկնել գրառվող միավորի նկարագրությունն
ավելի ամբողջական դարձնելու համար: Կրկնվող են 020, 440, 700, 650 եւ այլ
դաշտերը: Պատկերում տրված է «Repeat this tag» նշանը: Դրա կողքին ջնջելու
նշանն է՝ «Delete this tag»: Փորձենք չշփոթել նկ. 1

Պարտադիր դաշտեր
Կան դաշտեր, որոնք կրկնվող չեն, բայց պարտադիր (չլրացնելու դեպքում
համակարգը թույլ չի տա պահպանել գրառումը): Պարտադիր են 245, 300, 942
եւ այլ դաշտերը: 300 դաշտը պարտադիր է եւ կրկնվող, եւ այլն:

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏՎԵԼ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻՑ
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Ենթադաշտեր եւ ցուցիչներ
Դաշտերն ունեն ցուցիչներ եւ ենթադաշտեր:
Սովորաբար դաշտի համարի աջ կողմում կտեսնեք երկու պատուհանիկ, որոնք
ցուցիչների գրանցման համար են: Ցուցիչները կոդեր են, որոնք նշում են
գրանցվող գրքի տարբեր կարգավիճակները: նկ. 2

Սեղմելով դաշտի թվի ներքեւում երեւացող փոքրիկ սլաքները՝ կնշենք դրանց
ճիշտ դիրքը քարտի նկարագրության մեջ: Եկեք առայժմ դրանց ձեռք չտանք:
նկ. 3
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Եթե դաշտի նկարագրության մեջ կարդանք, որ առաջին կամ երկրորդ ցուցիչը
սահմանված չէ, տվ յալ պատուհանը թողնելու ենք դատարկ: Եթե երկու ցուցիչն
էլ սահմանված չեն, երկու պատուհանն էլ թողնելու ենք դատարկ: Ուղեցույցի
օրինակների մեջ դատարկը նշված է # (բացատ) նշանով:
Ուրեմն՝ # = դատարկ:
Բուն գրառումներն անում ենք ենթադաշտերում: Վարի պատկերներում կամայական ընտրված 245 դաշտն է: 00-ն դրա ցուցիչներն են, իսկ $a, $b, $c, $հ-ը՝
ենթադաշտերը: $a ենթադաշտում գրանցում ենք վերնագիրը, այս դեպքում՝
«XIX դարի հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությունից»: Ուղեցույցի
օրինակների մեջ ենթադաշտը նշված է $ նշանով:
Ուրեմն՝ $=ենթադաշտ
Այստեղ պարզապես տեսնենք, թե ինչպես են լրացվում ենթադաշտերը:
245 դաշտին հետագայում կանդրադառնանք: նկ. 4, նկ. 5

Չլրացված

Լրացված

Կրկնվող ենթադաշտեր
Ենթադաշտերը կարելի է կրկնել, օրինակ՝ 260 (Հրատարակչական եւ այլ
տվ յալներ) դաշտի $a ենթադաշտը երկու քաղաքի դեպքում կրկնվում է, $b

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏՎԵԼ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻՑ

ենթադաշտը կրկնվում է երկու հրատարակչության դեպքում, եւ այլն: նկ. 6

Օրինակներ
Ուղեցույցում մեր օրինակներն ունեն հետեւյալ մոտավոր տեսքը.

245 00 $aXIX դարի հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությունից:
$h[տեքստ]
$bՄենագրությունների եւ հոդվածների ժողովածու /
$cՀայկական ՍՍՀ ԳԱ. Փիլիսոփայության եւ իրավունքի
ին-տ.
Հիշենք, որ օրինակներում չսահմանված ցուցիչները նշվում են #
(բացատ) նշանով: ԿՈՀԱ համակարգում քարտագրելիս չսահմանված
ցուցիչների պատուհանները պարզապես պետք է դատարկ թողնենք:
Դաշտի համարի եւ ցուցիչների միջեւ հարցական նշանը (?) մեզ
կտանի Կոնգրեսի գրադարանի համապատասխան դաշտ, որտեղ
տվ յալ դաշտը իր ենթադաշտերով ու ցուցիչներով մանրամասն
նկարագրված են իրենց օրինակներով: Եթե ուղեցույցի օրինակներն ու
նկարագրությունը բավարար չհամարենք, միշտ էլ կարող ենք օգտվել
մայր աղբյուրից: Քարտագրման դաշտերի վերաբերյալ ամբողջական
տեղեկատվությունը կգտնեք այս հղումներով.
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd100.html (անգլերեն)
http://marc21.rsl.ru/index.php?f=251 (ռուսերեն)
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Ինչպես կատարել գրառում
Ցանկանում եք նոր գիրք կամ էլեկտրոնային հոդված քարտագրե՞լ: Ծրագիր մուտք
գործելուց հետո փնտրեք «Cataloging» բաժինը, որ սկսենք: Մեզ հետաքրքիր
ճամփորդություն է սպասվում: նկ. 7

Ինչպես ներմուծել գրառում
Նոր գրառում ստեղծելուց՝ քարտագրելուց առաջ եկեք համոզվենք, որ գիրքը մեր
քարտարանում առկա չէ: Գուցե «Անկախ գրադարանների ցանց»-ի գործընկերն
արդեն քարտագրե՞լ է այն: Եկեք փնտրենք ցանցի քարտարանում՝ «Cataloging
search» մասում հավաքելով որեւէ տվ յալ՝ վերնագիր, հեղինակ, խորագիր եւ
այլն: նկ. 8

Եթե գտնում ենք գիրքը, ապա սեղմենք դրա վրա, որպեսզի ստուգենք, թե
արդյո՞ք բոլոր տվ յալները համըկնում են: Եթե այո, սեղմենք վերևի հատվածում
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15

գտնվող «edit» հղումը եւ ընտրենք «edit items»-ը: նկ. 9

Նոր բացված պատուհանում լրացնենք տվ յալներ, որ վերաբերում են արդեն մեր
գրադարանին: նկ. 10
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7 - Եթե միավորը գրադարանից դուրս է տրվում՝ չենք լրացնում, իսկ եթե դուրս
չի տրվում, ընտրում ենք «Not for loan»
8 - Եթե ունենք առանձին հավաքածու ընտրում ենք «Collection code»
«a - Permanent location» եւ
«b - Current location» մասերում ինքնաշխատ լրացված է մեր գրադարանը,
«c - Shelving location» մասում նշում ենք հավաքածուի գտնվելու տեղը: Եթե այն
գրապահոցում է՝ ընտրում ենք գրապահոց:
«g - Cost, normal purchase price» մասում կարող ենք ավելացնել միավորի գինը:
«i - Inventory number» մասում գրվում է գրքի ինվենտար համարը:
Եթե ունի դասիչ, լրացնում ենք «o - Full call number» մասում:
«p - Barcode» մասում լրացնում ենք գրքի պիտակը:
«t - Copy number» - Կան գրադարաններ, որ նշում են, թե քանի օրինակ ունեն
տվ յալ գրքից։
«h - Serial Enumeration / chronology» մասում նշվում են գրքի հատորը կամ
պարբերականի համարները, թվերը, հատորներն ու էջերը։
«x - Non-public note»- Երբեմն գրադարանավարին պետք է լինում նշում անել
տվ յալ միավորի վերաբերյալ, որը չի վերաբերվում ընթերցողին:
«y - Koha item type»-ը կախված է միավորի մուտքագրման ժամանակ 942 դաշտի
c ենթադաշտում ընտրված նյութի տեսակից («Item type», որը պարտադիր
լրացվող ենթադաշտ է): Այսինքն, եթե այդ դաշտում նշված է, որ նյութը
պարբերական է, ապա «y - Koha item type»-ը ինքնաշխատ կլրացվի
«Continuing Resource»:
«z - Public note»-Գրադարանավարն այստեղ նշումներ է անում միավորի վերաբերյալ, որը կարող են տեսնել նաև ընթերցողները։
Սեղմեք Save եւ պատրաստ է, գիրքն ավելացավ նաեւ մեր գրադարանում:
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Կա փնտրման մեկ այլ, ընդլայն հնարավորություն՝ մատենագիտական տվ յալների ներմուծման «New from Z39.50/SRU search» տեխնոլոգիայով:
Հնարավոր է, որ այդ միավորը քարտագրել են Կոնգրեսի (LOC), Օքսֆորդի
կամ Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ միավորված գրադարանները:
Այդ դեպքում պարզապես կարելի է գտնել այն եւ ներմուծել մեր գրադարան:
Գտնենք «New from Z39.50/SRU search» որոնման պատուհանը «+New
record» պատուհանի աջ կողմում: նկ. 11

Սեղմենք դրա վրա, եւ որոնում կարող ենք իրականացնել գրքի ISBN-ով (Գրքի
միջազգային չափօրինակային համար), հեղինակով, վերնագրով, անգամ՝ թեմայով: նկ. 12

Եթե որոնումը արդյունքներ է բերում, ապա ցանկում գտնում ենք համապատասխան գիրքը, ստուգում եւս մեկ անգամ (Card preview կամ MARC preview)
եւ ներմուծում (Import):
Ներմուծելուց հետո քարտագրման դաշտերն ինքնաշխատ կերպով կլցվեն
տվ յալներով, եւ գրառումն արդեն կարելի է պահպանել Save/պահպանել
պատուհանի սեղմումով:
Պատրաստ է՜:
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Ինչպես սկսել նոր գրառում
Սեղմենք «New record» հղումը։
Ընտրենք
Books, Booklets, Workbooks (libraries.am) (BKS) գրքեր, գրքույկներ, ժողովածուներ
Serials (libraries.am) (SER) - պարբերականներ
Maps (libraries.am) (MP) - քարտեզներ
CD-ROMs, DVD-ROMs, General Online Resources (libraries.am) (CF)
- տեսաձայնային նյութեր, էլեկտրոնային ռեսուրսներ
Art materials (libraries.am) (ART) - արվեստի գործեր, այլ նյութեր:
մատենագիտական գրառման կմախքների միջեւ:
Այս կմախքներում մենք թողել ենք միայն կարեւոր նշանակության դաշտերը
(իսկ գրառման դաշտերը ԿՈՀԱ-ում շա՜տ-շատ են), այնպես որ մեր գրառումը
կլինի միջազգային կանոններին համապատասխան: նկ. 13

19

Երկու ոսկե կանոն
Առաջին. Դաշտերն ու ենթադաշտերը լրացնենք ճշգրիտ տվ յալներով,
եթե անգամ բաց ենք թողնելու որոշ ենթադաշտեր: Ճշգրտությունը մեր
երաշխիքն է, որ խնդիրներ չստեղծենք գրադարանի աշխատողների
(գրադարանավար, համակարգող) եւ մեր ընթերցողների համար:
Նաեւ, որքան կատարյալ լինի քարտագրումը, այդքան հեշտ կլինի
որոնումը:
Երկրորդ. Քարտագրումը կատարելու ենք հիմք ընդունելով գրքի
տիտղոսաթերթը եւ լեզուն, այսինքն՝ հայերեն գիրքը քարտագրելու
ենք հայատառ, անգլերենը՝ լատինատառ, եւ այլն:

Սկսո՜ւմ ենք
USMARK դաշտեր
Քարտագրման զրոյական դաշտերը պարունակում են կոդավորված տեղեկություններ, այդ պատճառով կարող են պարունակել անհասկանալի ձեւակերպումներ: Դրանք նախատեսված են նյութը ավելի հանգամանալից
նկարագրելու համար, տեսանելի չեն ընթերցողներին, եւ ըստ էության,
«ամենախուճուճ» դաշտերն են, բայց հեշտ հաղթահարելի, եթե հետեւենք
ուղեցույցին:

00X

խումբը պարունակում է վերահսկիչ, կառավարող, կոդավորված տեղեկատվություն, որն օգտագործվում է USMARC մատենագիտական
գրառումների մշակման գործընթացում, չունի ցուցիչներ կամ ենթադաշտեր։ Հիմնականում 00X խումբը պարունակում է կամ տվ յալների
մեկ տարր, կամ ֆիքսված երկարությամբ դիրքով մի խումբ տարրեր:
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000 Առաջնորդող
LEADER
Ֆիքսված երկարությամբ վերահսկիչ դաշտ (Fixed length control field)
Վերահսկիչ ու ֆիքսված 000 դաշտը ապահովում է յուրաքանչ յուր գրառման դիրքի առաջին 24 նիշը (00-23) եւ մատենագիտական կոդավորված
տեղեկություն է: Համակարգող գրադարանավարն ըստ այս տվ յալների
ավելի արագ ու հեշտ կխմբավորի, դուրս կբերի կամ կփոփոխի գրառումների տարբեր խմբերը:
Ի՞նչ ենք ուզում գրանցել, գի՞րք, ամսագի՞ր, քարտե՞զ: Այս դաշտում պետք է
ընտրենք գրառման մատենագիտական ճիշտ ձեւաչափը (տեսակը): նկ. 14

«Tag editor»-ը սեղմելիս կբացվի այսպիսի առանձին պատուհան, որտեղից
կընտրենք մեր գրառմանը համապատասխանող կոդը: նկ. 15

