سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا
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مارک ایران ( 1-آشنایی با بانک کتابشناسی ) –  2واحد درسی
در چند دهه اخیر فهرست نویسی ماشین خوان (مارک ) در کشورهای مختلف رایج شده است .در کشور ما پایه های اساسی مارک ایران در
دهه  80بنیان نهاده شده و بکارگیری مارک در کشور مارک در کشور مستلزم آشنایی و دانستن چگونگی استفاده از مارک است .لذاآموزش
مارک برای همه کتابداران و اطالع رسانان امری ضروری به نظر می رسد .
مارک ایران بر پایه یونی مارک بنا نهاده شده است  .هدف اولیه یونی مارک تسهیل تبادالت بین المللی داده های کتابشناختی ماشین خوان بین
سازمان های ملی کتابشناختی است.

از فواید مارک می توان به این موارد اشاره نمود:


اشتراک منابع کتابشناختی



ایجاد ارزش افزوده برای رکوردهای فهرست نویسی



برقراری ارتباط بین اجزای یک رکورد کتابشناختی ایجاد ارتباط بین رکوردهای کتابشناختی و ...

شما در این دوره با مارک ایران و ده بلوک() 0-9بانک کتابشناختی آشنا خواهید شد .براساس تجربیات مدرس رعایت ترتیب در آموزش
محتوای بلوک ها ممکن است فراگیران را دچار سردرگمی کند لذا ترتیب فعلی شماره بلوک ها در این درس جهت سهولت در امر آموزش و
یادگیری مارک است .
تالش شده است در این درس فیلدهای اصلی و کاربردی تر مربوط به هر بلوک آموزش داده شود و به تعداد معدودی از آن ها برحسب تشخیص
و تجربه مدرس اشاره نشده است.
شما در پایان قادر خواهید بود با در اختیار داشتن اطالعات صفحه عنوان کتاب پیشینه مارک مربوط به آن را تهیه نمایید.

جلسه  : 1مارک چیست ؟


پیشگفتار  ،مقدمه  ،تاریخچه مارک



فرمت های رایج مارک



فواید مارک



مارک ایران

جلسه  : 2تعاریف و اصطالحات



مقدمه
فهرست اصطالحات

جلسه  : 3بانک های مارک


مقدمه



بانک رده بندی



بانک مستندها



بانک موجودی



بانک کتابشناسی
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عناصر مشترک تشکیل دهنده بانک ها

جلسه  : 4بلوک 2


مقدمه



تعریف بلوک ( 2بلوک اطالعات توصیفی )



فیلد ( 200عنوان و نام پدیدآور )



نشانگرهای فیلد 200



نحوه کاربرد نشانگرها در فیلد 200



فیلدهای فرعی 200



فیلد ( 205وضعیت ویراست)



( 206ناحیه جزییات ویژه مواد  :مواد جغرافیایی  -داده های ریاضی)



 210وضعیت نشر و پخش و غیره



فیلد ( 215مشخصات ظاهری )



فیلد (225فروست)



نشانگرهای فیلد 225



نحوه کاربرد نشانگرها در فروست

جلسه  : 5بلوک ( 7مسئولیت معنوی اثر) بخش اول نام های اشخاص


تعریف بلوک ( 7بلوک مسئولیت معنوی اثر)



 700نام شخص بمنزله سرشناسه (مسئولیت معنویدرجه اول)



نشانگرهای فیلد 700



توضیحات تکمیلی نشانگر  - 2فیلد 700



نحوه کاربرد نشانگرها



دستورالعمل مارک ایران برای اسامی همراه معادل التین



استفاده از فیلد فرعی  9در بلوک 7



فیلدهای مرتبط 700



نکاتی درباره سرشناسه



 701نام شخص  -مسئولیت معنوی اثر



نکته مهم در استفاده از فیلد 701



نحوه کاربرد فیلد 701



 702نام شخص  ( -مسئولیت معنوی درجه دوم )



نکته مهم در استفاده از فیلد 702



نحوه کاربرد فیلد 702



 709نام  /عنوان



نحوه کاربرد فیلد709
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جلسه  : 6بلوک ( - 7مسولیت معنوی اثر ) بخش دوم نام تنالگان ها و همایش ها


 710نام تنالگان ها بمنزله سرشناسه (مسئولیت معنوی درجه اول )



نشانگرهای فیلد 710



نحوه کاربرد فیلد 710



نحوه کاربرد فیلد 711



 712نام تنالگان مسئولیت معنوی درجه دوم



نحوه کاربرد فیلد712



 720نام خاندان به منزله سرشناسه



نحوه کاربرد فیلد 720



 721نام خاندان (مسئولیت معنوی برابر)



 722نام خاندان (مسئولیت معنوی درجه دوم)

جلسه  : 7بلوک ( 5بلوک عنوان های مرتبط)


