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Dokumentation af skabeloner til FBS 
 

Oversigt over skabeloner 

Materialespecifikke skabeloner 

bog 
boghoved 
bogsektion 
bogbind 
film 
filmhoved 
filmbind 
musik 
netlydbog 
netlydboghoved 
netlydbogbind 
 
DBC udleverer materialespecifikke skabeloner på bestilling fra Kombit. 
Ovenstående udgør det kompleks af skabeloner, som indtil videre er rekvireret. 
 

Øvrige skabeloner 

lokalpost 
lokalposthoved 
lokalpostsektion 
lokalpostbind 
paahaengspost 
paahaengsposthoved 
paahaengspostsektion 
paahaengspostbind 
skolepaahaengspost 
skolepaahaengsposthoved 
skolepaahaengspostsektion 
skolepaahaengspostbind 
 
DBC udleverer i øvrigt skabeloner, der understøtter den bagvedliggende datamodel. 
 

Generelt om de materialespecifikke skabeloner 
 
Alle bibliografiske poster der indsendes i de materialespecifikke skabeloner valideres i forhold til 
danMARC2 og praksis for folkebiblioteker1. 

                                                           
1 De bibliografiske poster skal udover DanMarc2 overholde retningslinjerne i formateringsvejledningerne, der ses på 
danbib.dk http://www.danbib.dk/index.php?doc=datafrafolk 
 

http://www.danbib.dk/index.php?doc=datafrafolk
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Skabelonerne er niveauopdelt for at tage højde for at der valideres forskelligt på de forskellige 
postniveauer for hhv. hovedposter, sektionsposter og bindposter. 
 
De materialespecifikke skabeloner kan anvendes til både fællesposter, altså bibliografiske poster som 
indberettes til fællesskabet (Danbib), og til lokale poster. Fællesposterne er kendetegnet ved at de tilhører 
base 870970 og har ”870970” i 001b, mens lokale poster tilhører det givne FBS-bibliotek, og har dette 
biblioteks biblioteksnummer i 001b. 
 
Om et materiale skal katalogiseres som en fællespost afhænger af om materialet indgår i det interurbane 
lånesamarbejde, eller om katalogiseringen har særlig relevans for katalogiseringssamarbejdet. 
 
De materialespecifikke skabeloner anvendes også ved berigelse af nationalbibliografiske poster med noter 
og emneord. 
 

Generelt om de øvrige skabeloner 
 
De øvrige skabeloner, som bl.a. er kendetegnet ved ikke at være materialespecifikke, kan kun anvendes til 
lokale poster og skal altid indsendes med bibliotekets eget biblioteksnummer i 001b. 
 
Påhængspost-skabelonerne er beregnet til håndtering af data, hvor et FBS-bibliotek ønsker at erstatte eller 
supplere en fællespost med lokale data i en såkaldt påhængspost. 
 
Skolepåhængspost-skabelonerne er beregnet til supplerende data, som alle skolebiblioteker har til fælles. 
 
Disse øvrige skabeloner er også niveauopdelt for at tage højde for at der valideres forskelligt på de 
forskellige postniveauer for hhv. hovedposter, sektionsposter og bindposter. 
 

Gennemgang af de enkelte skabeloner 

Materialespecifikke skabeloner 

 
bog 
Anvendes til enkeltstående poster ved katalogisering af bøger. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
 
boghoved 
Anvendes til hovedposter ved katalogisering af bøger i en flerbindsstruktur. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
 
bogsektion 
Anvendes til sektionsposter ved katalogisering af bøger i en flerbindsstruktur. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
Når sektionspost indsendes skal hovedpost findes i samme base. 
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bogbind 
Anvendes til bindposter ved katalogisering af bøger i en flerbindsstruktur. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
Når bindpost indsendes skal hoved- eller sektionspost findes i samme base2. 
 