21

USMARK ԴԱՇՏԵՐ

Օրինակ՝

5 Record status / Գրառման կարգավիճակ
Ընտրենք, արդյո՞ք նոր գրառում է, խմբագրված, վերամշակված, թե՞
այլ

6 Type of record / Մատենագրական տեսակ
Ընտրենք համապատասխան կոդը ըստ միավորի մատենագրական
տեսակի՝ գիրք, ամսագիր, հավաքածու, CD, նոտաներ, քարտեզ եւ
այլն։

7 Bibliographic level / Մատենագրական մակարդակ
Այստեղ ինքնաշխատ կերպով դրված է m-Monograph/item, որը գրքի
համար է: Եթե ամսագիր ենք գրանցում, ապա պետք է ընտրենք s-Serial,
եթե հավաքածու՝ c-Collection: Եթե մեր միավորը որեւէ այլ գրառված
միավորի մաս է կազմում, գրքի հավելված է, եւ այլն, ընտրում ենք dSubunit:
Սեղմենք OK-ը՝ պահպանելու գրառումը:
Հիշենք, որ եթե ճիշտ ենք ընտրել գրքի մատենագիտական
գրառման կմախքը` (Books, booklets (Libraries.am)), եւ եթե
գրանցում ենք նոր գիրք, ապա «Tag editor»-ով այս դաշտում
ոչինչ փոխել պետք չէ: Սեղմեք դաշտի վրա, եւ դաշտն ինքնաշխատ
կլրացվի նմանօրինակ կոդով, որը ճիշտ է գրքի դեպքում:
nam a22

7a 4500

Վերջում, ամբողջական գրառումը պահպանելուց հետո այս կոդը
ինքնաշխատ կփոփոխվի դաշտերում մեր լրացրած տվ յալների
համաձայն: Երբ հետագայում բացենք գրառումը, ենթադրենք,
խմբագրելու համար, այն կարող է ունենալ հետեւյալ մոտավոր տեսքը
4500 01977nam a22003137a 4500
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007 Ընդհանուր տեղեկություն. ֆիզիկական նկարագրության ֆիքսված երկարությամբ դաշտ

PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD-GENERAL INFORMATION
Այս դաշտը կոդավորված տեղեկություն է գրանցվող միավորի ֆիզիկական տվ յալների վերաբերյալ: Tag editor-ով նկ. 16 բացենք պատուհանը եւ Material type-ը (գրառվող միավորի տեսակը) նշենք Map նկ. 17:
Այնուհետեւ ընտրենք ըստ համապատասխանության.

01 Specific material designation (նյութի հատուկ տեսակ)
02 Undefined (սահմանված չէ)
03 Color (գունավոր է, թե ոչ)
04 Physical medium (ֆիզիկական միջոցը, թե ինչ նյութի վրա է պատկերված)
05 Type of reproduction (վերատպության տեսակը)
06 Production/reproduction details (այլ տպագրական մանրամասներ)
07 Positive/negative aspect (դրական/բացասական կողմ)

Դաշտը ցանկալի է լրացնել նաեւ արվեստի գործեր քարտագրելիս:
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008 Հիմնական տեղեկություն. ֆիքսված
երկարությամբ տվ յալների տարրեր

FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
Ֆիքսված երկարությամբ վերահսկիչ դաշտ (Fixed length control field)
Այս դաշտը եւս կոդավորված տեղեկություն է գրանցվող միավորի առանձնահատուկ կողմերի վերաբերյալ, ստեղծվում է ինքնաշխատ կերպով,
եւ կարող է օգտակար լինել տվ յալների որոնման կամ կառավարման
դեպքում: Այստեղ արդեն մի քիչ գործ ունենք անելու: Նույն խմբագրման
նշանը (Tag editor) կտեսնենք դաշտի աջ կողմում: նկ. 16
Սեղմելիս՝ կբացվի հետեւյալ պատուհանը. նկ. 18

Այստեղ լրացնենք առաջին անհրաժեշտության մի քանի տվ յալներ:
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Օրինակներ՝
Type of Material / Քարտագրվող նյութի տեսակը (ինքնաշխատ
կերպով դրված է BKS-Books, գրքեր): Պետք է փոխենք ըստ քարտագրվող միավորի տեսակի կամ թողնենք նույնը, եթե գիրք
ենք գրանցում: Ամսագրի դեպքում ընտրենք CR-Continuing
resources, համակարգչային նյութերի դեպքում՝ CF-Computer files-ը,
քարտեզների դեպքում՝ MP-Maps:

06 Type of date / Publication status/ Տարեթվի տեսակը (ցանկից
ընտ-րում ենք s - Single known date/probable date / Միակ հայտնի
տարեթիվ/հավանական տարեթիվ տարբերակը:

07-10 Date 1 / Հրատարակման տարեթիվը
11-14 Date 2 / Տարեթիվը լրացնում ենք, եթե մուտք ենք անում
պար-բերական կամ մատենաշար, նշելով հրատարակման ավարտի
մեզ հայտնի տարեթիվը, իսկ եթե այն դեռ շարունակվում է լույս
տեսնել, նշում ենք 9999:

15-17 Two- or three-character alphabetic code… / Հրատարակող երկրի կոդը
Հայաստանի Հանրապետության կոդը ai է, խորհրդային Հայաստանի
դեպքում՝-air: Երկրների կոդերը կգտնենք այս հումով.
http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html:

35-37

Language code / Գրանցվող միավորի լեզվի կոդը:
Եթե գիրքը հայերենով է՝ ընտրում ենք arm, անգլերեն՝ eng, մյուս
լեզուների կոդերը կարող ենք գտնել հղումով. MARC Code List for
Languages: Գրառում ենք փոքրատառերով:
Ավարտեցի՞նք. սեղմենք Save-ը:
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bb s2018 ai (2018-ին լույս տեսած գիրք է)
bb s20189999 ai (2018-ից լույս տեսնող ամսագիր է)
1s45 air (1945 թվականին Խորհրդային Հայաստանում լույս տեսած
գիրք է)
Այս փոփոխությունները ճիշտ կաշխատեն, եթե քարտագրման
մատենագիտական կմախքը ճիշտ է ընտրված: Նորից հիշենք
կմախքները, որոնցից պետք է ընտրեինք նոր գրառում սկսելուց առաջ:
Books, Booklets, Workbooks (libraries.am)
Serials (libraries.am)
Maps (libraries.am)
CD-ROMs, DVD-ROMs, General Online Resources (libraries.am)
Art materials (libraries.am)

Անցնենք առաջ: Հաջորդիվ դաշտերը լրացնելու ենք հեշտությամբ:

01X-09X

դաշտերը պարունակում են կապեր ստեղծող ստանդարտ
համարներ, դասակարգման ինդեքսներ, գտնվելու վայրի
կոդեր, եզակի միջազգային նույնականացման փաստաթղթերի համարներ գրանցելու դաշտեր, ինչպես նաեւ մատենագիտական գրառման հետ կապված այլ տվ յալներ՝(020 -ISBN,
022 -ISSN, 024 -ISMN, 040–գրառումը կատարած գրադարանի
կոդ, 041-գրառման լեզու եւ այլն):
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020 Գրքի միջազգային չափօրինակային համար, ISBN
INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER, ISBN
ISBN միջազգային ծրագրին մասնակցող յուրաքանչ յուր երկիր գրքի
գրանցման գործակալության միջոցով գրքերին տալիս է եզակի
չափօրինակային համարներ՝ ISBN-ներ:
Այս դաշտը նախատեսված է գրքի ISBN-ը լրացնելու համար: Դաշտը
կարելի է կրկնել, եթե գիրքն ունի մեկից ավելի ճշգրիտ ISBN:
Դաշտի 2 ցուցիչներն էլ սահմանված չեն:
Ուղեցույցում բերված օրինակներում չսահմանված դաշտերը նշվում են բացատի
(#) նշանով: Սակայն քարտագրելիս չսահմանված ցուցիչների պատուհանները
պարզապես դատարկ կթողնենք:
#= դատարկ պատուհան, չշփոթենք 0-ի հետ:
Ենթադաշտերից ներառված են $a-ն եւ $c-ն:
$a ISBN (International Standard Serial Number)

Օրինակներ՝
020 ## $a978-9939-68-751-3
020 ## $a9993083607 (կարելի է լրացնել նաեւ առանց գծիկների)
020 ## $a 9993077364 (վերահրատ.)
$c Հասանելիության պայմաններ (Terms of availability)։ Հայաստանի գրադարանների պարագայում կա ներքին պայմանավորվածություն, որ այս ենթադաշտը
բաց թողնվի:
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022 Միջազգային չափօրինակային հերթական համար,
ISSN

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER, ISSN
Դաշտը նախատեսված է պարբերականներ (ամսագիր, շաբաթաթերթ,
հանդես) քարտագրելու համար: Եթե քարտագրում ենք գիրք, ապա բաց
ենք թողնում այս դաշտը:
Պարբերականներն ունեն գրանցման գործակալության կողմից տրված
միջազգային չափօրինակային հերթական համար՝ ISSN: Դաշտը կարելի
է կրկնել, եթե պարբերականն ունի մեկից ավելի ճշգրիտ ISSN:
Դաշտն ունի 2 ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ միջազգային նշանակության մակարդակ, նշվում է#, 0 եւ 1
կոդերով
# - պարբերականի միջազգային նշանակության մակարդակը հայտնի չէ
0 - պարբերականն ունի միջազգային նշանակություն
1 - պարբերականը չունի միջազգային նշանակություն
Երկրորդ ցուցիչ՝ սահմանված չէ եւ նշվում է բացատի (#) նշանով: Պատուհանը
թողնում ենք դատարկ:
Ենթադաշտերից ներառվածեն՝ $a, $y, $z

Oրինակներ՝
022 ## $a8755-1231 (միջազգային նշանակության մակարդակը
հայտնի չէ)
022 0# $a8755-1231 (միջազգային նշանակության ունի)
$y-սխալ ISSN (կարելի է չլրացնել, եթե առկա չէ)
$z-փոփոխված ISSN (կարելի է չլրացնել, եթե առկա չէ)
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դաշտ

BKS

SER

MP

CF

040 Քարտագրող կազմակերպություն
CATALOGUING SOURCE
Դաշտը ներկայացնում է գրառումը կատարող մատենագրող կազմակերպությունը (դրա կոդը), որը պատասխանատու է բովանդակության
համար: Կոդը տրամադրում է Կոնգրեսի գրադարանը: Անկախ գրադարանների ցանցի գրադարանները չունեն Կոնգրեսի գրադարանի
կողմից տրամադրված կոդեր: Հետեւաբար չենք լրացնում այս դաշտը:
Ներմուծվող գրքի պարագայում այստեղ ինքնաշխատ կերպով կավելանա
այն գրադարանի կոդը, որտեղից ներմուծում ենք:
Ունի 2 ցուցիչ, երկուսն էլ սահմանված չեն (անորոշ են) եւ նշվում են
բացատի (#) նշանով:
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a Գրանցված մատենագրող կազմակերպության կոդը (Original cataloging
agency)
$d Գրառման մեջ փոփոխություն կատարող եւ դրա համար պատասխանատու
կազմակերպություն (Modifying agency)

Օրինակ՝
040 ## $aDLC
$dCtY
(Քարտագրել է Կոնգրեսի գրադարանը, փոփոխել է Եյլի համալսարանը (Yale University):
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դաշտ

BKS
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MP

CF
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041 Լեզվի կոդ
LANGUAGE CODE
Այս դաշտն արտացոլում է գրանցվող միավորում առկա բոլոր
լեզուների համընդհանուր պատկերը, եւ տեղեկություն է հաղորդում
թարգմանության, բնօրի-նակի կամ ուղեկցող լեզվի, այլ մանրամասների
վերաբերյալ: Ենթադաշտերում լեզվի կոդերը նշվում են անգլերեն
փոքրատառերով: Լեզվի կոդերի ամբողջական ցանկը կարելի է գտնել
այստեղ՝ MARC Code List for Languages:
Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ թարգմանության ցուցում, նշվում է 0 կամ 1 կոդերով:
0 Գրանցվող գիրքը/պարբերականը թարգմանություն չէ եւ չի ներառում թարգմանություններ:
1 Գրանցվող գիրքը/պարբերականը թարգմանություն է կամ ներառում է թարգմանություններ:
Երկրորդ ցուցիչ՝ լեզվի կոդի աղբյուր։
Հայաստանի գրադարանների պարագայում երկրորդ ցուցիչը չեն նշում: Պատուհանը թողնում ենք դատարկ:
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a-գրանցվող միավորի լեզուն

Օրինակ՝
041 0# $aeng
$afre
$ager (տեքստը զուգահեռաբար անգլերեն, ֆրանսերեն եւ գերմաներեն է, ինչպես ասենք բառարանի դեպքում):
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Եթե տեքստում կան գերակայող լեզուներ, դրանք նշվում են ըստ հերթականության:

Օրինակ՝
041 0# $arus
$aeng (տեքստը ռուսերեն (գերակայող լեզու) եւ անգլերեն է):
Եթե լեզուները ներկայացված են հավասարապես, դրանք նշվում են ըստ
անգլերեն այբբենական հերթականության:

Օրինակներ՝
041 0# $acze
$aeng
$ager (տեքստը լեգենդ է չեխերենով, անգլերենով եւ գերմաներենով)
041 0# $amul
$arus (բազմալեզու (mul-multilingual) տեքստ` առանց գերակայող
լեզվի: Վերնագիրը ռուսերեն է)
$b – Ամփոփագրի, սեղմագրի, անոտացիայի կամ ենթագրերի լեզուն:
Լեզուները նշվում են անգլերեն փոքրատառերով: Գրքի/բուկլետի/
ամսագրի դեպքում լրացնենք այս ենթադաշտը անկախ նրանից՝ $a
ենթադաշտում մեր նշած լեզուն նույնն է, թե՞ տարբեր:

Օրինակ՝
041 0# $aeng
$bfre
$bger
$bspa (անգլերեն տեքստ՝ ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ իսպաներեն
սեղմագրերով)
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$h- Բնօրինակի լեզվի կոդ

Օրինակներ՝
04 11 #$aarm
$հrus
$հeng (ռուսերեն միջնորդ լեզվից արված է հայերեն թարգմանություն,
սակայն բնօրինակի լեզուն անգլերենն է: Արված է միջնորդ թարգմանություն)
041 1# $aeng
$hmul (հինդու տարբեր լեզուներից անգլերեն թարգմանված բանաստեղծությունների անթոլոգիա է)
041 1# $aarm
$arus
$harm (հրատարակությունը պարունակում է բնօրինակ տեքստ՝
հայերենը եւ դրա թարգմանությունը՝ ռուսերենը)

դաշտ

BKS

MP

CF

ART

100 Անձնանուն (հեղինակ). հիմնական գրառում
MAIN ENTRY-PERSONAL NAME
Մատենագրության մեջ այս դաշտը հանդիսանում է հիմնական գրառում:
Անձնանունների ճիշտ գրառմամբ կօգնենք ընթերցողին արագ ու հեշտ
գտնելու գիրքը: Այս դաշտը լրացնելիս գուցե կարիք կլինի, որ թռնենք
դեպի 245 եւ 700 դաշտերը եւ վերադառնանք:
•

Եթե գիրքն ունի մինչեւ 3 հեղինակ, ապա գրառենք առաջին հեղինակի
անուն-ազգանունը 100 դաշտում, համահեղինակներին՝ 700 դաշտում:
Իսկ 245 դաշտի $c ենթադաշտում լրացնենք հեղինակների անունազգանունը ինչպես նշված է գրքի տիտղոսաթերթի վրա:
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•

Եթե գիրքն ունի 3-ից ավելի հեղինակներ, ապա 100 դաշտը բաց
ենք թողնում։ Լրացնենք բոլոր հեղինակներին միայն 700 դաշտում։
Իսկ վերնագրի 245 դաշտի $c ենթադաշտում գրենք առաջին երեք
համահեղինակներին։

Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ անձնանվան գրառման տարրի տեսակն է, նշվում է 0, 1 եւ 3
կոդերով:
0 - անուն
1 - ազգանուն
3 - տոհմ, ցեղ, ազգ եւ այլն
Ժամանակակից հեղինակներն ունեն գրառման պարտադիր ձեւ՝ ազգանունանուն հերթականությամբ։ Հին հեղինակները, նաեւ որոշ ազգերի հեղինակներ
(օր.՝ չինացի) լրացվում են ուղիղ ձեւով:
Երկրորդ ցուցիչ՝ սահմանված չէ եւ օրինակներում նշվում է բացատի (#)
նշանով: Պատուհանը թողնում ենք դատարկ:
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - անուն-ազգանուն

Օրինակներ անունով՝
100 0# $aԱրիստոտել
100 0# $aԳրիգոր Նարեկացի

Օրինակներ ազգանունով՝
100 1# $aAdams, Henry
100 1# $aՀովհաննիսյան, Աշոտ
$b - համարակալում
$c - անվանն առնչվող կոչում, պաշտոն, այլ հուշող բառեր
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$d - անվանն առնչվող տարեթվեր

Օրինակներ՝
100 0# $aԱրշակ
$bԲ,
$cարքա հայոց,
$dմ.թ.ա. 320?-368
100 1# $aԴյումա, Ալեքսանդր
$c (հայր)
$d1802-1870
100 0# $aThomas,
$cAquinas, Saint,
$d1225?-1274
$e - տվ յալ ստեղծագործության մեջ անձի դերը

Օրինակ՝
100 1# $aMorgan, John Pierpont
$d1837-1913
$ecollector.
$q - անվան ամբողջական ձեւը

Օրինակ՝
100 1# $aGresham, G. A.
$q(Geoffrey Austin)
100 1# $aSmith, Elizabeth
$q(Ann Elizabeth)
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Հիմնական գրառում հանդիսացող բոլոր դաշտերի ենթադաշտերի
ամենավերում կտեսնեք 9 (RLIN) ենթադաշտը, որ կողպված է եւ լրացնել
հնարավոր չէ: Սա ինքնաշխատ գեներացվող ենթադաշտ է, որը ներքին
կապեր է ստեղծում libraries.am-ում ընդգրկված բոլոր գրադարանների
քարտարանների միջեւ: Ենթադրենք՝ այս պահին գրանցում ենք Թումանյանի Անուշ պոեմը, իսկ քարտարանում մեկ այլ գրադարան արդեն
գրանցել է Թումանյանի բանաստեղծությունների ժողովածուներից մեկը:
Համակարգն ինքնաշխատ կերպով ստեղծում է հեղինակային կապ այս
գրառումների միջեւ: «Թումանյան» փնտրելիս կարտաբերվեն Թումանյանի
բոլոր գործերը:
Հաշվի առնենք, որ Z39.50/SRU search-ով Կոնգրեսի կամ Հայաստանի ազգային
գրադարաններից գրառումը ներմուծելիս, երբեմն, բայց ոչ միշտ, ծրագիրն
ինքնաշխատ կերպով բերում է նշված գրադարաններում ստեղծած իր հին
կապերը եւ քարտարանում նոր կապ չի ստեղծում։ Նման դեպքում, եթե
ցանկանում ենք, որ նոր կապ ստեղծվի, կարող ենք ջնջել դաշտը (Delete This
Tag): Ենթադաշտերը կմաքրվեն եւ կարող ենք նորից լրացնել: նկ. 19

Հիմնական գրառում հանդիսացող դաշտերն ունեն նաեւ որոնման ու տվ յալների
ինքնաշխատ լրացման հնարավորություն։ Լրացնելով $a ենթադաշտը (պարտադիր չէ ամբողջությամբ)՝ սեղմենք խմբագրման նշանը. նկ. 20

«Search main heading ($a only)» դիրքում կարող ենք փնտրել մեզ հետաքրքրող
հեղինակին: Գտնելու պարագայում սեղմենք «Choose»-ը եւ պահպանենք:

USMARK ԴԱՇՏԵՐ

35

Տվ յալներն ինքնաշխատ կներմուծվեն գրառման համապատասխան դաշտերն
ու ենթադաշտերը։ նկ. 21

դաշտ

BKS

ART

110 Կորպորատիվ անվանում. հիմնական գրառում
MAIN ENTRY-CORPORATE NAME
Մատենագրության մեջ հիմնական գրառումներից է: Դաշտը լրացնում
ենք, եթե քարտագրվող միավորը ներկայացնում է խմբային աշխատանք,
այսինքն՝ գրքի կամ ժողովածուի հեղինակը իրավաբանական գրանցում
ունեցող հաստատություն է՝ հիմնադրամ, ինստիտուտ, հետազոտական
կենտրոն եւ այլն:
Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
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Առաջին ցուցիչ՝ կորպորատիվ անվան գրառման տարբերակներ, նշվում է 0, 1
եւ 2 կոդերով:
0 - Շրջված անուն (եթե իրավաբանական անունը սկսվում է ազգանունից)

Օրինակներ՝
110 0# $aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library
110 0# $aՄարքս, Ա. Ֆ.,հրատարակչություն (Պետերբուրգ)
1- Իրավաբանական անուն

Օրինակներ՝
110 1# $aԵրուսաղեմ (Հայոց պատրիարքարան)
110 1# $aՀայաստանի Հանրապետություն
$bնախագահ (1945: Լեւոն Տեր-Պետրոսյան)
110 1# $aԵրեւան
$bԳեոդեզիայի եւ քարտեզագրության վարչություն
2 - Անվանման ուղիղ ձեւը (կարող է լինել նաեւ հապավում)

Օրինակներ՝
110 2# $aHarvard University
110 2# $aԻրազեկ քաղաքացիների միավորում
Դաշտի երկրորդ ցուցիչը սահմանված չէ եւ օրինակներում նշվում է բացատի
(#) նշանով: Հիշում եք, չէ՞, եթե ցուցիչը սահմանված չէ, պատուհանը թողնում
ենք դատարկ:
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Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - կազմակերպության կորպորատիվ կամ իրավաբանական անվանումը
(Corporate name or jurisdiction name as entry element)

Օրինակներ՝
110 2# $aԵրեւանի Պետական Համալսարան
$bՖիզիկայի ֆակուլտետ
110 1# $aUnited States.
$bCongress.
$bJoint Committee on the Library.
110 1# $aThe World Press Photo Foundation
$b - կառուցվածքային ստորաբաժանումը (Subordinate unit)

Օրինակներ՝
110 2# $aՍմիթսոնյան ինստիտուտ
$bՀայաստանի մասնաճյուղ
110 1# $aՀայաստանի Հանրապետություն
$bԳիտությունների ազգային ակադեմիա
$bԱրվեստի ինստիտուտ
$c - Միջոցառման վայրը (Location of meeting)
$d - Միջոցառման (կամ պայմանագրի) թվական (Date of meeting or
treaty signing)
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Օրինակ՝
110 2# $aԵրեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
$bՄատենադարանի երիտասարդ գիտաշխատողների միավորում
$cՀայաստան
$cՄատենադարան
$d2019
(Ավելի մանրամասնելու համար կարող ենք ավելացնել ենթադաշտերը)
$e - Կոլեկտիվի/կազմակերպության դերը գրառման առնչությամբ
(Relator term)

Օրինակ՝
110 2# $aEastman Kodak Company,
$edefendant-appellant

դաշտ
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111 Միջոցառման անվանում. հիմնական գրառում
MAIN ENTRY-MEETING NAME
Մատենագրության մեջ հիմնական գրառումներից է: Դաշտում գրառենք
այն նյութերը, որոնք հանդիսանում են կոնֆերանսի, միջոցառման,
հանրագումարի, ժամանակավոր կոլեկտիվի կամ կազմա-կերպության
աշխատանք/արդյունք/հրատարակություն:
Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
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Առաջին ցուցիչ՝ կոլեկտիվի/միջոցառման անվանման գրառման տարբերակներ, նշվում է 0 եւ 2 կոդերով:
0 - Շրջված անուն (եթե միջոցառման պաշտոնական անվանումը սկսվում է
ազգանունից, օրինակ՝ ցուցահանդեսների դեպքում)

Օրինակ՝
111 0# $aԹումանյան-150

1 - Միջոցառման իրավաբանական անվանումը

Օրինակ՝
111 1# $aՀամահայկական խաղեր

2 - Միջոցառման ուղիղ անվանումը

Օրինակներ՝
111 1# $aՄնջախաղի միջազգային կոնֆերանս
$d(2016 :
$cԾաղկաձոր)
111 1# $a«Վերանայելով սովետական մոդեռնիզմը. սոցիալիստական
մոդեռնիզմի ճարտարապետական ժառանգության անցյալը, ներկան
եւ ապագան» գիտաժողով
$d(2017:
$cԵրեւան)

Դաշտի երկրորդ ցուցիչը սահմանված չէ եւ օրինակներում նշված է բացատի
(#) նշանով:
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Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Միջոցառման անվանումը կամ իրավաբանական անվանումը (Meeting name
or jurisdiction name as entry element)
$c - Միջոցառման վայրը (Location of meeting)
$d - Միջոցառման (կամ համաձայնագրի ստորագրման) ամսաթիվը (Date of
meeting or treaty signing (R)
$e - Կառուցվածքային ստորաբաժանումը (Subordinate unit)
$n - Միջոցառման/հանդիպման թիվը (Number of part/section/meeting)

Օրինակներ՝
111 2# $aՀանրային ոլորտ. վիճարկման եւ վերըմբռնման միջեւ
$d(25-27 հոկտեմբերի 2005 թ:
$cԵրեւան)
111 2# $aWhite House Conference on Library and Information Services
$d(1979 :
$cWashington, D.C.).
$eOhio Conference Delegation.

