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Kirjeldamise tasandid

teos (work) - piiritletud intellektuaalne või kunstilooming, s.o 
intellektuaalne või kunstiline sisu

väljendus (expression) - teose intellektuaalne või kunstiline 
realisatsioon tekstina, muusika- või koreograafilise notatsioonina, 
helina, pildina, esemena, liikumisena vm, või nende kombinatsioonina

kehastus (manifestation) - teose väljenduse materiaalne teostus
eksemplar (item) - üksikobjekt või kehastuse üksikjuht



Sisu tüüp

Näitab teabeedastuse vormi, milles sisu on väljendatud, ja inimmeelt, 
millega see vastu võetakse.

Kuulub nii väljenduse kui ka kehastuse kirjeldusse.
MARC 21 väljenduse normikirjes ja bibliokirjes väljal 336 ja |h (?)

24 sisu tüüpi



tekstteos
tekst
taktiilne tekst

muusikateos
noteeritud muusika
esitatud muusika
taktiilne noteeritud muusika

liikumatust pildist koosnev teos (still image work)
liikumatu pilt (still image)
taktiilne pilt

liikuvast pildist koosnev teos (moving image work)
kahemõõtmeline liikuv pilt (… moving image)
kolmemõõtmeline liikuv pilt



kartograafiline teos
kartograafiline pilt
kartograafiline liikuv pilt
kartograafiline taktiilne pilt
kartograafiline kolmemõõtmeline vorm
kartograafiline taktiilne kolmemõõtmeline vorm
kartograafiline andmekogum

koreograafiline teos
noteeritud liikumine
esitatud liikumine
taktiilne noteeritud liikumine



digisisu
digitaalne andmekogum
arvutiprogramm

objektteos
kolmemõõtmeline vorm
taktiilne kolmemõõtmeline vorm

suuline teos
kõne

-----------
heli



Meediumi tüüp
Näitab, millist üldist tüüpi vahendusseadet on vaja ressursi sisu 
vaatamiseks, mängimiseks, käitamiseks vms.

Kuulub kehastuse kirjeldusse.
MARC 21 bibliokirjes väljal 337.

8 meediumi tüüpi



kasutatav ilma seadmeta (unmediated)
audio
video
mikrovorm
arvutimeedium
mikroskoopiline
projitseeritav
stereograafiline



Kandja tüüp

Näitab, mis tüüpi on salvestusmeedium ja kandja ümbris ning millist 
vahendusseadet on vaja ressursi sisu vaatamiseks, mängimiseks, 
käitamiseks vms.

Kuulub kehastuse kirjeldusse.
MARC 21 bibliokirjes väljal 338.

48 kandja tüüpi.



paberkandjad
köide
leht
kaart
rull
pabertahvel

helikandjad
helikassett helisilinder
helilindiketas helitraadiketas
heliplaat (nii analoog- kui ka digi- ?) audio-cartridge
heliribarull
helirihm
helirull



videokandjad
videokassett
videolindiketas
videoplaat
video-cartridge

filmikandjad
filmikassett
filmiketas
filmiriba
filmirull
filmi-cartridge
diafilm
diafilmi-cartridge



mikrokandjad
mikrofilmirull
mikrofilm poolil
mikrofilmikassett
mikrofilmi-cartridge
mikrofilmiriba
mikrokaart
mikrokaardikassett
epimikrokaart
apertuurkaart



digikandjad
arvutiketas
arvutiketta-cartridge
arvutilindikassett
arvutilindiketas
arvutilindi-cartridge
mälukaart
computer chip cartridge
võrguressurss



muu
lüümik
slaid
stereoketas
stereokaart
preparaadiklaas
ese
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