تعریف بلوک 5



 500عنوان قراردادی



نشانگرهای فیلد 500



توضیحات تکمیلی درباره نحوه کاربرد نشانگرها



 501عنوان مشترک قراردادی



نشانگرهای فیلد 501



 510عنوان به زبان دیگر



نشانگرهای فیلد 510



 512عنوان روی جلد



نشانگرهای فیلد 512



 516عنوان عطف



 517عنوان های گوناگون دیگر



 532عنوان گسترده



نشانگرها



 541عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس



545عنوان بخش

جلسه  : 8بلوک ( 3بلوک یادداشت )


تعریف بلوک 3



چگونگی کاربرد فیلدهای بلوک 3
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 300یادداشت کلی



فیلدهای فرعی فیلد 300



 301یادداشت های مربوط به شماره های شناسایی



 302یادداشت های مربوط به اطالعات کد شده



 303یادداشت های مربوط به اطالعات توصیفی



 304یادداشت های مربوط به عنوان و پدیدآور



 305یادداشت های مربوط به ویراست و تاریخچه کتابشناسی اثر



 306یادداشت های مربوط به چاپ و نشر  ،پخش و غیره



 307یادداشت های مربوط به مشخصات ظاهری اثر



 308یادداشت های مربوط به فروست



 310یادداشت های مربوط به صحافی و دسترسی به اثر



 312یادداشت های مربوط به عنوان های مرتبط



 314یادداشت های مربوط به مسئولیت معنوی اثر



 316یادداشت های مربوط به نسخه موجود



 320یادداشت های مربوط به کتابنامه  ،واژه نامه و نمایه نامه های داخل اثر



 324یادداشت های مربوط به نسخه اصلی



 326یادداشت های مربوط به فاصله انتشار (پیایندها )



 327یادداشت های مربوط به مندرجات



 328یادداشت های مربوط به پایان نامه



 333یادداشت های مربوط به مخاطبان و کاربران ویژه
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جلسه  : 9بلوک ( 6تجزیه تحلیل موضوعی )


تعریف بلوک 6



 600نام شخص بمنزله موضوع



نحوه کاربرد نشانگرها در فیلد 600



 601نام تنالگان ها به منزله موضوع



نحوه کاربرد نشانگرها در فیلد 601



 602نام خاندان بمنزله موضوع



نحوه کاربرد نشانگرها در فیلد 602



 604پدیدآور و عنوان بمنزله موضوع (نام  /عنوان )



نحوه کاربرد نشانگرها در فیلد 604



 605عنوان به منزله موضوع



نحوه کاربرد نشانگرها در فیلد 605



 606موضوع (اسم عام با عبارت اسم عامی)
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نحوه کاربرد نشانگرها در فیلد 606



نشانگرهای فیلد 606



 607نام جغرافیایی به منزله موضوع



نحوه کاربرد نشانگرها در فیلد 607



 676رده بندی دهدهی دیویی



فیلدهای فرعی فیلد 676



 680رده بندی کتابخانه کنگره



فیلدهای فرعی 680



 686سایر رده بندی ها
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جلسه  : 10بلوک  0بلوک شناسی


تعریف بلوک 0



 001شناسگر رکورد



 010شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک )ISBN -



 011شماره استاندارد بین المللی پیایندها (شاپا )ISSN -



 013شماره استاندارد بین المللی موسیقی (شابم )ISMN -



 020شماره کتابشناسی ملی

جلسه  : 11بلوک ( 4بلوک شناسه رابطه )


تعریف بلوک 4



 410فروست



 451ویراست دیگری از اثر در قالب همان رسانه (همرسانه )



 452ویراست دیگری از اثر در قالب رسانه ای دیگر (دیگر رسانه )



 463قطعه (شماره مجله و غیره )

جلسه  : 12بلوک ( 8بلوک ویژه کاربرد بین المللی ) و بلوک ( 9بلوک ویژه کاربرد ملی و محلی )


تعریف



 801مبدا اصلی



نشانگرهای فیلد 801



 830یادداشت های فهرست نویس



نحوه کاربرد فیلد 830



 856الحاقات الکترونیکی



 911وضعیت ویرایش رکورد



 915وضعیت فهرست نویسی
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 932اطالعات دسترسی رکورد

جلسه  : 13بلوک ( 1اطالعات داده های کد شده )


تعریف بلوک 1



 100داده های کلی پردازش



 101زبان اثر



 102کشور محل نشر یا تولید



 105فیلد های داده های کد شده  :تک مگاشت ها



 126فیلد داده های کد شده  :مواد شنیداری – خصوصیات فیزیکی

جلسه  : 14ساختار فرمت مارک ایران


ساختار کلی



برچسب رکورد



فهرست راهنما



فیلد های داده ای

جلسه  : 15تمرین سری اول


اطالعات صفحه عنوان شماره  1تا 6

جلسه  : 16تمرین سری دوم


اطالعات صفحه عنوان شماره 7

اداره کل آموزش و پژوهش
استاد  :خانم سعیده اکبری داریان

صفحه 6