Այստեղ դաշտերի հերթականությունը հետեւյալն է՝ $a, $n, $d, $c, $e:
Կետադրություն. $d-ն ու $c-ն գրում ենք () փակագծերի մեջ, իսկ $d-ից հետո
դնում ենք (:) նշանը:
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SER

210 Վերնագրի կրճատ ձեւ
ABBREVIATED TITLE
Ինչպես ISSN-ները, այնպես էլ վերնագրերի կրճատ ձեւը (գլխավոր վերնագրի հիման վրա, 222 դաշտ) տրամադրում է գրական գործակալությունը:
Եթե չունենք այդպիսին, դաշտը բաց ենք թողնում: Եթե ամսագիրն
ունի հայտնի կրճատ անվանում, կարող ենք ավելացնել այդ դաշտում:
Ներմուծվող ամսագրի դեպքում դաշտն ինքնաշխատ կերպով կլրացվի:
Ունի երկու ցուցիչ
Առաջին ցուցիչը լրացուցիչ գրառման կարգավորիչն է, նշվում է 0 եւ 1 կոդերով:
0 - Վերնագրի հավել յալ գրառում չի արվում
1 - Վերնագրի հավել յալ գրառում արվում է
Երկրորդ ցուցիչը՝ վերնագրի տեսակ, նշվում է # եւ 0 կոդերով:
# - Վերնագրի կրճատ ձեւ
0 - Հիմնական վերնագրի կրճատ ձեւից տարբեր վերնագիր

Ենթադաշտերից ներառված է`
$a Վերնագրի կրճատ ձեւ (Abbreviated title)

Օրինակներ՝
210 0# $aAnnu. wildl. fish. rep.
222 #0 $aAnnual wildlife and fisheries report
245 00 $aAnnual wildlife and fisheries report /$cUnited States Department
of Agriculture, Forest Service, Wildlife and Fisheries.
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222 Բացառիկ վերնագիր
KEY TITLE
Այս դաշտում լրացնում ենք պարբերականի մաս կազմող եւ նույն ISSNով պարբերաբար թողարկվող պարբերականների բացառիկ վերնագիրը,
որը նույնպես տրամադրում է ISSN գրական գործակալությունը: Եթե
չունենք այդպիսին, բաց ենք թողնում դաշտը:
Ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչը սահմանված չէ եւ նշվում է # (բացատ) նշանով:
Դաշտի երկրորդ ցուցիչն օգնում է գրքի որոնմանը եւ նշվում է 0-ից մինչեւ 9
թվերով: Համապատասխանաբար, վերնագրի սկզբից այդքան նիշ անտեսվում է
տեսակավորման (որոնման) ընթացքում:
Ենթադաշտերից ներառված է՝
$a - Գլխավոր վերնագիր (Key title)

Oրինակներ՝
210 10 $aРЖ
222 #0 $aРеферативный журнал. 24, Радиотехника
245 10 $aРеферативный журнал.

222 #0 $a101 gardening and outdoor ideas
245 00 $aWoman’s day 101 gardening and outdoor ideas.
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240 Ընդհանուր վերնագիր
UNIFORM TITLE
Այս դաշտը լրացնում ենք, եթե մեր գիրքը մաս է կազմում մի ընդհանուր վերնագրի եւ գրառման ենթակա է թե՛ անձնանվան (100), թե՛
կորպորատիվ կազմակերպության (110) կամ միջոցառման (111)
դաշտերում: Արդյունքում անհրաժեշտ է դառնում ընտրել ընդհանուր
վերնագիր, որը կներկայացնի գիրքը: Կիրառվում է անանուն դասական ստեղծագործություններ (Սասնա ծռեր, Ալի Բաբա եւ
քառասուն ավազակներ), սուրբ գրություններ, երկերի ժողովածու,
բանաստեղծություններ, ընտրանի, պոեմներ եւ այլն գրառելու համար:
Կիրառվում է նաեւ այն դեպքերում, երբ վերնագիրն անհրաժեշտ է
լրացնել կամ կրճատել: Անմիջական կապ ունի 245 եւ 246 դաշտերի հետ
եւ երբեմն կարող է չտարբերվել 245 դաշտի $a ենթադաշտից:

Օրինակ՝
240 10 $aՊոեմներ
$kԸնտրանի
245 10 $aՊոեմներ
$cԵ. Չարենց

Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ գրառման ընդհանուր վերնագիրը հիմնական վերնագիրն է,
թե՞ ոչ, նշվում է 0 եւ 1 կոդերով:
0 - Վերնագիրը չի օգտագործվում որպես վերնագիր (ընդհանուր վերնագիրը
գրառման գլխավոր վերնագիրը չէ):
1 - Ընդհանուր վերնագիրը գրառման գլխավոր վերնագիրն է:
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Դաշտի երկրորդ ցուցիչն օգնում է գրքի որոնմանը եւ նշվում է 0-ից մինչեւ 9
թվերով: Համապատասխանաբար, վերնագրի սկզբից այդքան նիշ անտեսվում է
տեսակավորման (որոնման) ընթացքում:
Օրինակ, եթե գրքի վերնագրում անգլերենում կա «the» (The giving tree),
ֆրանսերենում՝ «la» (La Chambre claire), ապա երկրորդ ցուցիչի պատուհանիկում
կարող ենք նշել 4 (բացատ+the), 3 (բացատ+la), ինչը կօգնի որոնման ժամանակ
բաց թողնել այդ տառերը եւ որոնել ամբողջական բառերով (giving tree, Chabre
claire):
Եթե դրանք բացակայում են վերնագրում, պարզապես բաց ենք թողնում ցուցիչի
պատուհանը կամ` գրում 0:

Ենթադաշտերից ներառված են`
$a - Ընդհանուր վերնագիր (Uniform title)
$h - Միջոցը (օր՝ տեքստ, տեսանյութ, ձայնագրություն) (Medium)
(Հայաստանի գրադարանները գիրք եւ ամսագիր մուտք անելուց հիմնականում
չեն լրացնում $h ենթադաշտը: Լրացնելիս վերցնենք միջոցը [] փակագծերի մեջ:)
$k – Ձեւի ենթավերնագիրը (Form subheading) Միավորի տեսակը, ձեւը, ժանրը
$l - Գրանցվող միավորի լեզուն (Language of work)
$s - Տարբերակը (Version)

Օրինակներ՝
100 1# $aГорький, Максим.
$d1868-1936
240 00 $aАвтобиографические повести
245 10 $aДетство
$cМ.Горький
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100 0# $aHomer
240 10 $aIliad.
$kSelections.
$lEnglish
245 03 $aAn English translation of the first eight books of the Iliad of
Homer,
$cby James Gilchrist, A.M.
245 02 $aA daughter of the gods
$bBallads from the first, second and third books of the Iliad,
$cby Joseph Cross.

դաշտ

BKS

SER

MP

CF

ART

245 Վերնագրային տվ յալներ
TITLE STATEMENT
Հիմնական գրառում է եւ պարտադիր լրացվող դաշտ, որտեղ լրացնում
ենք տիտղոսաթերթի վրա նշված ամբողջական հստակ վերնագիրը:
Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ վերնագրի լրացուցիչ որոնման հատկանիշն է, նշվում է 0 եւ 1
կոդերով:
0 - վերնագրի համար լրացուցիչ գրառում չի ստեղծվում:
1 - վերնագրի համար ստեղծվում է լրացուցիչ գրառում:
 աշտի երկրորդ ցուցիչը նույնն է, ինչ 240 դաշտում: Օգնում է գրքի որոնմանը
Դ
եւ նշվում է 0-ից մինչեւ 9 թվերով: Համապատասխանաբար, վերնագրի սկզբից
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այդքան նիշ անտեսվում է տեսակավորման (որոնման) ընթացքում: Եթե նման
տառեր վերնագրում չկան, պարզապես բաց ենք թողնում ցուցիչի պատուհանը
կամ` գրում 0:
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Վերնագիր (Title)
$b - Վերնագրի մնացյալ մաս (Reminder of title) (հիմնական վերնագրի մնացյալ
մասն է, ենթավերնագիրը, վերջակետից հետո եկող մասը)
$c - Պատասխանատու անձ / կազմակերպություն (Statement of responsibility,
etc.)
Այստեղ լրացնում ենք հեղինակ, խմբագիր, նկարազարդող, առաջաբանի կամ
վերջաբանի հեղինակ, նաեւ կոլեկտիվ հեղինակ:
•

Եթե գիրքն ունի մինչեւ 3 հեղինակ, ապա լրացնում ենք առաջին
հեղինակին 100 դաշտում, համահեղինակներին՝ 700 (Անձնանուն.
լրացուցիչ գրառում) դաշտում: Իսկ 245 (Վերնագրային տվ յալներ)
դաշտի $c ենթադաշտում լրացնում ենք հեղինակներին, ինչպես
նշված է գրքի տիտղոսաթերթի վրա:

•

Եթե գիրքն ունի 3-ից ավելի հեղինակներ, ապա լրացնում ենք միայն
700 դաշտում։ Իսկ վերնագրի 245 դաշտի $c ենթադաշտում գրում ենք
առաջին երեք համահեղինակներին։

$h- Միջոցը (Medium) (օր՝ տեքստ, տեսանյութ, ձայնագրություն)

Օրինակներ՝
245 00 $aXX դարի արտասահմանյան արձակ
$h[տեքստ] /
$cԵՊՀ ; [Կազմ. եւ կենսագր. գրեց՝ Ա.Ո. Խաչատրյան; Առաջաբ. եւ
ծանոթագր.՝ Ս.Ե.Փանոսյան]
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245 10 $aWomen, art, and power
$h[text] :
$band other essays /
$cLinda Nochlin
Այստեղ դաշտերի հերթականությունն ու կետադրությունը շատ կարեւոր է։
Հերթականությունը հետեւյալն է՝ $a, $h (Հայաստանի գրադարանները տեքստի
դեպքում հիմնականում չեն լրացնում), $b, $c
Եթե նշված բոլոր ենթադաշտերը լրացնում ենք, ապա $a-ից հետո գրում ենք
$h-ը [] նշանով, վերջում դնում ենք (:) նշանը, իսկ $b-ից հետո դնում ենք ենք
(/) նշանը:
Եթե $h-ը չենք լրացնում, ապա $a -ից հետո լրացնում ենք $b-ն եւ $c -ն, $a-ից
հետո դնում ենք (:), իսկ $b-ից հետո՝ (/):
Եթե $b-ն չկա, եւ լրացնում եք $a-ն եւ $c -ն, $a-ից հետո դնում ենք (/) նշանը:

դաշտ

BKS

SER

MP

ART

246 Վերնագրի այլ տարբերակ
VARYING FORM OF TITLE
Դաշտը լրացվում է այն դեպքում, երբ գրքի շապիկին, կողամասին
կամ այլ մասում գրված են տիտղոսաթերթի վերնագրից (245 դաշտ)
տարբերվող այլ վերնագրեր: Այստեղ լրացվում է գրքի այլընտրանքային
վերնագիրը, գրքի՝ մեզ հայտնի տարբեր թարգմանությունները եւ այլն։
Անհրաժեշտության դեպքում դաշտը կարող ենք կրկնել:
Ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ - նշումի/որոնման լրացուցիչ գրառման կարգավորիչ
0 - Նշում է, լրացուցիչ գրառում չէ
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1 - Նշում եւ լրացուցիչ գրառում է
2 - Նշում չէ, լրացուցիչ գրառում չէ
3 - Նշում չէ, լրացուցիչ գրառում է

Երկրորդ ցուցիչ՝ վերնագրի տեսակն է:
# - Տեսակավորված չէ (անորոշ է)
0 - Հատված վերնագրից
1 - Զուգահեռ վերնագիր
2 - Մասնավոր վերնագիր (հավելված, հատուկ թողարկում)
3 - Այլ վերնագիր
4 - Կազմի վերնագիր
5 - Տիտղոսաթերթի վերնագիր (այլ լեզվով նշված)
6 - Գրքի առաջին տեքստի վերնագիր
7 - Գրքի ամենավերին կամ ամենավերջին հատվածում նշվող վերնագիր
8 - Հրատարակչի նշած վերնագիր (գրքի կռնակին կամ անոտացիայում)

Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Կարճ/ճիշտ վերնագիրը (Title proper/short title)
$b - Վերնագրի մնացյալ մասը (Remainder of title) (Հայաստանի գրադարաններն
այստեղ նշում են նաեւ վերնագրին վերաբերող այլ տեղեկություններ)
$h - Միջոցը (օր՝ տեքստ, տեսանյութ, ձայնագրություն) (Medium)
$i - Բացատրող տեքստ (Display text) (այս ենթադաշտը լրացվում է, երբ երկրորդ
ցուցիչի դաշտերից ոչ մեկը չի բավարարում գրանցման համար: Այդ դեպքում
երկրորդ ցուցիչի պատուհանը դատարկ ենք թողնում (տեսակավորված չէ):
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Օրինակներ`
245 10 $aКнига английских идиом /
$cВ.Х. Коллинз
246 14 $aA book of English Idioms

245 00 $aXIX դարի հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությունից :
$bՄենագրությունների եւ հոդվածների ժողովածու /
$cՀայկական ՍՍՀ ԳԱ. Փիլիսոփայության եւ իրավունքի ին-տ.
246 14 $aИз истории армянской философской мысли XIX века

245 10 $aТеатр на Таганке :
$b (1964-1984) /
$c Гершкович А. А.
246 15 $aTaganka: The rebellious Soviet theatre (1964-1984)

245 00 $aBangladesh Education Extension Centre bulletin.
246 3# $aBEEC bulletin
246 17 $aB.E.E.C. bulletin

246 1# $iշապիկի վերնագիրը
$aNew Brunswick royal gazette
246 1# $Այլ համարներ լույս են տեսել հետեւյալ վերնագրով.
$aChicago daily telegraph

49

50

ԿՈՀԱ ՔԱՐՏԱԳՐՄԱՆ USMARC ԴԱՇՏԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

դաշտ

BKS

CF

250 Հրատարակման տվ յալներ
EDITION STATEMENT
Դաշտում լրացվում են նյութի հրատարակմանը վերաբերվող տվ յալներ
(վերահրատարակումներ, լրամշակված հրատարակություններ եւ այլն):
Ունի 2 ցուցիչ, երկուսն էլ սահմանված չեն (անորոշ են) եւ օրինակներում
նշվում են բացատի (#) նշանով:

Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - հրատարակման տվ յալներ (Edition statement)
$b - հրատարակման տվ յալներին վերաբերող տեղեկություն եւ այլն (Remainder
of edition statement)

Օրինակներ՝
245 01 $aՎինի Փու արջուկը
250 ## $a2-րդ հրատ.
$b վիպակի երգերի թարգմ.՝ բնագրից:

250##$a2-е изд. /
$bС послесл. Бориса Филиппова.