film 
Anvendes til enkeltstående poster ved katalogisering af film. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
 
filmhoved 
Anvendes til hovedposter ved katalogisering af film i en flerbindsstruktur. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
 
filmbind 
Anvendes til bindposter ved katalogisering af film i en flerbindsstruktur. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
Når bindpost indsendes skal hovedpost findes i samme base. 
 
musik 
Anvendes til katalogisering af musik (fonogrammer). 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
 
netlydbog 
Anvendes til enkeltstående poster ved katalogisering af netlydbøger. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
 
netlydboghoved 
Anvendes til hovedposter ved katalogisering af netlydbøger i en flerbindsstruktur. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
 
netlydbogbind 
Anvendes til bindposter ved katalogisering af netlydbøger i en flerbindsstruktur. 
Valideres i forhold til danMARC2 og praksis for folkebiblioteker. 
Kan anvendes til såvel base 870970 som lokalt. 
Når bindpost indsendes skal hovedpost findes i samme base. 
 
 
 

                                                           
2 Fællesbasen 870970 har 001b=870970, den lokale base har 001b=<eget biblioteksnummer> 
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Øvrige skabeloner 

 
lokalpost 
Anvendes til enkeltstående poster ved katalogisering af alle typer materialer. 
Valideres i forhold til danMARC2. 
Kan kun anvendes til lokale poster. 
 
lokalposthoved 
Anvendes til hovedposter ved katalogisering af alle typer materialer. 
Valideres i forhold til danMARC2. 
Kan kun anvendes til lokale poster. 
 
lokalpostsektion 
Anvendes til sektionsposter ved katalogisering af alle typer materialer. 
Valideres i forhold til danMARC2. 
Kan kun anvendes til lokale poster. 
 
lokalpostbind 
Anvendes til bindposter ved katalogisering af alle typer materialer. 
Valideres i forhold til danMARC2. 
Kan kun anvendes til lokale poster. 
 
paahaengspost 
Anvendes til lokale supplerende og/eller erstattende data til enkeltstående fællesposter. 
Valideres i forhold til danMARC2 men som ufuldstændig post. 
Kan kun anvendes til lokale påhængsposter. 
 
paahaengsposthoved 
Anvendes til lokale supplerende og/eller erstattende data til fællesposter på hovedniveau. 
Valideres i forhold til danMARC2 men som ufuldstændig post. 
Kan kun anvendes til lokale påhængsposter. 
 
paahaengspostsektion 
Anvendes til lokale supplerende og/eller erstattende data til fællesposter på sektionsniveau. 
Valideres i forhold til danMARC2 men som ufuldstændig post. 
Kan kun anvendes til lokale påhængsposter. 
 
paahaengspostbind 
Anvendes til lokale supplerende og/eller erstattende data til fællesposter på bindniveau. 
Valideres i forhold til danMarc2 men som ufuldstændig post. 
Kan kun anvendes til lokale påhængsposter. 
 
skolepaahaengspost 
Anvendes af folkeskolerne til fælles supplerende data til enkeltstående fællesposter. 
Valideres i forhold til danMARC2 men som ufuldstændig post. 
Kan kun anvendes til folkeskolernes fælles påhængsposter. 
 
skolepaahaengsposthoved 
Anvendes af folkeskolerne til fælles supplerende data til enkeltstående fællesposter på hovedniveau. 
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Valideres i forhold til danMARC2 men som ufuldstændig post. 
Kan kun anvendes til folkeskolernes fælles påhængsposter. 
 
skolepaahaengspostsektion 
Anvendes af folkeskolerne til fælles supplerende data til enkeltstående fællesposter på sektionsniveau. 
Valideres i forhold til danMARC2 men som ufuldstændig post. 
Kan kun anvendes til folkeskolernes fælles påhængsposter. 
 
skolepaahaengspostbind 
Anvendes af folkeskolerne til fælles supplerende data til enkeltstående fællesposter på bindniveau. 
Valideres i forhold til danMARC2 men som ufuldstændig post. 
Kan kun anvendes til folkeskolernes fælles påhængsposter. 
 