250##$a4th ed. /
$brevised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with corrections.
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դաշտ

MP

255 Քարտեզագրական մաթեմատիկական տվ յալներ
CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA
Այս դաշտում գրառում ենք քարտեզագրական հիմք ունեցող միավորի
մաթեմատիկական տվ յալները: Եթե դրանք տրված չեն, նշում ենք
այդպես.
255 ## $aՄասշտաբը տրված չէ:
Ունի երկու ցուցիչ, երկուսն էլ սահմանված չեն եւ նշվում են # (բացատ) նշանով,
հետեւաբար ցուցիչների պատուհանները թողնում ենք դատարկ:
Ենթադաշտերից ընդգրկված են՝
$a - Մասշտաբ (Statement of scale)
$c - Կոորդինատներ (Statement of coordinates)

Օրինակներ՝
255 ## $aScale [ca. 1:90,000].
255 ## $aScale 1:7,500,000
$c(W 125°--W 65°/N 49°--N 25°).

դաշտ
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260 Հրատարակչական, իրացման եւ այլ տվ յալներ
PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Այդ դաշտում լրացնում ենք հրատարակման վայրը, տարեթիվը, հրատարակչի անունը, թիվը եւ այլն: Հավել յալ տեղեկությունների դեպքում
դաշտը եւ ենթադաշտերը կարելի է կրկնել:
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Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ հրատարակչական տվ յալների հաջորդականությունը, նշվում
է #, 2 եւ 3 կոդերով:
#- Չի կիրառվում / Տեղեկություն չկա / Առաջին հայտնի հրատարակիչը
2 - Միջամտող հրատարակիչ
3 - Ներկայիս / վերջին հրատարակիչ

Դաշտի երկրորդ ցուցիչը անորոշ է եւ օրինակներում նշված է բացատի (#)
նշանով: Պատուհանիկը թողնում ենք դատարկ:
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Հրատարակման վայրը (Place of publication, distribution, etc.)
(Մեր կողմից հավելվող տեղեկությունը՝ ուղղում կամ բացատրություն, գրում ենք
[] չակերտների մեջ)
$b - Հրատարակչության/իրացնողի անվանումը (Name of publisher, distributor,
etc.)
$c - Հրատարակման/իրացման տարեթիվը, այլ (Date of publication, distribution,
etc.) (Թվականի կողքին գիծ ենք դնում, եթե ուզում ենք նշել, որ տպագրությունը
սկսվել է այդ տարվանից եւ շարունակվում է):
Այստեղ եւս կարեւոր են կետադրական նշանները։ $b ենթադաշտի նախորդ
ենթադաշտում դրվում է (:) նշանը, $c-ից առաջ՝ (,) նշանը։ Քանի որ ենթադաշտերը
հաճախ կրկնվում են, երկու $a ենթադաշտերի միջեւ դնում ենք (;), իսկ երկու
$b ենթադաշտերի միջեւ՝ (:) նշանը։

Օրինակներ՝
260 ## $aԵրեւան ։
$bՈւտոպիանա.ամ,
$c2015
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260 ##$aМосква ;
$aЛейпциг :
$bРусский язык ;
$bЭнциклопедия,
$c1996

260 ## $aLondon :
$bSussex Tapes,
$c1968 [i.e. 1971]

դաշտ
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300 Ֆիզիկական նկարագրություն
PHYSICAL DESCRIPTION
Այս դաշտում լրացնում ենք միավորի ֆիզիկական նկարագրությունը՝
էջերի քանակը, գրքի չափը, ուղեկցող նյութերը եւ այլ մանրամասներ:
Ուղեկցող նյութերը՝ CD, քարտեզ, այլ, նշվում են $e ենթադաշտում:
Ունի 2 ցուցիչ, երկուսն էլ սահմանված չեն (անորոշ են) եւ նշվում են
բացատի (#) նշանով:

Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - էջերի քանակը (ծավալը)
$b - այլ մանրամասներ
$c - չափերը
$e - ուղեկցող նյութեր
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$f - չափերի այլ, հավել յալ տեսակներ (տուփ, արկղ, գզրոց)
$g - հավել յալ տեսակների չափերը

Օրինակներ՝
300 ## $a 280 էջ :
$b նկարազարդված ;
$c 23,5 սմ

300 ## $a220 էջ ;
$c20 սմ +
$eCD
$fտուփ
$g2.1 սմ
$a ենթադաշտից հետո դնում ենք (:) նշանը, $b-ից հետո՝ (;), եթե $c-ին
հաջորդում է $e ենթադաշտը, ապա $c-ում գրքի չափը լրացնելուց հետո
ավելացնում ենք (+) նշանը:

դաշտ

SER

310 Հրատարակման ներկայիս հաճախականություն
CURRENT PUBLICATION FREQUENCY
310 դաշտը թույլ է տալիս նշել ներկայումս հրատարակվող թերթի, ամսագրի կամ այլ պարբերականի հրատարակման հաճախականությունը:
Լրացվող տեղեկությունները կապված են 008 դաշտի 18 եւ 19 դիրքերի
հետ:
Ունի երկու ցուցիչ, երկուսն էլ սահմանված չեն եւ նշվում են # (բացատ)
նշանով:
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Ենթադաշտերից ընդգրկված է՝
$a - Հրատարակման ներկայիս հաճախականություն (Current publication
frequency)

Օրինակներ՝
310 ## $a12 номеров в год
310 ## $aMonthly
310 ## $aMonthly, including annual cumulation
310 ## $aBimonthly (monthly June-July)
310 ## $aContinuously updated
008/18

m (Montհly, ամիսը մեկ անգամ)

008/19

n (Normalized irregular, սովորաբար անկանոն)

310 ## $aMonthly (except July and Aug.)

դաշտ

SER

362 Հրատարակության եւ/կամ հաջորդականության
տվ յալներ

DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION
Այս դաշտում գրանցում ենք պարբերականների հրատարակչական
տվ յալները:
Գրառում ենք հրատարակման առաջին տարին, օրինակ՝ 1966- , վերջին
տարին, եթե դադարել է, կամ, թե որ թվականից է ամսագիրը սկսել լույս
տեսնել այլ անվան ներքո: Դաշտում չենք կարող գրանցել մոտավոր
տվ յալներ:
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Ունի երկու ցուցիչ, որոնցից առաջինը նշում է տվ յալների ձեւաչափը:
0 - Ձեւաչափված տվ յալներ
1 - Առանց ձեւաչափման նշում
Երկրորդ ցուցիչը սահմանված չէ եւ նշվում է # (բացատ) նշանով:
Ենթադաշտերից ներառված է՝
$a - Հրատարակության եւ/կամ հաջորդականության տվ յալներ (Dates of publication and/or sequential designation)

Օրինակներ՝
Ձեւաչափված գրառում
362 0# $aVol. 1, no. 1 (Apr. 1981)362 0# $a1968362 0# $a72/1 ([Feb. 1972])362 0# $aVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983)
Առանց ձեւաչափման (ազատ) գրառում
362 1# $aBegan with vol. 4, published in 1947.
362 1# $aCeased with 2 (1964)

դաշտ

BKS

440 Մատենաշարային տվ յալներ/վերնագիր. լրացուցիչ
գրառում

SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY-TITLE
Այս դաշտում լրացվում են տեղեկություններ մատենաշարի, վիպաշարի
եւ այլ շարքերի վերաբերյալ:
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Ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչը սահմանված չէ եւ օրինակներում նշված է բացատի (#)
նշանով:
Դաշտի երկրորդ ցուցիչը նույնն է, ինչ 240 եւ 245 դաշտերում: Այն օգնում է
գրքի որոնմանը եւ նշվում է 0-ից մինչեւ 9 թվերով: Համապատասխանաբար,
վերնագրի սկզբից այդքան նիշ անտեսվում է տեսակավորման (որոնման)
ընթացքում: Օգնում է որոնման ժամանակ բաց թողնել այդ տառերը եւ որոնել
ամբողջական բառերով:
Եթե դրանք բացակայում են վերնագրում, պարզապես բաց ենք թողնում ցուցիչի
պատուհանը կամ`գրում 0:
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Մատենշարի վերնագիր (Title)
$n - Ենթամատենաշարի համարը (Number of part/section of a work)
$p - Ենթամատենաշարի վերնագիրը (Name of part/section of a work)
$v - Հատորի համարը/շարքի հերթական թիվը (Volume/sequential designation)
$x - Մատենաշարի Միջազգային չափօրինակային հերթական համարը (International Standard Serial Number, ISSN)

Օրինակներ՝
440 #0 $aՄանկապատանեկան դասական մատենաշար
$pՀայդի

100 1# $aԴոյլ, Արթուր Կոնան,
$d1859-1930
245 10 $aԱրնագույն գործը ; Չորսի նշանը :
$bՎիպակ /
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$cՍըր Ա. Քոնան Դոյլ ; Անգլ. թարգմ. Ք. Չիլինգարյանը և Է. Սարգսյանը
; [Խմբագիր՝ Լ. Համբարյան].
440 #0 $a«Շերլոք Հոլմս»
$v1
440 #0 $aНовое в жизн и науки и техники.
$pАстрономия,
$vВып. 7
440 #0 $a Библиотека всемирной литературы.
$n Серия 2
$p Литература XIX века,
$v Т. 84
440 #0 $aRussian titles for the specialist,
$x0305-3741;
$vno. 78

դաշտ

BKS

SER

MP

CF

ART

500 Ընդհանուր ծանոթագրություն
GENERAL NOTE
Այս դաշտում կարելի է ավելացնել գրքի վերաբերյալ ընդհանուր
դիտարկումներ/ծանոթագրություններ կամ փաստեր, որոնց համար
գրառման այլ դաշտ չի նախատեսված: Կարող ենք զետեղել նաեւ գիրքը
բնորոշող տեքստ:
Ունի 2 ցուցիչ, երկուսն էլ սահմանված չեն (անորոշ են) եւ նշվում են
բացատի (#) նշանով:
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Ենթադաշտերից ներառված է՝
$a - Ընդհանուր ծանոթագրություն (General note)

Օրինակներ՝
500 ## $aՀիմնված է թատերգության վրա, որը Ֆրանսիայում լույս է
տեսել “Un peu plus tard, un peu plus tôt” վերնագրով:
500 ## $aՆվիրված է Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին
500 ## $aԲնօրինակ ձեռագիրը եւս պահպանվում է Հովհաննիսյան
ինստիտուտի արխիվներում:

դաշտ

BKS

505 Ձեւաչափված բովանդակության
ծանոթագրություն

FORMATTED CONTENTS NOTE
Այս դաշտը տեղեկություն է հաղորդում գրքի բովանդակության կամ
հատորների վերաբերյալ: Եթե մատենագրում ենք ամբողջական հավաքածու, $a ենթադաշտում կարող ենք լրացնել առանձին հատորյակների անվանումները: Եթե հավաքածուն ամբողջական չէ (գուցե
մյուս հատորները դեռ չեն հրատարակվել կամ ձեր գրադարանն առայժմ
ձեռք չի բերել), ապա այդ մասին կարող ենք նշել 1 ցուցիչի կիրառմամբ:
Ունի երկու ցուցիչ
Առաջին ցուցիչը ցուցադրման հաստատուն վերահսկիչն է, նշվում է 0,1,2,8
կոդերով:
0 - Բովանդակություն
1 - Ոչ ամբողջական բովանդակություն
2 - Մասնակի բովանդակություն
8 - Ցուցադրման հաստատուն վերահսկիչ չկա
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Երկրորդ ցուցիչը նշում է բովանդակության մակարդակը # եւ 0 կոդերով:
# - Սովորական նույնականացում (ողջ բովանդակությունը լրացված է միայն
մեկ` $a ենթադաշտում)
0 - Ընդլայնված նույնականացում

Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Ձեւաչափված բովանդակության ծանոթագրություն (Formatted contents
note)
$g - Այլ տեղեկություններ (Miscellaneous information)
$r - Պատասխանատու անձ / կազմակերպություն (Statement of responsibility)
$t - Վերնագիր (Title)

Օրինակներ՝
245 10 $aԵրկեր :
$b[Պիեսներ] /
$cԳ.Մ. Սունդուկյան; Կազմ.՝ Մ.Գ. Գասպարյան; Խմբ.՝ Վ.Ա. Ներսիսյան.
505 2# $aՊեպո; Խաթաբալա; Քանդած օջախ

245 10 $aԵրկերի ժողովածու :
$b4 հ. /
$cՂ. Աղայան; Կազմ.՝ Մ. Թերզ յան, Ռ. Սարգսյան; Խմբ.՝ Ա. Ասատրյան
և ուրիշ.; Նկ.՝ Ռ. Բեդրոսյան.
505 00 $gՀ. 1 (1962, 413 էջ)
$tԱրություն և Մանվել; Երկու քույր; Մանկական պատմվածքներ
$gՀ. 2 (1962, 590 էջ)
$tԲանաստեղծություններ
$gՀ. 3 (1963, 547 էջ)
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$tՀրապարակախոսություն
$gՀ. 4 (1963, 683 էջ)
$tՄանկավարժական երկեր
Կետադրությունը հետեւյալն է. յուրաքանչ յուր վերնագրից առաջ եւ հետո դնում
ենք բացատ եւ (;) նշանը, իսկ վերջում՝ վերջակետ (:):

դաշտ

BKS

SER

MP

CF

ART

520 Ամփոփագիր, այլ
SUMMARY, ETC
Դաշտը նախատեսված է բովանդակային տեղեկություններ զետեղելու
համար: Դաշտում կարող ենք գրառել ամսագրի անոտացիան,
նկարագրությունը, այլ ուղղորդող տեղեկություններ:
Առաջին ցուցիչը ցուցադրման հաստատուն վերահսկիչն է:
# - Ամփոփագիր
0 - Թեմա
1 - Անդրադարձ
2 - Ոլորտ եւ բովանդակություն
3 - Հատված
4 - Թեմատիկ հուշում
8 - Ցուցադրման հաստատուն վերահսկիչ չի ստեղծվում
Երկրորդ ցուցիչը սահմանված չէ եւ նշվում է # (բացատ) նշանով: Պատուհանը
բաց ենք թողնում:
Ենթադաշտերից ներառված է՝
$a - Ամփոփագիր, այլ (Summary, etc.)
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Օրինակներ՝
520 2# $aԻսպանացի փիլիսոփա, ռացիովիտալիստական
ուսմունքի հիմնադիր, մշակութաբան Խոսե Օրտեգա–ի–Գասեթի
ստեղծագործությունները խոր հետք են թողել 20–րդ դարի
համաշխարհային մտածողության վրա: Սույն ժողովածուն
ընդգրկում է նրա հիմնական աշխատություններից մի քանիսը:
520 8# $aАнглоязычная библиография советской писательницы А.
А. Ахматовой (1889-1966).
520 ## $aAn illustrated collection of nursery rhymes set to music.

դաշտ

CF

538 Էլեկտրոնային ռեսուրսի տվ յալներ
SYSTEM DETAILS NOTE
Այս դաշտում տալիս ենք էլեկտրոնային ռեսուրսի տեխնիկական
նկարագիրը, այդ թվում՝ համակարգչային ֆայլի ֆիզիկական
նկարագրությունը,
ձայնա-գրության
տեխնիկական
տվ յալները,
ծրագրավորման լեզուն, պահանջվող ծրագրային ապահովումը,
մոդուլ յացիայի հաճախականությունը եւ այլն: Ձայնասկավառակների
եւ տեսասկավառակների դեպքում կարելի է նշել դրանց ձեւաչափը (օր.՝
VHS), այլ տվ յալներ:
Ունի 2 ցուցիչ, երկուսն էլ սահմանված չեն եւ նշվում են բացատի (#) նշանով:
Ենթադաշտերից ներառված է՝
$a Էլեկտրոնային ռեսուրսի տվ յալներ (System details note)
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Oրինակներ՝
538 ## $aDisk characteristics: Disk is single sided, double density, soft
sectored.
538 ## $aMode of access: Internet.

դաշտ

BKS

600 Անձնանուն. թեմատիկ լրացուցիչ գրառում
SUBJECT ADDED ENTRY - PERSONAL NAME
Ի տարբերություն 100 դաշտի, որտեղ գրառում ենք գրքի հեղինակի անձնանունը, այս դաշտում լրացնում ենք տվ յալներ, թե ում մասին է նյութը:
Փորձենք չշփոթել: Այս դաշտում գրքի կամ ամսագրի բովանդակության մեջ
արծարծվող անձնանունները գրառում ենք թեմատիկ որոնմանն օգնելու
համար։ Անհրաժեշտության դեպքում դաշտը եւ որոշ ենթադաշտեր
կարելի է կրկնել:
Ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ անուն-ազգանվան գրանցման տեսակը, նշվում է 0, 1 եւ 3
կոդերով:
0 - անուն
1 - ազգանուն
3 - տոհմ, ցեղ, ազգ եւ այլն։
Երկրորդ ցուցիչ՝ թեմավորման համակարգ
0 - ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի թեմատիկ խորագրեր (Library of Congress Subject
Headings)
1 - ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի մանկական գրականության թեմատիկ խորագրեր
(LC subject headings for children’s literature)
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2 - Բժշկական թեմատիկ խորագրեր (Medical Subject Headings)
3 - ԱՄՆ Ազգային գյուղատնտեսական գրադարանի նորմատիվային գրանցումների նիշք (National Agricultural Library subject authority file)
4 - Աղբյուրը նշված չէ (Source not specified)
5 - Կանադական թեմատիկ խորագրեր(Canadian Subject Headings)
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Աղբյուրը, որը նշված է $2 ենթադաշտում (Source specified in subfield $2)
Միավորի մատենագիտական նկարագրության բովանդակությանն առնչվող
թեմատիկ բառերն ու բառակապակցությունները օգնում են որոնմանը։
Մատենագիտության մեջ հաստատվել են միջազգային սկզբունքներին ու
կանոններին (Anglo-American Cataloguing Rules (AACR 2)) համապատասխան
մասնագիտացված հոմանիշների բառարանի (thesaurus) տեղեկատուներ։
Դրանցից են` Library of Congress Subject Headings (LCSH), Medical Subject
Headings, Canadian Subject Headings եւ այլն։
Ընտրենք 4 ցուցիչը, քանի որ Հայաստանը չունի խորագրերի մատենագիտական
նկարագրության միջազգայնորեն ընդունված կանոններ ու օրենքներ։
Հնարավոր է, որ քարտագրվող գիրքը կամ ամսագիրն արդեն իսկ քարտագրել
են Կոնգրեսի (LOC), OXFORD-ի կամ Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ
միավորված գրադարանները: Երբ «New from Z39.50/SRU search» փնտրումով
ներմուծում ենք գիրքը, Կոնգրեսի, OXFORD–ի կամ այլ գրադարանի թեմատիկ
խորագրերը ինքնաշխատ ներմուծվում են:
Ընտրենք 7 ցուցիչը, եթե նկարագրության ընթացքում օգտվել ենք այլ աղբյուրներից, որոնք վերում նշված չեն եւ $2 ենթադաշտում գրենք տվ յալ աղբյուրը։

Օրինակ՝
650 #7 $aEducational buildings
$zWashington (D.C.)
$y1890-1910.
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$2lctgm
650 17 $aAcoustic measurement.
$2test
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Անձնանուն, անուն-ազգանուն (Personal name)
(կարելի է նաեւ փնտրել արդեն գրանցվածների մեջ՝ տողի աջ կողմում սեղմելով
Tag editor-ը) Սա ցանկալի տարբերակ է կապերի ճիշտ ստեղծման համար։
$b - Համարակալում (Numeration)
$c - Անվանն առնչվող կոչում, պաշտոն, այլ հուշող բառեր(Titles and other words
associated with a name)
$d - Անվանն առնչվող տարեթվեր (Dates associated with a name)
$q - Անվան ամբողջական ձեւը (Fuller form of name)

600 դաշտի a, b, c, d, q ենթադաշտերի անվանումները համընկնում
են 100 դաշտի նույն ենթադաշտերի հետ, սակայն ուշադրություն
դարձրեք, որ չկրկնենք դրանք եւ ցուցիչները:
Այս ենթադաշտերում նշվում են, թե ում է վերաբերվում (ում մասին է)
տվ յալ գիրքը/աշխատությունը, ինչն օգնում է հեղինակի/գրքի թեմայի
վերաբերյալ տեղեկություններ գտնելուն (Օր.՝ Վալտեր Բենիամինի
մենագրությունը Շառլ Բոդլերի մասին):

Օրինակ՝
100 1# $aBenjamin, Walter
$cphilosopher
$qWalter Bendix Schönflies
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$d1892-1940
600 14 $a Baudelaire, Charles
$qCharles Pierre
$d1821-1867
$cpoet
$t - Ստեղծագործության վերնագիր (Title of a work)
Այս ենթադաշտում լրացվող ընդհանրական կամ հիմնական վերնագիրը կամ
շարքի խորագիրը օգնում են պարզել, թե տվ յալ ստեղծագործությունը քանի
տարբեր հրատարակություն է ունեցել:

Օրինակներ՝
600 10 $aShakespeare, William,
$d1564-1616
$tHamlet.

600 17 $aДостоевский, Ф. М.
$qФедор Михайлович
$d(1821-1881)
$tПреступление и наказание
$xИзучение в школе

$v - Ձեւային առանձնացում (Form subdivision)
Նպատակահարմար է միայն, երբ թեմատիկ բառը/բառակապակցությունն
առնչվում է հաստատված որոշակի գրահրատարակչական ձեւի կամ ժանրի
(ընտրանի, պարբերական, сборники, early works, periodicals):
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Օրինակներ՝
600 17 $aБальмонт, К. Д.
$qКонстантин Дмитриевич
$d(1867-1942)
$vСборники
600 00 $aGautama Buddha
$vEarly works to 1800.

$x - Հիմնական առանձնացում (General subdivision)
Նպատակահարմար է միայն երբ անվան կամ վերագրի հետ առնչվում է որոշակի
թեմա:

Օրինակներ՝
600 17 $aСуворов, А. В.
$qАлександр Васильевич
$d(1730-1800)
$xРелигиозные взгляды

600 00 $aNapoleon
$bI,
$cEmperor of the French,
$d1769-1821
$xAssassination attempt, 1800 (December 24)
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$y - Ժամանակագրական առանձնացում (Chronological subdivision)
Նպատակահարմար է միայն երբ անվան կամ վերագրի հետ առնչվում է որոշակի
ժամանակ

Օրինակ՝
600 17 $a Васнецов, А. П.
$qАполлинарий Михайлович
$d(1856-1933)
$xВыставки
$zМосква,
$y1981
600 10 $aShakespeare, William,
$d1564-1616
$xCriticism and interpretation
$xHistory
$y18th century.
$z - Աշխարհագրական առանձնացում (Geographic subdivision)
Նպատակահարմար է միայն երբ անվան հետ առնչվում է որեւէ աշխարհագրական
տարածք:

Օրինակներ՝
600 17 $aДостоевский, Ф. М.
$qФедор Михайлови

69

USMARK ԴԱՇՏԵՐ

ч$d(1821-1881)
$хИзучение
$zЧехословакия

600 00 $aFrederick
$bII,
$cHoly Roman Emperor,
$d1194-1250
$xHomes and haunts
$zItaly.

դաշտ

BKS

SER

MP

CF
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650 Թեմատիկ եզր. թեմատիկ լրացուցիչ գրառում
SUBJECT ADDED ENTRY-TOPICAL TERM
Մեր քարտագրվող գրքի կամ ամսագրի բովանդակությանն առնչվող
թեմատիկ եզրերը, բառերն ու բառակապակցությունները, ինչպես նաեւ
իրադարձությունների անվանումները մեծապես օգնում են որոնմանը:
Դաշտում կարել է լրացնել նաեւ մատենագրող կազմակերպության
սեփական թեմատիկ առանձնացումներն ու բաժինների անվանումները:

Օրինակներ՝
650 14 $aհայ ազատագրական շարժում
650 14 $aհայ ժամանակակից արվեստ
650 14 $aկատալոգներ
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Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ թեմայի կարեւորության մակարդակը, նշվում է #, 0, 1, 2
կոդերով
# - Տեղեկություններ չկան
0 - Կարեւորության մակարդակը սահմանված չէ
1 - Առաջնային կարեւորություն
2 - Երկրորդային կարեւորություն
Երկրորդ ցուցիչ (թեմավորման համակարգ)՝
0 - ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի թեմատիկ խորագրեր (Library of Congress Subject
Headings)
1 - ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի մանկական գրականության թեմատիկ խորագրեր
(LC subject headings for children’s literature)
2 - Բժշկական թեմատիկ խորագրեր (Medical Subject Headings)
3 - ԱՄՆ Ազգային գյուղատնտեսական գրադարանի նորմատիվային գրանցումների նիշք(National Agricultural Library subject authority file)
4 - Աղբյուրը նշված չէ (Source not specified)
5 - Կանադական թեմատիկ խորագրեր (Canadian Subject Headings)
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Աղբյուրը, որը նշված է $2 ենթադաշտում (Source specified in subfield $2)
Ընտրենք 4 ցուցիչը, քանի որ Հայաստանը չունի խորագրերի մատենագիտական
նկարագրության միջազգայնորեն ընդունված կանոններ ու օրենքներ։
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - թեմատիկ բառ/բառակապակցություն կամ աշխարհագրական անվանում
(Topical term or geographic name entry element)
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(կարելի է նաեւ փնտրել արդեն գրանցվածների մեջ, տողի աջ կողմում գտեք եւ
սեղմեք Tag editor-ը)

Օրինակներ՝
650 14 $aArmenian Identity
650 #7 $aГранаты (воен.)
650 #0 $aEgypt in the Bible.

$b - աշխարհագրական անվանմանն ուղեկցող թեմատիկ բառ/բառակապակցություն (Topical term following geographic name entry element)

Oրինակ՝
650 14 $aԱզատության հրապարակ
$bՕպերա
$c-Իրադարձության վայրը (Location of event)
$d-Գործող տարեթվեր (Active dates)

Օրինակ՝
100 1#$aԳրիգորյան, Ստեփան
$cքաղաքագետ
$cփորձագետ
$d1953245 10 $aՀայկական թավշյա հեղափոխություն
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$h[տեքստ]/
$cԳրիգորյան Ստեփան

600 14 $aՓաշինյան, Նիկոլ
$cքաղաքական գործիչ
$cՀՀ վարչապետ
$d1975650 14 $aԹավշյա հեղափոխություն
$d2018
$e - Դեր/հարաբերություն (Relator term)
Հստակեցնում է թեմատիկ բառի եւ նկարագրվող նյութի կապը:

Օրինակ՝
650 14 $aհայկական գամփռ
$eտրված է պատկերով
$g - Այլ տեղեկություններ (Miscellaneous information)
Այստեղ կարող եք գրառել թեմային առնչվող տեղեկություններ, որոնց համար
մյուս ենթադաշտերը չեն համապատասխանում:
$v - Ձեւային առանձնացում (Form subdivision)
Նպատակահարմար է միայն երբ թեմատիկ բառը/բառակապակցությունն
առնչվում է հաստատված որոշակի գրահրատարակչական ձեւի կամ ժանրի
(ընտրանի, сборники, early works):
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Օրինակ՝
650 14 $aՈսկերչություն
$zՀայաստան
$vինքնուսույց
650 #7 $aРелигиозная философия
$zРоссия, 20 в.
$vСборники
$x - Հիմնական ստորաբաժանում (General subdivision)
Նպատակահարմար է միայն երբ թեմատիկ բառը/բառակապակցությունը
լրացնում է թեման:

Օրինակ՝
650 14 $aլուսանկարչություն
$xտեխնիկա
650#7$aПорошковая металлургия
$xСырье
$xИспользование комплексное
650#0$aNumismatics
$xCollectors and collecting
$y - Ժամանակագրական ստորաբաժանում (Chronological subdivision)
Նպատակահարմար է միայն երբ թեմատիկ բառը/բառակապակցությունն
առնչվում է որոշակի ժամանակի:
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Օրինակ՝
650 14 $aՃարտարապետություն
$xպատմություն
$yմիջնադար
$z - Աշխարհագրական ստորաբաժանում (Geographic subdivision)
Նպատակահարմար է միայն երբ թեմատիկ բառը/բառակապակցությունն
առնչվում է որեւէ աշխարհագրական տարածքի:

Օրինակ՝
650 14 $a3-րդ հարկ արվեստի շարժում
$d1987-1994
$xԺամանակակից արվեստ
$zՀայաստան

650 #0 $aWorld War
$d1939-1945
$xCampaigns
$zTunisia.

դաշտ

BKS

653 Չվերահսկվող բանալի բառեր
INDEX TERM-UNCONTROLLED
Դաշտը նախատեսված է թեմատիկ բանալի բառեր ներմուծելու համար,
ինչն էապես կնպաստի որոնմանը եւ կլրացնի 650 դաշտը:
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Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչը նշում է բառի կարեւորության մակարդակը, նշվում է #, 0, 1,
2 կոդերով
# - Տեղեկություններ չկան
0 - Կարեւորության մակարդակը սահմանված չէ
1 - Առաջնային կարեւորություն
2 - Երկրորդային կարեւորություն
Երկրորդ ցուցիչը նշում է բանալի բառի տեսակը
# - Տեղեկություններ չկան (պատուհանիկը դատարկ ենք թողնում)
0 - Թեմատիկ բառ
1 - Անձնանուն
2 - Կազմակերպության անուն
3 - Միջոցառման անուն
4 - Ժամանակագրական եզր
5 - Աշխարհագրական անուն
6 - Ժանրային առանձնացում/եզր
Ենթադաշտերից ընդգրկված է՝
$a - Չվերահսկվող բանալի բառ/եզր (Uncontrolled term)

Օրինակներ՝
650 14 $a3-րդ հարկ արվեստի շարժում
$d 1987-1994
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$xԺամանակակից արվեստ
$zՀայաստան
653 11$aԳրիգորյան Արման
653 12$aՀայաստանի նկարիչների միություն
653 10$aարվեստ
240 00 $aHere comes everybody
$lGerman
245 14 $aEin Mann in Dublin namens Joyce /
$cAnthony Burgess ; [Übers. ins Dt.: Gisela u. Manfred Triesch]
653 #0 $aMann
653 #5 $aDublin
653 #1 $aJoyce

դաշտ

BKS

MP

ART

700 Անձնանուն. լրացուցիչ գրառում
ADDED ENTRY-PERSONAL NAME
Այս դաշտը նախատեսված է գրանցվող միավորի բոլոր համահեղինակներին նշելու համար:
Եթե գիրքն ունի մինչեւ 3 հեղինակ, ապա 100 դաշտում լրացնում ենք
առաջին հեղինակին, համահեղինակներին՝ 700 դաշտում։ Եթե գիրքն ունի
3-ից ավելի հեղինակներ, ապա 100 դաշտում չենք լրացնում։ Լրացնում
ենք միայն 700 դաշտում։ Իսկ 245 դաշտի $c ենթադաշտում, բացի
հեղինակներից, նշում ենք նաեւ նկարչին, խմբագրին, առաջաբանի ու
վերջաբանի հեղինակին, կազմողին եւ այլն։ Ու նրանց համապատասխան
կոդերով (հայերենի պարագայում՝ նկարիչ՝ նկ., խմբագիր՝ խմբ., կազմող՝
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կազմ., եւ այլն) գրառում ենք 700 դաշտի $e ենթադաշտում: Այստեղ
նույնպես կարող ենք սեղմել տողի աջ կողմում Tag editor-ը եւ ներմուծել
համահեղինակներին: Իր լրացման ձեւով համապատասխանում է 100
դաշտին։
Ավելացնում ենք ենթադաշտերի քանակը հեղինակների թվին համապատասխան։
Ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ անուն-ազգանվան գրանցման տեսակը, նշվում է 0, 1 եւ 3
կոդերով:
0 - անուն
1 - ազգանուն
3 - տոհմ, ցեղ, ազգ եւ այլն
Երկրորդ ցուցիչը նշում է գրառման տեսակը
# - տեղեկություններ չկան
2 - վերլուծական որոնողական գրառում
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Անձնանուն (Personal name)
$b - Համարակալում (Numeration)
$c - Անվանն առնչվող կոչում, պաշտոն, այլ հուշող բառեր (Titles and other words
associated with a name)
$d - Անվանն առնչվող տարեթվեր (Dates associated with a name)
$e - Դեր/հարաբերություն (Relator term)
$q - Անվան ամբողջական ձեւը (Fuller form of name)
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Օրինակներ՝
100 1#$a Նազարյան, Ռուբինա
$c ուսուցիչ
245 10 $a Հայերեն դպրոցական բացատրական բառարան
$h [տեքստ] /
$c Ռ. Նազարյան, Ա. Գյոդակյան
650 14 $aհայոց լեզու
$vձեռնարկ դպրոցականների համար
$zՀայաստան
700 1# $aԳյոդակյան, Անահիտ
$cմանկավարժ
245 00 $aLorser Feitelson and Helen Lundeberg :
$ba retrospective exhibition.
700 1# $aFeitelson, Lorser
$d1898700 1# $aLundeberg, Helen
$d1908245 00 $aAlice in Wonderland, or, What’s a nice kid like you doing in a place
like this? /
$cHanna-Barbera Productions.
700 1# $aCarroll, Lewis,
$d1832-1898.
$eauthor of original Alice’s adventures in Wonderland.
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710 Կորպորատիվ անվանում. լրացուցիչ գրառում
ADDED ENTRY-CORPORATE NAME
Այս դաշտը նախատեսված է գրանցվող միավորի կոլեկտիվ/իրավաբանական կազմակերպությունը նշելու համար:
Գործում են գրառման բոլոր կանոնները, ինչ 110 դաշտի համար։
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Կազմակերպության կորպորատիվ կամ իրավաբանական անվանումը
(Corporate name or jurisdiction name as entry element)
$b - Կառուցվածքային ստորաբաժանումը (Subordinate unit)

Օրինակ՝
710 #2 $aՀայնրիխ Բյոլ հիմնադրամ
710 1# $aUnited States

դաշտ

BKS

ART

711 Միջոցառման անվանում. լրացուցիչ գրառում
ADDED ENTRY-MEETING NAME
Այս դաշտը նախատեսված է գրանցվող միավորի կոնֆերանսի, միջոցառման, հանրագումարի վերաբերյալ նշումների անելու համար։
Գործում են գրառման բոլոր կանոնները, ինչ 111 դաշտի համար։

Օրինակ՝
245 2# $a«Հանրապետական հինգերորդ գիտական կոնֆերանս
նվիրված Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին» :
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$b Զեկուցումների թեզեր, Երեւան, 12-16.10.1982 /
$c Խմբ.՝ Ա.Վ. Աղասյան.
711 2# $a«Հանրապետական հինգերորդ գիտական կոնֆերանս նվիրված Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին»
$d(1982 :
$cԵրեւան)

դաշտ

BKS

740 Չվերահսկվող/վերաբերող/վերլուծական
վերնագիր. լրացուցիչ գրառում

ADDED ENTRY-UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Այս դաշտը ենթակա է լրացման, եթե նկարագրում ենք տարբեր հեղինակների տարբեր գործեր:
Գրառում ենք գրանցվող միավորի բոլոր վերլուծական վերնագրերը
որպես որոնման լրացուցիչ տվ յալներ։
Ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ՝ չլրացվող նիշերի առկայություն, նշվում է 0 եւ 1 կոդերով:
0 - չկան նիշեր, որ անտեսվում են
1 - Նշվում է 0-ից մինչեւ 9 թվերով: Համապատասխանաբար, վերնագրի սկզբից
այդքան նիշ անտեսվում է տեսակավորման (որոնման) ընթացքում:
Երկրորդ ցուցիչ՝ գրառման տեսակը
# - Տեղեկություններ չկան
2 - Վերլուծական որոնողական գրառում
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Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Չվերահսկվող/վերաբերող/վերլուծական վերնագիր (Uncontrolled related/
analytical title)
$h - Միջոցը (Medium)
Առաջին հեղինակի անձնանունը լրացնում ենք 100 դաշտում, նրա ստեղծագործությունը՝ 245 դաշտի $a ենթադաշտում, վերջում՝ (/) նշանով, մյուս երկու
հեղինակին եւ նրանց ստեղծագործությունը լրացնում ենք $c ենթադաշտում՝
միմյանցից զատելով (; /) նշաններով:

Օրինակ՝
100 1# $aՈսկանյան, Արփի,
$d1858-1978
245 10 $aՊատմվածքներ /
$cԱ. Ոսկանյան; Էդ գիշեր / Համբարձում Համբարձումյան ; Թափանցիկ
շշեր / Ա. Պաչ յան ; Ընդհանուր պլան / Ա. Դավթյան
Մյուս ստեղծագործությունները լրացնում ենք 740 դաշտում՝ որպես լրացուցիչ
որոնման կետ:

Օրինակ՝
740 02 $aԷդ գիշեր
740 02 $aԹափանցիկ շշեր
740 02 $aԸնդհանուր պլան
Իսկ հեղինակների անձնանունները լրացնում ենք 700 դաշտում՝ որպես
լրացուցիչ գրառում:
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Օրինակ՝
70010$aՀամբարձումյան, Համբարձում
$d198470010$aՊաչ յան, Արամ
$d198370010$aԴավթյան, Աննա
$d1983-

դաշտ

SER

780 Պարբերականի նախկին անվանում
PRECEDING ENTRY
Այս դաշտը ինքնաշխատ կապ է ստեղծում քարտագրվող պարբերականի՝
այլ անվան ներքո լույս տեսած թողարկումների/համարների հետ, որոնք
նույնպես քարտագրված են: Լրացնենք այս դաշտը, եթե քարտագրում
ենք ամսագիր կամ ալմանախ, որ նախկինում լույս են տեսել այլ անվան
ներքո: Օրինակ «Советское фото» ամսագիրը 1992-1997 թթ. լույս է
տեսել «Фотография» անվան ներքո: 780 դաշտը դրանց միջեւ կապեր
ստեղծելու համար է:
Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ` որոնման լրացուցիչ գրառման կարգավորիչ, նշվում է 0 եւ 1
կոդերով:
0 - լրացուցիչ գրառումով կապ ստեղծվում է
1 - լրացուցիչ գրառումով կապ չի ստեղծվում
Երկրորդ ցուցիչը նշում է լրացուցիչ գրառման/կապի տեսակը
0 - Շարունակում է
1 - Մասամբ շարունակում է
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2 - Փոխարինում է
3 - Մասամբ փոխարինում է
4 - Միավորում է այս... եւ այն...
5 - Ներառում է
6 - Մասամբ ներառում է
7 - Առանձնացել է
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Հիմնական գրառում (Main entry heading)
Այստեղ գրանցում ենք անձնանուններ՝ վերցնելով տվ յալները մեզ հետաքրքրող
պարբերականի (որի հետ ուզում ենք կապ ստեղծել) 100, 110, 111 դաշտերից:
$t - Անվանում (Title)
Ենթադաշտում գրառում ենք մեզ հետաքրքրող պարբերականի ընդհանուր
վերնագիրը, այսինքն, եթե այն արդեն քարտագրված է մեր գրադարանում,
վերցնում ենք այն 245 դաշտից:
$x - Միջազգային չափօրինակային հերթական համար (ISSN)
Գրառում ենք մեզ հետաքրքրող պարբերականի ISSN-ը՝ վերցնելով 022 դաշտից:

Օրինակ՝
110 2# $aBritish Columbia Provincial Museum.
245 10 $aTwo-year review.
780 07 $aBritish Columbia. Ministry of Provincial Secretary and
Government Services.
$tAnnual report
$x0226-0883
Displays as:
Separated from: British Columbia. Ministry of Provincial Secretary and
Government Services. Annual report
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SER

785 Պարբերականի նոր անվանում
SUCCEEDING ENTRY
Լրացնենք այս դաշտը, եթե քարտագրում ենք որեւէ պարբերական, որն
ունի մեզ հայտնի նոր անվանում, այսինքն՝ լույս է տեսնում նոր անվան
ներքո: Այս դաշտը նույնպես ինքնաշխատ կապ է ստեղծում քարտագրվող
պարբերականի՝ այլ անվան ներքո լույս տեսած թողարկումների/
համարների հետ:
Դաշտն ունի երկու ցուցիչ:
Առաջին ցուցիչ`որոնման լրացուցիչ գրառման կարգավորիչ, նշվում է 0 եւ 1
կոդերով:
0 - լրացուցիչ գրառումով կապ ստեղծվում է
1 - լրացուցիչ գրառումով կապ չի ստեղծվում
Երկրորդ ցուցիչը նշում է լրացուցիչ գրառման/կապի տեսակը
0 - Շարունակում է
1 - Մասամբ շարունակում է
2 - Փոխարինում է
3 - Մասամբ փոխարինում է
4 - Միավորում է այս... եւ այն...
5 - Ներառում է
6 - Մասամբ ներառում է
7 - Առանձնացել է
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$a - Հիմնական գրառում (Main entry heading)
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Այստեղ գրանցում ենք անձնանուններ՝ վերցնելով տվ յալները նոր անվանում
ունեցող պարբերականի (որի հետ ուզում ենք կապ ստեղծել) 100, 110, 111
դաշտերից:
$t - Անվանում (Title)
Ենթադաշտում գրառում ենք նոր անվանում ունեցող պարբերականի ընդհանուր
անվանումը, այսինքն, եթե այն արդեն քարտագրված է մեր գրադարանում,
վերցնում ենք այն 245 դաշտից:
$x - Միջազգային չափօրինակային հերթական համար (ISSN)
Գրառում ենք նոր անվանում ունեցող պարբերականի ISSN-ը՝ վերցնելով 022
դաշտից:

Օրինակ՝
245 00 $aBulletin of the Vancouver Medical Association.
785 02 $tBritish Columbia medical journal.
$x0007-0556
Ցուցադրվում է այսպես.
Superseded by: British Columbia medical journal. ISSN 0007-0556.

դաշտ

BKS

SER

CF

ART

856 Էլեկտրոնային ռեսուրսի տեղ եւ հասանելիություն
ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Դաշտը նախատեսված է էլեկտրոնային միավորների (էլ. գիրք, հոդված,
փաստաթղթեր եւ այլն) գրանցման համար: Հավանական է, որ մեր
գրանցած միավորը հասանելի է համացանցում: Գրառենք այս դաշտում,
որ այն հասանելի կդառնա փնտրումն իրականացնող ընթերցողին:
Ունի երկու ցուցիչ:
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Առաջին ցուցիչը նշում է հասանելիության տարբեր եղանակներ:
# - Տեղեկություններ չկան
0 - Email
1 - FTP
2 - Remote login (Telnet)
3 - Dial-up
4 - HTTP
7 - Method specified in subfield $2
Երկրորդ ցուցիչը նշում է ռեսուրսի եւ դրա գտնվելու տեղի փոխկապակցվածությունը: Նշվում է հետեւյալ կոդերով.
# - Տեղեկություններ չկան
0 - Աղբյուրը
1 - Աղբյուրի տարբերակ
2 - Առնչվող ռեսուրս
8 - Չի ցուցադրվում
Էլեկտրոնային միավորների քարտագրման դեպքում առաջին ցուցիչը նշում ենք
4 (HTTP): Երկրորդ ցուցիչը մեր դեպքում բաց ենք թողնում (# - Տեղեկություններ
չկան / No information provided)
Ենթադաշտերից ընդգրկված են՝
$f - Էլեկտրոնային անվանումը (Electronic name)
Եթե այս ենթադաշտում լրացնենք ֆայլի տեսակը (ebook, electronic article,
computer file), համակարգը ներքին խմբավորում կկատարի եւ հետո փնտրումով
կարող է ամբողջը մեկ տեղում բերել։
$u - Աղբյուրի հղումը/հասցեն (Uniform resource identifier)
Այստեղ տեղադրում ենք հղումը (link) դեպի այն տեղը, որտեղ գտնվում է տվ յալ
նյութի էլեկտրոնային տարբերակը:
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$y - Հղումի տեքստը (Link text)
Համակարգն ինքնաշխատ ցույց է տալիս «Կարդալ առցանց» կամ «Read Online»
հղումի տեքստը: Ցանկության դեպքում կարող ենք խմբագրել։

Օրինակ՝
24500$aAmerican quarterly.
85641$uhttp://muse.jhu.edu/journals/american%5Fquarterly/
$yRead Online

դաշտ

BKS

SER

MP

CF

ART

942 ԿՈՀԱ. լրացուցիչ գրառման տարրեր
KOHA. ADDED ENTRY ELEMENTS
Ամեն գրադարան ունի գրքերի դասակարգման (շիֆրավորման) իր
համակարգը։ Հայաստանը դեռ մեծամասամբ շարունակում է օգտվել
«Универсальная десятичная классификация» (УДК) համակարգից,
որն իրենից ներկայացնում է դասակարգում ըստ թեմայի։ Կոնգրեսի
գրադարանն օգտվում է «The Library of Congress Classification» (LCC)
համակարգից, կան գրադարաններ, որ նախընտրում են «Dewey Decimal
Classification»-ը (DDC):
Քանի որ Անկախ գրադարանների ցանցի գրադարաններն ունեն
ներքին դասակարգման տարբեր եղանակներ, բայց ոչ համակարգեր,
Books, Booklets, Workbooks (libraries.am) մատենագիտական կմախքում
ինքնաշխատ տեղադրված է «Other/generic classification theme»-ը (Այլ
դասակարգում) որն այդպես էլ թողնում ենք:
Ենթադաշտերից ներառված են՝
$2 - Դասակարգման աղբյուրը կամ դասավորման կարգը (Source of classification
or shelving scheme)
$c - Կոհա համակարգում գրառվող միավորի տեսակը (Koha item type)
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Այստեղ նշում ենք քարտագրվող միավորի տեսակը: Գրանցման պարտադիր
դաշտերից է: նկ. 22

Ահա եւ վերջ, քարտագրումն ավարտված է: Կարող ենք նորից անցնել դաշտերով
եւ ստուգել այն գրանցումները, որոնց վերաբերյալ կասկածներ ունենք: Վերջում
չենք մոռանում սեղմել Save կոճակը: Եթե կապի որակից շատ գոհ չեք, կարող եք
ընթացքում պահպանել գրառումը եւ աշխատել խմբագրման ռեժիմում: նկ. 23
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Քարտագրված գիրք
000 - LEADER
01654nam a22003017a 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
200113s2018 ai ||||| |||| 00| 0 arm d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
a International Standard Book Number 978-9941-802-41-6
041 1# - LANGUAGE CODE
a Language code of text/sound track or separate title arm
b Language code of summary or abstract eng
h Language code of original eng
245 00 - TITLE STATEMENT
a Title Ֆեմինիստական տեսության ժողովածու ։
b Remainder of title 80-ականներ /
c Statement of responsibility, etc. Ադրիեն Ռիչ, Սինթիա Էնլոու,
Չանդրա Մոհանտի և ուրիշ, ; խմբ.՝ Շուշան Ավագյան ; Հայնրիխ
Բյոլ հիմնադրամ
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246 3# - VARYING FORM OF TITLE
i Display text Ֆեմինիստական տեքստերի ժողովածու
246 36 - VARYING FORM OF TITLE
a Title proper/short title Պարտադիր տարասեռականություն եւ
լեսբիական գոյություն
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
a Place of publication, distribution, etc. Երեւան :
b Name of publisher, distributor, etc. Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի
Հարավային Կովկասի գրասենյակ,
c Date of publication, distribution, etc. 2018
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
a Extent 376 էջ :
b Other physical details նկարազարդում ;
c Dimensions 20 սմ
440 #0 - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
a Title Ֆեմինիստի գրադարան Auth
500 ## - GENERAL NOTE
a General note Թարգմանիչների մասին՝ էջ 360
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
a Topical term or geographic name entry element Ֆեմինիզմ
9 9 (RLIN) 10765
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
a Topical term or geographic name entry element Կանանց
ազատագրում

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

x General subdivision Հայաստան
y Chronological subdivision Անկախության շրջան
9 9 (RLIN) 10766
700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
a Personal name Ռիչ, Ադրիեն խմբ Auth
700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
a Personal name Էնլոու, Սինթիա Auth
700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
a Personal name Մոհանտի, Չանդրա Auth
700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
a Personal name Սպիվակ, Գայատրի Auth
700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
a Personal name Հարաուեյ, Դոննա Auth
700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
a Personal name Բաթլեր, Յուդիթ Auth
700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
a Personal name Մին-Հա, Թրին Թ. Auth
700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
a Personal name Ավագյան, Շուշան
e Relator term թարգմ.
e Relator term խմբ.
c Titles and other words associated with a name ֆեմինիստ
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710 #2 - ADDED ENTRY--CORPORATE AUTHOR
a Corporate name or jurisdiction name as entry element Հայնրիխ
Բյոլ հիմնադրամ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
2 Source of classification or shelving scheme z
c Koha item type Books

Տպագիր հետազոտություն/հոդված
000 - LEADER
fixed length control field

01374nad a22002657a 4500

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field

191231s2019 ai |||||||||||||||||eng d

041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title

eng

Language code of original eng
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name

Kyurumyan, Artak

Titles and words associated with a name researcher
9 (RLIN)

10737

245 14 - TITLE STATEMENT
Title

Amendments to the tax code in the light of the reasons for,
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and consequences of, the 2018 revolution in Armenia
Medium

[text] /

Statement of responsibility, etc. Artak Kyurumyan ; Cover image
by Narek Aleksanyan ; Political Discourse Journal
246 33 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title

Tax reforms in Armenia

260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc.

Yerevan :

Name of publisher, distributor, etc.Political Discourse Journal,
Date of publication, distribution, etc.

2019

300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 47p. ;
Dimensions

29,5 սմ

500 ## - GENERAL NOTE
General note This research was conducted by Artak Kyurumyan, an
independent researcher, within the framework of the program of the
Friedrich-Ebert-Stiftung and the Political Discourse Journal
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element հարկային
բարեփոխումներ
Active dates 2019Miscellaneous information Թավշյա հեղափոխություն
Geographic subdivision
9 (RLIN)

10738

Հայաստան
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650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Participation and
Democracy
9 (RLIN)

10758

650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Social Justice
9 (RLIN)

10759

650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Economy and Labour
9 (RLIN)

4513

650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Peace and Security
9 (RLIN)

10760

653 12 - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term

Friedrich-Ebert-Stiftung

653 12 - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term

ՀՀ կառավարություն

700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name

Aleksanyan, Narek

Relator term photographer
9 (RLIN)

10761

710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE AUTHOR
Corporate name or jurisdiction name as entry element P o l i t i c a l
Discourse Journal
--

10762
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856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Link text

READ ONLINE

Uniform Resource Identifierh t t p : / / d i s k u r s . a m / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/05/Hamahart-Taxation-Report-april2019-eng.pdf
999 ## --

4002

--

4002

942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type

Articles

LIBRARIES.AM

ԱՆԿԱԽ

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ

ՑԱՆՑԻ

նպատակն

է

ավելի տեսանելի և հասանելի դարձնել ժամանակակից արվեստի, լուսանկարչության, հումանիտար հետազոտությունների եւ հարակից ոլորտերում

գործող

կազմակերպությունների

գրադարանների

աշխատանքը,

և միաժամանակ ավելի կենտրոնացված և արդյունավետ կազմակերպել
գրադարանների և ընթերցողների միջև կապը:
Մենք հետամուտ ենք, որպեսզի մեր կազմակերպությունների կրթական եւ
հետազոտական ծրագրերը տրամադրեն արվեստի ոչ միայն համալիր, այլեւ
հիմնային գիտելիքներ, եւ դրա հետ ենք կապում ԱՆԿԱԽ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ
ՑԱՆՑԻ զարգացման հեռանկարը:

ՖՈԿՈՒՍԸ Երևանում գործող արվեստի հասարակական կազմակերպություն է՝ տարատեսակ միջոցառումների, հանդիպումների ու զրույցների
վայր: Մենք կենտրոնացած ենք հետևյալ խնդիրների շուրջ՝ արվեստի
կրթություն, փաստագրություն, ինքնաբավություն, և ներկայումս զարգացնում ենք երեք ընթացիկ նախագիծ՝ Մեդիալաբ, ACTV և Libraries.
am: Ֆոկուսն ունի հարմարավետ գրադարան, որտեղ կարելի է ընթերցել
բազմաթիվ գրքեր արվեստի, փիլիսոփայության եւ ճարտարապետության
ոլորտներից, գեղարվեստական գրականություն և այլն:

