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Ky libër ështe për nevoja arsimore në fushën e bibliotekarisë
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FORMATI MARC:
TÀ KUPTUARIT
E NJÀSIVE
BIBLIOGRAFIKE
Ç’është njësia në formatin MARC dhe pse është e rëndësishme?

S

ot është e pamundur që të lexohet një revistë biblioteke, të marrësh pjesë në
një konferencë për biblioteka, apo edhe vetëm të kesh një bisedë të zakonshme me kolegët e tjerë bibliotekarë dhe të mos dëgjosh shprehjet “formati

MARC”, apo dhe “përputhshmëria e formatit MARC me formatet e tjera”. Në
shumë biblioteka nuk ka pasur ende mundësi personeli i tyre të ndjekë kurse të rregullta, në të cilat do të mësonin për tema të rëndësishme të automatizimit të bibliotekave dhe rolin e formatit MARC (lexo: mark) në këtë proces, pasi dihet që sistemet e automatizuara janë pjesë e rëndësishme në biblioteka.

Ky dokument do të shpjegojë – sa më thjesht që është e mundur – kuptimin se çfarë
është një njësi në formatin MARC, si dhe do të japë informacione themelore për ta
kuptuar dhe vlerësuar një njësi në formatin MARC.
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1) Përshkrimi: Bibliotekarët i ndjekin
rregullat anglo-amerikane të katalogimit, botimi i 2-të i vitit 2002
«KA NÀNKUPTOJMÀ
(AACR2), për të bërë përshkrimin
ME FORMATIN MARC? bibliografik të njësive bibliotekare. Ky
“përshkrim” paraqitet në fushat e
Ç’është njësia në formatin MARC? ndryshme të një skede. Ajo përfshin
Me njësi në formatin MARC nënkup- titullin, pjesën e personave përgjegjës
tojmë njësi kataloguese të lexueshme për botimin, ribotimin, hollësitë për
nga makina – kompjuteri (ang: specifikat e materialit, informacione
Machine Readable Cataloging Record). për botimin, përshkrimin fizik, vërejtjet dhe numrat standard.
Atëherë çfarë nënkuptojmë me njësi
kataloguese të lexueshme nga makina? 2) Përcaktuesja kryesore dhe përcaktueset
shtesë: AACR2, po ashtu, përmban
Të lexueshëm nga makina (kompju- rregulla të cilat i përcaktojnë “pikat e
teri): Me “të lexueshëm nga makina” qasjes” (përcaktueset) në një njësi (të
nënkuptojmë se një lloj i makinës, për cilat shpesh i quajmë “përcaktuese
shembull kompjuteri, mund t’i lexojë kryesore” dhe “përcaktuese të tjera shtdhe interpretojë elementet të cilat i esë”), dhe formën që këto përcaktuese
vejmë në një njësi të katalogimit. Në duhet të marrin. Këto përcaktuese përfaqet në vijim do të japim shpjegime caktojnë mënyrën se si përdoruesi
se ku qëndron rëndësia e kësaj dhe si mund të nxjerrë informacionin duke
kërkuar katalogun e një biblioteke.
është e mundur një gjë e tillë.
PJESA I

Me fjalë të tjera, rregullat në AACR2
përdoren për t’u gjetur përgjigje pyetjeve, si: për një libër të caktuar, a duhet
të ketë përcaktuese në katalog për një
apo më shumë autorë apo për një a më
shumë tituj? A duhet të shënohet titulli i koleksionit (serisë)? Si duhet të përshkruhet emri i autorit? A është vetë
titulli përcaktuese kryesore në këtë rast
(nëse nuk ka autor)?
3) Përcaktueset lëndore (përcaktueset
shtesë lëndore): Bibliotekari përdor

Njësi kataloguese: Me “njësi kataloguese” nënkuptojmë njësinë bibliografike, apo edhe informacionin
tradicional të vënë në skeda. Njësia
bibliografike përfshin, jo detyrimisht
me një strukturë të caktuar, elementet
si vijon: 1) një përshkrim të njësisë, 2)
përcaktuesen kryesore dhe përcaktueset shtesë, 3) përcaktueset lëndore, dhe
4) numrin e klasifikimit. (Njësitë në
formatin MARC kanë zakonisht edhe
informacione të tjera shtesë).
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Listën e përcaktueseve lëndorë Sears,
Përcaktueset lëndore të Bibliotekës së
Kongresit, si dhe lista të tjera standarde për të përzgjedhur një përcaktuese nën të cilën do të vendoset njësia
kataloguese. Përdorimi i një liste
zyrtare dhe të miratuar për përdorim
ka rëndësi të madhe për standardizim,
dhe për të siguruar që të gjitha njësitë
kataloguese në një lëmi të caktuar të
gjenden nën përcaktuesen e njëjtë dhe
po ashtu në vendin e njëjtë në katalog.

klasifikimit për njësinë kataloguese.
Qëllimi i numrit të klasifikimit është
që t’i vendosë njësitë e një lënde të
caktuar së bashku, afër njëra-tjetrës, në
një raft të bibliotekës. Shumica e njësive pastaj nënradhiten në mënyrë
alfabetike sipas autorit. Pjesa e dytë e
numrit të klasifikimit paraqet emrin
autorit, duke ndihmuar në këtë nënradhitje.
PJESA II

Për shembull, lista e përcaktueseve
lëndore tregon se të gjitha librat, të
cilat bëjnë fjalë për gurët e çmuar, t’u
përcaktohet përcaktuesja lëndore
“Gurët e çmuar”. Duke përdorur këtë
përcaktuese të autorizuar, eliminohet
mundësia që disa libra të radhiten nën
përcaktuesen “Gurët e çmuar” e disa
nën përcaktuesen “Xhevahiret”. Edhe
nëse një libër titullohet “Informacione
të përgjithshme për xhevahiret”, libri
përsëri do të radhitet nën përcaktuesen
“Gurët e çmuar”. Në këtë mënyrë, të
gjitha librat në një lëndë të caktuar do
të radhiten në një vend në katalog,
kështu që përdoruesi do të mund t’i
gjejë me lehtësi. Përdoruesi nuk do të
ketë nevojë që të mendojë gjatë dhe të
imagjinojë se cilat janë sinonimet e
fjalës të cilën ai dëshiron ta kërkojë.

Pse na duhen njÎsit Î
nÎ formatin MARC?
Pse kompjuteri nuk mund t’i lexojë
njësitë bibliografike të krijuara në
skeda? Informacioni i njësive të krijuara në skeda prej letre nuk mund të
futet thjesht në kompjuter dhe të
bëhet menjëherë pjesë e katalogut të
automatizuar. Kompjuteri ka nevojë
për metoda dhe mënyra me anë të të
cilave i interpreton informacionet që
gjenden në një skedë prej letre të një
njësie kataloguese. Njësitë në formatin
MARC përmbajnë një udhërrëfyes të
interpretimit të të dhënave të krijuar
në të, të njohura si “shenja orientuese”, para secilës pjesë (element)
të informacioneve të një njësie bibliografike.

4) Numri i klasifikimit: Bibliotekari
përdor tabelën e klasifikimit sipas Vendi në të cilën vendoset secila pjesë
Djuit apo atë të Bibliotekës së e njësisë bibliografike (autori, titulli,
Kongresit për të përzgjedhur numrin e numri i klasifikimit, etj.) quhet
“fushë”. Struktura e njësive në for9
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matin MARC përmban nganjëherë
një numër të fushave me gjatësi të
kufizuar dhe kështu ato fusha përmbajnë një numër të kufizuar të karaktereve.

ndihmë, nëse dëshirojmë që ai t’i lexojë dhe interpretojë si duhet njësitë bibliografike të krijuara në formatin
MARC. Tabela e mëposhtme e tregon
informacionin që duhet ta bartin këto
“shenja orientuese”.

Megjithatë, për të mundësuar një katalogim ashtu si duhet të librave dhe
njësive të tjera bibliotekare, struktura e
njësive bibliografike mundëson një
numër të pakufizuar të fushave dhe të
gjatësive të tyre. Ky fleksibilitet është i
nevojshëm pasi jo të gjithë titujt janë
të një gjatësie të njëjtë (Kështjella kundrejt Historia e letërsisë botërore).
Madje disa libra janë edhe pjesë e një
koleksioni apo serie, të cilat kërkojnë
të kenë një fushë, e cila do të përmbajë atë informacion, ndërsa të tjerat nuk
kanë nevojë për një informacion të
tillë. Për më tepër, materialet
audiovizuele e kanë më të gjatë përshkrimin fizik (5 filma: sd., me ngjyra;
35 mm. + doracakun) se sa shumica e
librave (403 f. : me ilustr. ; 22 cm.).

Po qe se një njësi bibliografike është
krijuar si duhet dhe është ruajtur në
kompjuter, atëherë mund të krijohen
dhe shkruhen programe kompjuterike, të cilat mund ta shfaqin informacionin ashtu si duhet në ekran të
kompjuterit apo edhe të shtypin skeda
prej letre. Po ashtu, mund të krijohen
programe të ndryshme, të cilat do të
mundësojnë kërkimin dhe nxjerrjen e
rezultateve për lloje të caktuara të
informacioneve brenda fushave specifike. Programet kompjuterike mund të
shfaqin po ashtu edhe lista të njësive të
caktuara, të cilat përmbushin kriteret e
caktuara të një kërkimi të veçantë.
Krahasimi i njësisë së njëjtë, ku
paraqitet me tekst dhe me tage në formatin MARC, paraqet një shembull të
mirë të përparësive të formatit MARC
21. Këtu kemi të bëjmë me hapësirën
që zënë këto informacione në bazën e
të dhënave të bibliotekës. Shih tabelat
më lart. Formati MARC 21 përdor
taget “260” “$a” “$b” dhe “$c” për t’i
dalluar fushat veç e veç në vend të ruajtjes së fjalëve “fusha e botimit”, “vendi
i botimit”, “ emri i botuesit” dhe “data
e botimit” për secilën njësi bibliografike. Ky standard mundëson përdorimin më efikas të kompjuterëve,
duke kursyer sa më shumë hapësirë në
të.

Kompjuteri nuk mund të hamendë se
një lloj i caktuar i informacionit fillon
dhe mbaron në një pozitë të njëjtë në
çdo njësi bibliografike. Për shembull,
fusha e personave përgjegjës nuk fillon
gjithmonë në pozitën e 145-të të një
njësie bibliografike dhe të mbarojë në
pozitën e 270-të. Prandaj, secila njësi në
formatin MARC përmban një “pasqyrë
të vogël të përmbajtjes” të formuluar në
bazë të standardeve të përcaktuara.
“Shenjat orientuese” të informacioneve: Kompjuterit duhet t’i ofrohet
10
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Pse një standard? Ju mund të krijoni
metodat tuaja të organizimit të informacioneve të njësive bibliografike, por
në atë mënyrë do ta izoloni bibliotekën tuaj, do t’i kufizoni
mundësitë, dhe do t’i krijoni vetes suaj
shumë më shumë punë. Duke e përdorur formatin standard MARC, ju
parandaloni kryerjen e një pune dy
herë dhe u mundësoni bibliotekave që
t’i përdorin informacionet e njëjta të
njësive bibliografike mes tyre, pa pasur
nevojë që ato të përshkruhen sërish.
Përzgjedhja e formatit MARC u
mundëson bibliotekave të marrin dhe
përdorin informacionet e njësive bibliografike,
të
cilat
janë
të
parashikueshme dhe të besueshme. Po
qe se një bibliotekë do të zhvillonte një
sistem “të vetin”, që nuk do të përdorte njësitë në formatin MARC, nuk
do të paraqiste ndonjë përparësi apo
përparim në fushën e industrisë së
standardeve, qëllimi i të cilave është
komunikimi i informacioneve sa më
gjerë që të jetë e mundur.

Njësi pa tage në formë teksti
"Shenjat orientuese"

Informacioni

Përcaktuesja kryesore, emri personal me
vetëm një mbiemër

Anronsky, Jim.

Fusha e titullit dhe e personave përgjegjës,
përzgjedh vetëm informacionin e titullit si
përcaktuese shtesë të titullit “Ra...”
Informacioni i titullit:
Raccoons and ripe corn/
Personat përgjegjës:
Jim Arnosky.
Fusha e ribotimit:
Informacioni për ribotim:
Fusha e botimi, e shpërndarjes, etj.:
Vendi i botimit:
Data e botimit:
Fusha e përshkrimit fizik:
Faqet:
Ilustrimet:
Madhësia
Fusha e vërejtjeve:
Përmbledhja:

Botimi 1.

New York :
Lathrop, Lee & Shepard Books,
C1987.

25 f. :
ilustr. me ngjyra ;
26 cm.

Rakunët e uritur festojnë natën në fushën
me misër të pjekur.

Përcaktueset shtesë lëndorë, nga lista e
përcaktueseve lëndorë për fëmijë të
Bibliotekës së Kongresit:
Përcaktuese tematike:

Rakunët.

Numër lokal i klasifikimit:

599.74 ARN

Numër lokal i barkodit

8009

Çmimi:

$15.00

në MARC po ashtu mundëson që bibliotekat të mund të zëvendësojnë një
sistem me një tjetër duke garantuar që
informacionet e ruajtura në këtë format të përputhen përsëri me sistemin
e ri.
MARC 21: Për shkak se Biblioteka e
Kongresit ka koleksione të mëdha, si
dhe programe bashkëpunimi me bibliotekat të tjera, formati MARC21
shërben si burim kryesor i njësive bibliografike për katalogët në ShBA dhe
në nivel ndërkombëtar. Në kohën kur
Biblioteka e Kongresit filloi të përdorte kompjuterë në vitet e 1960-ta,
ajo shpiku formatin bibliografik në
MARC të Bibliotekës së Kongresit, sistem që përdorte numra të shkurtër,
shkronja dhe simbole brenda vetë njësisë bibliografike për të dalluar lloje të
ndryshme të informacioneve brenda

Përdorimi i formatit MARC u bënë të
mundur bibliotekave që të shfrytëzojnë sistemet e automatizuara bibliotekare, të cilat shërbejnë për menaxhimin e veprimtarisë bibliotekare.
Shumica e sistemeve të tilla u përshtaten nevojave të çdo lloj biblioteke dhe
janë të projektuara në atë mënyrë që të
punojnë me formatin MARC. Këto
sisteme mirëmbahen nga shitës të
ndryshëm komercial, kështu që bibliotekat mund të përfitojnë nga
teknologjia e fundit. Formati standard
11
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Njësia e njëjtë me tage në formatin MARC
"Shenjat
orientuese"

Informacioni

100
245

1#
10

250
260

##
##

300

##

520

##

$a
$a
$c
$a
$a
$b
$c
$a
$b
$c
$a

650
900
901
903

#1
##
##
##

$a
$a
$a
$a

PJESA III

Arnosky, Jim.
Raccoons and ripe corn /
Jim Arnosky.
Botimi 1.
New York :
Lothrop, Lee & Shepard Books,
c1987.
25 p. :
me ilustr. me ngjyra ;
26 cm.
Rakunët e uritur festojnë natën në
fushën me misër të pjekur.
Rakunët.
599.74 ARN
8009
$15.00

TERMINOLOGJIA E
FORMATIT MARC
DHE DEFINICIONET
E TYRE
Kjo pjesë ka të bëjë me atë se si t’i lexojmë, kuptojmë dhe t’i përdorim
njësitë në formatin MARC. Ka të bëjë
me atë se çfarë shohin bibliotekarët në
ekranin e kompjuterit të tyre gjatë përdorimit të një sistemi të automatizuar
me rastin e krijimit, redaktimit apo
kontrollimit të njësive bibliografike.
Një theks i veçantë do t’u kushtohet
atyre fushave të cilat përdoren më së
shpeshti për të kataloguar materiale
për bibliotekat e vogla shkollore dhe
ato publike, d.m.th., të materialeve
libra dhe audio-vizuele. Megjithatë,
ajo që shtjellohet në këtë pjesë, zbatohet në tërësi për të gjitha format e
materialeve, duke përfshirë incizimet
zanore, programet kompjuterike, hartat, dhe njësitë e tjera jo-libër.
Ndryshimet e miratuara së voni, disa
prej të cilave tashmë janë vënë në jetë,
në formatin MARC për njësitë bibliografike, përfshin edhe konceptin
“integrim formatesh”. Me termin
“integrim formatesh” nënkuptohet
përdorimi i njësuar i “shenjave orientuese” për t’i shënjuar të dhënat në
njësi bibliografike për të gjitha llojet e
materialeve se sa të përdoren grupe të

asaj njësie. Formati fillestar MARC i
Bibliotekës së Kongresit u zhvillua në
formatin MARC 21, i cili është bërë
standardi më i përdorur nga shumica e
programeve kompjuterike të bibliotekave. Formati MARC 21 për
njësitë bibliografike, si dhe të gjitha
dokumentacionet zyrtare për formatin
MARC 21, mirëmbahet nga
Biblioteka e Kongresit. Ajo është
botuar si Formati MARC 21 për njësitë
bibliografike (ang.: MARC 21 Format
for Bibliographic Data).

12
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ndryshme “të shenjave orientuese” për
secilin grup të llojeve të materialeve.

parë, edhe pse kompjuterët mund t’i
shfaqin ata së bashku me treguesit (që
mund të duket se kemi të bëjnë me një
numër 4 ose 5 shifrorë).

Në shembullin e dhënë në numrin e
kaluar të revistës në faqe 10, është
paraqitur një njësi në formatin MARC
e etiketuar me “shenjat orientuese”. Taget e përdorura më së shpeshti janë:
Emri i duhur i këtyre “shenjave ori- numri i kontrollit të
entuese” do të ishte: fusha, tagu, Tagu 010
Bibliotekës së
treguesi, nënfusha, kodet e nënfushave,
Kongresit
dhe treguesit e përmbajtjes. Kjo termiTagu 020
-numri standard
nologji e formatit MARC 21 është
ndërkombëtar i librit
shtjelluar në këtë pjesë.
Tagu 100
- përcaktuese kryesore e
emrit (autorit)
1. Fushat janë të shënjuara me tage. Tagu 245
- informacioni i titullit
(i cili përfshin titullin,
Fusha: Secila njësi bibliografike është e
informacionet shtesë
ndarë në mënyrë logjike nëpër fusha.
të titullit, si dhe perEkziston një fushë e veçantë për
sonat përgjegjës të
autorin, një fushë për informacionin e
veprës)
titullit e kështu më radhë. Këto fusha Tagu 250
- ribotimi
janë të ndara në një apo më shumë Tagu 260
- informacionet e
“nënfusha”.
botimit
Tagu 300
- përshkrimi fizik
Siç e kemi përmendur edhe më herët, Tagu 440
- informacioni i serisë
emrat e fushave në formë tekstuale
apo koleksionit përcakjanë shumë të gjata për t’u riprodhuar
tuese shtesë
në secilën prej fushave të njësive në Tagu 520
- vërejtja anotuese apo
formatin MARC. Kështu që ato
përmbledhëse
zëvendësohen me një tag tre-shifrorë. Tagu 650
- përcaktuese lëndore
(Edhe pse katalogët në Internet mund
tematike
t’i shfaqin edhe emrat e fushave në Tagu 700
- përcaktuese shtesë të
formë tekstuale, ato mundësohen nga
emrit personal
softueri e jo nga njësitë në formatin
(bashkautor, redaktor,
MARC).
apo ilustrues)
Tagu: Secila fushë shoqërohet me një
numër tre-shifrorë të quajtur “tag”.
Tagu e identifikon fushën – llojin e
informacionit – që pason. Tagu
paraqitet gjithmonë me tre numrat e

Këtu po japim një shembull të një
fushe. Numri 100 është një tag, i cili e
përcakton këtë fushë si përcaktuesen
kryesore të emrit personal.
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Shërbimi i shpërndarjes së njësive kat- disa prej tageve të tjera është përfshirë
aloguese (në ang.: Cataloging në pjesën e VIII.
Distribution Service, CDS) të
2. Disa prej fushave identifikohen më
100 1# $a Pirsig, Robert M.
tej prej treguesve.
Bibliotekës së Kongresit e mirëmban
dhe e shpërndan listën e hollësishme të Treguesi: Dy pozita të rezervuara vijnë
të gjitha tageve, si në dokumentin e menjëherë pas secilit tag (me përjashplotë “Formati MARC 21 për njësitë tim të fushave 001 deri 009). Një ose
bibliografike” (në origjinal: MARC 21 të dy nga këto pozita mund të përFormat for Bibliographic Data), si dhe doren për t’i vendosur “treguesit.” Në
në versionin e përmbledhur me titull disa prej fushave përdoret vetëm
“Formatet MARC 21” (në ang.: treguesi i parë ose i dytë; në disa të
MARC 21 Concise Formats). Gjatë tjera përdoren ty dy treguesit; e në disa
punës me formatin MARC, ju fusha, si fusha 020 dhe 300, nuk përkëshillojmë që t’i përdorni këto dy doret asnjë prej treguesve. Në ato raste
dokumente. Ato janë dokumente të kur nuk përdoren treguesit në asnjërën
hollësishme, të cilat përmbajnë shem- prej pozitave, ai tregues do të thotë se
buj të shumtë. (Shih bibliografinë në është “i papërcaktuar” dhe pozita lihet
fund për referenca më të plota)
e zbrazët. Në këtë dokument do të
përdorim shenjën “#” për të paraqitur
Në njësitë në formatin MARC, 10% e një pozitë të zbrazët apo tregues të
tageve përdoren në mënyrë të pandër- papërcaktuar.
prerë, ndërsa pjesa tjetër prej 90% përdoret herë pas herë për të mos thënë Vlera e secilit tregues është një numër
fare rrallë. Madje pas një periudhe të prej 0 deri 9. (Edhe pse rregullat
shkurtër të përdorimit të formatit shkruajnë se treguesi mund të jetë
MARC, nuk është e pazakontë t’i edhe shkronjë, ato zakonisht nuk përdëgjojmë bibliotekarët duke folur me doren. Edhe pse treguesit mund të
gjuhën
e
formatit
MARC. duken se janë një numër i përbashkët
Bibliotekarët që punojnë me njësitë në 2 shifrorë, ata në të vërtetë janë dy
formatin MARC i mësojnë për- numra të ndryshëm me vlera të
mendësh numrat e fushave, të cilat pavarura nga njëri-tjetri. Vlerat e
janë të zakonshme për materialet të treguesve dhe kuptimi i tyre është shpcilat i katalogojnë.
jeguar në dokumentacionin e formatit
MARC 21. Në shembullin pasues, 3
Një përshkrim i atyre 10% të takeve, shifrat e para paraqesin tagun (numri
të cilat përdoren më së shpeshti, janë 245 e definon këtë si fusha e titullit)
përfshirë në pjesën e VII të kësaj dhe dy shifrat pasuese (numri 1 dhe 4)
broshure. Ndërsa, një listë e shkurtër e janë vlerat e treguesve. Numri 1 është
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treguesi i parë; 4 - është treguesi i dytë.
Vlera e treguesit të parë “1” në
fushën e titullit tregon se ekziston
një përcaktuese e veçantë e titullit në

3. Nënfushat identifikohen me kode
të nënfushave dhe dilimetër

Nënfusha: Shumica e fushave përmbajnë pjesë të ndryshme të informacionit
245 14 $a The emperor's new clothes /
të lidhura me njëra-tjetrën. Secili lloj i
$c adapted from Hans Christian
Andersen and illustrated by Janet Stevens.
informacionit brenda një fushe quhet
nënfushë, dhe secilës nënfushë i parakatalog. Po të kishim të bënim me prinë kodi i nënfushës. Fushat prej 001
skeda në letër, kjo do të thoshte se deri 009 nuk kanë nënfusha.
do të duhej të shtypej një skedë për Për shembull, fusha e përshkrimit fizik
këtë njësi dhe një përcaktuese për të një materiali libër (e përcaktuar me
“Titullin” që do t’i shtohej indeksit tagun 300) përfshinë nënfushën për
për kërkim. Treguesi i parë me vlerë numrin e faqeve, një nënfushë tjetër
“0” në fushën e titullit do të për hollësira të tjera fizike (ilustrimet),
nënkuptonte se titulli paraqet për- si dhe një nënfushë për dimensionet
caktuesen kryesore; skeda do të (centimetrat):
shtypej në formën e saj të rregullt
300 ## $a 675 f. : $b me ilustr. ; $c 24 cm.
tradicionale, pa përcaktuese të
veçantë për titullin (pasi ajo është Kodi i nënfushës: Kodet e nënfushave
vetë përcaktuese kryesorë në këtë shprehen me shkronja të vogla (e nganjëherë edhe me një numër) të paraprirë
rast).
prej një dilimetri. Dilimetri është një
Karaktere, të cilat nuk numërohen: shenjë që shërben për t’i ndarë nënNjëri prej treguesve më karakteristik fushat nga njëra-tjetra. Secili kod i nënështë treguesi i dytë në fushën e titul- fushës tregon se çfarë lloj informacion
lit. Ai paraqet numrin e karaktereve në ka aty. (Dokumentacioni i formatit
fillim të një fushe (përfshirë edhe MARC 21 paraqet në formë listash dhe
hapësirat), të cilat nuk do të numëro- i përshkruan të gjitha kodet e nënheshin nga kompjuteri në rast të pro- fushave për secilën fushë në formatin
cesit të shfletimit apo dhe renditjes së bibliografik).
përcaktueseve në sistem. Për titullin e
mësipërm “The emperor’s new Dilimetri: Programet e ndryshme
clothes”, vërejmë se treguesi i dytë kompjuterike përdorin shenja të
është “4”, kështu që katër karakteret ndryshme për të shfaqur dilimetrin në
në fillim ( shkronjat “t”, “h”, “e”, si ekran të kompjuterit apo për të shtydhe hapësira që pason) nuk do të pur informacionin. Për shembull, përnumërohen nga kompjuteri dhe se tit- doren shenjat (‡), (@), ($), ( _ ), apo
ulli do të radhitet në sistem nën fjalën edhe ndonjë shenjë tjetër. Në këtë
e parë “emperor’s”.
dokument ne do të përdorim shenjën
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e dollarit ($) si dilimetër që paraqet
një pjesë të kodit të nënfushës.

A.Taget e ndarë me qindëshe. Ndarja
themelore e njësive bibliografike në
formatin MARC 21 është:

Në shembullin e mësipërm, kodet e
nënfushave janë $a - për faqet, $b - për
hollësitë e tjera fizike, dhe $c - për
dimensionet.

0XX Informacioni
kontrollues,
numra, kode
1XX Përcaktueset kryesore
2XX Titujt, ribotimi, botimi (në
përgjithësi, titulli, informacioni
për personat përgjegjës, ribotimi,
dhe informacionet e botimit)
3XX Përshkrimi fizik, etj.
4XX Informacionet për serinë apo
koleksioni (siç paraqitet në libër)
5XX Vërejtjet
6XX Përcaktueset shtesë lëndore
7XX Përcaktueset shtesë, përveç atyre
lëndore apo të serive
8XX Përcaktueset shtesë të serive
(forma të tjera të autorizuara)

4. Treguesit e përmbajtjes – është një
term i gjerë që u referohet tageve,
tregueseve, dhe kodeve të nënfushave
Të tri llojet e treguesit të përmbajtjes –
taget, treguesit, dhe kodet e nënfushave
– janë shenjat kryesore në sistemin e
shënjimit të formatit MARC 21. Në
librin e tij, Formati MARC për përdorim
në biblioteka (botimi i dytë (Boston:
G.K. Hall & Co., 1989) f. 5) (në origjinal: MARC for Library Use), Walt
Crawford e quan sistemin e formatit
MARC një sistem i cili përdor “shenjasimbole”. Të tri llojet e treguesve të
përmbajtjes janë shenja-simbole të
shkurtra, të cilat i emërtojnë dhe i shpjegojnë njësitë bibliografike.

Fushat 9XX janë të papërcaktuara dhe ato
mund të definohen për përdorim brenda
një hapësire të caktuar sipas nevojave të një
biblioteke. Biblioteka të caktuara, shtëpi
botuese apo shitës, mund t’i përcaktojnë
ato fusha për të shënuar informacione sht5. Disa rregulla të përgjithshme
esë një njësie bibliografike. (Fushat X9X në
secilin prej këtyre grupeve – 09X, 59X, etj.
Ekzistojnë
disa
rregulla
të
– janë po ashtu të rezervuara për përdorim
përgjithshme të cilat ndihmojnë në
të brendshëm, përveç fushës 490).
kuptimin e të gjithë atyre numrave të
përdorur si tage të fushave. Ju lutem
Lista e tageve më të përdorura tregon
vëreni që në diskutimet për taget në
se si përshtaten secila prej tyre në këto
formatin MARC 21, shenjat XX do të
ndarje: fusha 100 është përcaktuese
përdoren për të shprehur një grup të
kryesore për autorin; fusha 520 - është
përafërt tagesh. Për shembull, 1XX
për vërejtjet e përmbledhjes, e kështu
paraqet të gjitha taget me 100, si: 100,
më radhë.
110, 130, e kështu më radhë.
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si i bibliotekës do ta ketë të vështirë t’i
B. Pikat e qasjes. Pikat e qasjes (për- gjejë të gjitha librat në atë lëmi. Nëse
caktuesja kryesore, përcaktueset shtesë kataloguesi e respekton listën e
lëndore, dhe përcaktueset e tjera sht- Bibliotekës së Kongresit për formën e
esë) janë pjesë të rëndësishme të një- autorizuar të emrave, ai apo ajo do ta
sive bibliografike. Këto janë përcak- përdorë përcaktuesen “J. Paul Getty
tuese për të cilat krijoheshin skeda të Museum.” Nëse e respekton gjithnjë
veçanta në katalogët tradicionalë prej këtë rregull, atëherë të gjitha librat për
letre, dhe se tani përdoruesi apo bib- atë muze do të gjenden në një vend në
liotekari mund të kërkojë me ndih- katalog.
mën e tyre në katalogun në Internet.
Pjesa më e madhe e pikave të qasjes Lista më e mirë për emra është Lista e
janë në:
emrave të autorizuar të Bibliotekës së
Kongresit. Kjo listë ekziston në format
Fushat 1XX (përcaktueset kryesore) të kuptueshëm për kompjuterin të
Fushat 4XX (Informacionet për ser- vënë në dispozicion nga Shërbimi për
inë apo koleksionin)
shpërndarjen e njësive kataloguese të
Fushat 6XX (Përcaktueset lëndore)
bibliotekës së Kongresit apo në
Fushat 7XX (Përcaktueset shtesë, përveç Internet në: http://authorities.loc.gov.
atyre lëndore dhe serive)
Forma e autorizuar e emrave në përFushat 8XX (Përcaktueset shtesë të dorim (emra personal, emra të korposerive)
ratave, emra të konferencave apo
takimeve, tituj të serive, dhe tituj uniKëto fusha janë të kontrolluara me anë form) mund të krahasohet me këtë
të njësive të autorizuara.
listë të autorizuar.
“Kontrolli i autorizuar” nënkupton
respektimi i një forme të njohur apo të
themeluar. Zakonisht, një katalogues e
zgjedh një përcaktuese lëndore apo të
emrit nga një listë e miratuar e përcaktueseve. Për shembull, gjatë një bisede,
nëse ju flisni për një vizitë në “Getty
Mseum” dhe “J.Paul Getty Museum”
në Kaliforni, ai që ju dëgjon do të
kuptojë se ju flisni për gjënë e njëjtë.
Mirëpo nëse një katalogues njëherë
përdor “Getty Museum” dhe herën
tjetër “J. Paul Getty Museum”, si përcaktuese në katalog, atëherë përdorue-

Ndërsa për emrat lëndorë apo
gjeografikë, listat më të zakonshme të
autorizuara janë Lista e përcaktueseve lëndore të Bibliotekës së Kongresit dhe Lista e
përcaktueseve lëndore Sears. Forma e një
përcaktuese lëndore duhet të jetë në përputhje me njërën prej këtyre listave ose
të respektohen rregullat për krijimin e
një përcaktuese të re.
Në një kompjuter personal është e
vështirë që të ruhen të gjitha listat e
autorizuara të Bibliotekës së Kongresit.
Kështu që, pesë vëllime të mëdha e
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përfshijnë Listën e përcaktueseve lëndore
të Bibliotekës së Kongresit. Shkollat dhe
bibliotekat speciale zakonisht përdorin
vetëm një pjesë të tyre.
Ajo që është me rëndësi ka të bëjë me
“kontrollin e brendshëm të autorizuar” të bibliotekave me katalog të
kompjuterizuar. Ky lloj kontrolli u
ndihmon bibliotekarëve të kërkojnë
listën e përcaktueseve lëndore ose të
emrave të autorizuar në sistem dhe të
përdorin atë i cili gjendet aty. Në këtë
mënyrë, të gjitha përcaktueset për
emrin e njëjtë të një personi apo lënde
do të përdoren në mënyrë krejtësisht
të njëjtë – që është edhe krejt rëndësia
e njësive të autorizuara. Emrat të cilët
i gjejmë në Katalogimin në botim
(CIP), në libra po ashtu, bazohen në
njësitë e autorizuara të Bibliotekës së
Kongresit në kohën kur ato botohen.
Po ashtu, edhe format e shfaqura për
materialet e botuara në katalogët në
Internet, pas konvertimit retrospektiv,
duhet të jenë të sakta pasi gati të gjitha
bazat e të dhënave të shitësve të
ndryshëm bazohen në listat e formatit
MARC të Bibliotekës së Kongresit.
Shprehja “konvertim retrospektiv”
paraqet projektin për konvertimin e
njësive bibliografike nga forma e tyre
fillestare – si e skedave apo e njësive të
krijuara shkurt në qarkullim – në njësi
të plotë bibliografike të kuptueshme
nga kompjuteri. Shprehja retrospektiv
përdoret për arsye se projekti bëhet për
koleksionet ekzistuese të një biblioteke
– të gjitha materialet që gjenden në
bibliotekë deri në kohën kur fillon
konvertimi. Konvertimi retrospektiv

zakonisht bëhet duke i krahasuar
njësitë e vjetra bibliografike të bibliotekës (pa marrë parasysh a janë në
skeda letre apo ndonjë format që nuk
bazohet në formatin MARC) me një
bazë të dhënash me njësi të plota bibliografike. Bibliotekari mund të blejë
njësi ekuivalente në formatin MARC
se sa të futë në kompjuter në mënyrë
mekanike të gjitha informacionet për
të krijuar një njësi të re bibliografike.
Përmbajtja paralele. Fushat të cilat
kërkojnë kontrollin e autorizuar janë
fusha që po ashtu përdorin një ndërtim paralel të tageve. Në përgjithësi,
në fushat 1XX, 4XX, 6XX, 7XX dhe
8XX, një emër personal do të ketë dy
shifrat e fundit 00. Prandaj, për një
përcaktuese kryesore (1XX) që është
emër personal (X00) tagu i saktë do të
jetë 100. Për një përcaktuese lëndore
6XX) që është emër personal, tagu i
saktë është 600, e kështu më radhë.
Kjo përmbajtje paralele mund të
përmblidhet si vijon:
X00
X10
X11
X30
X40
X50
X51

Emrat personal
Emrat e korporatave
Emrat e takimeve
Titujt uniform
Titujt bibliografikë
Terma (përcaktuese) lëndore
Emra gjeografikë

Nëse e kombinojmë këtë paraqitje të
fushave me fushat më lartë të ndara në
qindëshe, bëhet e qartë se, nëse një
libër ka për tematikë lëndore (6XX)
një person (Lincoln, Abraham), tagu
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do të jetë 600; nëse tematika lëndore e
një libri është korporat (Apple
Computer, Inc.), tagu do të jetë 610;
nëse tematika lëndore e një libri është
(hekurudhat), atëherë tagu do të jetë
650; nëse tematika lëndore e një libri
është një vend (Shtetet e Bashkuara),
tagu është 651. Një përcaktuese shtesë
(7XX) për bashkautor (emër personal)
do të marrë tagun 700.

liotekarit zakonisht mundësi të
ndryshme për t’ia lehtësuar punën,
nëse nevojitet që ai të plotësojë ndonjë prej elementeve në numrin udhëheqës. Hollësirave për ta plotësuar dhe
interpretuar numrin udhëheqës, do t’i
japim në një botim të plotë.
Numri orientues. Njësitë në formatin
MARC quhen njësi të etiketuara me
tage. Para se të etiketohet, njësia në
formatin MARC (në formatin komunikues MARC) duket krejtësisht
ndryshe – ashtu si një fjali e gjatë. Në
formatin komunikues, fushat nuk
paraprihen me tage. Megjithatë, menjëherë pas numrit udhëheqës, radhitet
një grup i të dhënave që quhet numër
orientues. Ky numër orientues tregon
se çfarë tage gjenden në atë njësi dhe se
në cilën pozitë gjenden (duke i llogaritur karakteret deri te secila pozitë ku
fillon secila fushë). Numri orientues
krijohet nga kompjuteri, duke u
bazuar në njësinë bibliografike, duke u
bazuar në informacionet e kataloguara, dhe, nëse informacionet në
nënjësinë bibliografike ndryshojnë, ai
mund të ndryshojë po ashtu. Në një
botim të plotë të kësaj broshure, do të
japim hollësirat se si funksionon ky
numër.

Sistemi i klasifikimit sipas Dewey-it
përdor një ndërtim të ngjashëm të
tabelave për vendet gjeografike dhe
për nënndarjet standarde të këtij sistemi.
6. Informacionet unike paraqiten në
fillim të njësive të formatit MARC
Njësia në formatin MARC në pjesën
që i paraprin përmbajtjes kryesore të
njësive bibliografike – e cila është e
njohur për bibliotekarët për shkak të
pranisë së tyre në katalogët prej skedave në letër – përmban informacione
më pak të njohura. Katalogët e automatizuar zakonisht i krijojnë në mënyrë
automatike të dhëna në mënyrë që
bibliotekari të mund t’i fusë informacionet e duhura.
Numri udhëheqës. Numri udhëheqës
paraqet 24 karakteret e para që
shfaqen në një njësi. Secila pozitë e ka
kuptimin e vet të caktuar, mirëpo
pjesa më e madhe e informacionit i
hyn në punë kompjuterit. Programet
për krijimin edhe redaktimin e njësive
në formatin MARC i japin bib-

Fusha 008. Fushës 008 i referohemi si
fusha me gjatësi fikse të elementeve të
të dhënave, apo fusha me kode fikse.
Të 40-të karakteret e kësaj fushe
përmbajnë informacione të rëndësishme, mirëpo në një formë të
shkurtër. Edhe pse nuk përdoret ende
19
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në tërësi në katalogët në Internet, kjo
fushë mund të përdoret për të identifikuar dhe nxjerrë njësi të cilat përputhen me kritere të caktuara.

PJESA IV

Ku e kanÎ zanafillÎn
njÎsitÎ nÎ formatin
MARC?

Për shembull, ekziston një kod në këtë
fushë që tregon se një libër është i shtypur në shkronja të mëdha, një kod
tjetër që identifikon vendin e botimit,
një tjetër që identifikon materiale për të
rinj, një kod që tregon gjuhën e tekstit,
e kështu më radhë. Hollësitë e mëtejmë
për interpretimin e fushës 008 për katalogimin e një libri janë dhënë në
pjesën X.

Shkëmbimi i informacionit katalogues – shkëmbimi i njësive bibliografike – është një realitet për shumë
vite. Shumë bibliotekarë kanë zgjedhur që t’i shfrytëzojnë në maksimum
burimet e kufizuara, duke e shkëmbyer informacionin e kataloguar se sa ta
krijojnë një njësi bibliografike nga a
para. Tani për gati një shekull ata kanë
mundur të porosisin skeda letre për
librat e tyre të rinj nga Biblioteka e
Kongresit, apo nga tregtarë me shumicë të librave.
Të tjerët i shtypnin skedat e tyre,
duke e shfrytëzuar informacionin e
Katalogimit në botim (CIP) në shumicën e librave. Bibliotekarët i kanë
përshtatur në mënyrë të plotë apo
pjesërisht njësitë katologuese të shtypura në revista të bibliotekave apo në
bibliografi të ndryshme.
Me daljen e kompjuterit në skenë,
bibliotekarët nuk kishin më nevojë të
shpiknin gjënë e njëjtë për herë të
dytë. Pse duhej që qindra katalogues
ta shfrytëzojnë kohën e tyre të vlefshme për të krijuar një njësi bibliografike po thuaj identike për një titull të njëjtë, kur vetëm një katalogues
mund ta kryejë atë dhe pastaj ta
shkëmbej me të tjerët? Pse duhej që
qindra daktilografë të shtypin e
rishtypin njësinë e njëjtë bibliografike në skeda prej letre, kur kom20
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pjuteri mund të programohet që t’i
shtyp ato?
Pasi që u krijua formati MARC,
bibliotekat përfitonin nga shkëmbimi
i njësive të kataloguara bibliografike,
pa marrë parasysh se a kishin katalog
elektronik apo jo. Skedat që bliheshin
nga Biblioteka e Kongresit apo nga
tregtarë me shumicë të librave, shtypeshin me anë të kompjuterit nga baza e
njësive bibliografike në formatin
MARC të Bibliotekës së Kongresit .
Kolegjet dhe universitetet me buxhete të mëdha për bibliotekat e tyre iu
bashkuan programeve të ndryshme të
bashkëpunimit, si: OCLC, WLN,
RLIN dhe A-G Kanada. Për një çmim
anëtarësie, si dhe pagesa shtesë për mbajtje të komunikimit, departamentet e
tyre të përpunimit të materialit bibliotekar u automatizuan, duke i shfrytëzuar kompjuterët e fuqishëm të këtyre
kompanive. Këto përpjekje u mundësuan atyre bibliotekave për t’i shfrytëzuar
dhe për të kontribuar njësitë e krijuara
në formatin MARC. Skedat prej letre
mund të porositeshin, dhe një printer
mund të lidhej në sistem për t’i pranuar
të dhënat përmes linjës telefonike në
mënyrë që të shtypte etiketat e librave.
Tani jemi në një epokë ku ekzistojnë kompjuterë të fuqishëm dhe jo të
shtrenjtë për menaxhimin e veprimtarisë së një biblioteke të çfarëdolloj
dhe madhësie. Softuerët kompjuterikë
i mundësojnë një biblioteke të ketë sistemin e saj të pavarur të qarkullimit
apo edhe katalogun elektronik në
internet. Këto programe shpesh mund
të lexojnë, ruajnë, dhe shtypin njësi të

krijuara në formatin MARC.
Kompjuterët e sotëm përdorin disqe të
ndryshme për të ruajtur informacionet
për ndryshim të kompjuterëve të
mëhershëm, të cilët i ruanin informacionet në shirita magnetik. Sa u përket
kompjuterëve, informacionet dërgohen dhe pranohen përmes përdorimit
të disqeve në floppy. Prej këtyre disqeve, njësitë bibliografike futeshin në
diskun kryesor të kompjuterit.
Me ndryshimin e teknologjisë së
automatizimit si dhe të nevojave të
katalogimit, po ndryshon edhe dokumentacioni i formatit MARC 21 dhe i
dokumentacioneve të tjera lidhur me
këtë format. Edhe pse formati fillestar
MARC 21 ishte përpiluar nga
Biblioteka e Kongresit dhe se dokumentacioni i këtij formati mirëmbahet
dhe botohet në atë bibliotekë,
Biblioteka e Kongresit nuk i bën
ndryshimet dhe korrigjimet e këtij formati në mënyrë të njëanshme.
Ekzistojnë dy grupe, MARBI dhe
Komiteti këshillues për formatin
MARC, të cilat janë përgjegjëse për
rishikimin dhe bërjen e ndryshimeve
në dokumentacionin e formatit
MARC 21. Komiteti i MARBI-it
(Machine-Readable Bibliographic
Information) është një komitet i
deleguar i Shoqatës së bibliotekave
amerikane (ALA) dhe përbëhet prej tre
përfaqësuesve për secilin prej tri funksioneve të divizioneve të ALA-sL:
ALCTS (funksionit të shërbimeve të
përpunimit); LITA (automatizim);
dhe RUSA (referencë). ALA përpiqet
të sigurojë që të tri llojet e ekspertizës
21
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të përfaqësohen në komitetin e
MARBI-it. Komisioni këshillues i formatit MARC përbëhet prej përfaqësuesve të bibliotekave kombëtare,
shërbimeve bibliografike, grupeve të
shitësve me shumicë të materialeve
bibliotekare, si dhe të shoqatave të
tjera bibliotekare e hulumtuese.
Komiteti i MARBI-it takohet së
bashku me Komitetin këshillues të
formatit MARC në secilën prej konferencës së ALA-s (vjetore dhe mes
sezonit të dimrit). Aktiviteti kryesor i
Komitetit është të rishqyrtojë diskutimet dhe propozimet e dorëzuara nga
ose përmes Bibliotekës së Kongresit
për ndryshimet dhe për shtesat që
duhet bërë në formatet ekzistues
MARC, apo për zhvillimet e reja në
formatin MARC në mbështetje të
fushave të reja në zhvillim.
Në vitin 1987 Biblioteka e
Kongresit e nxori nga shtypi botimin e
parë të dokumentit “Specifikacionet e
formatit MARC 21 për strukturën,
kodet, dhe mjetet e shkëmbimit” për
t’iu ndihmuar bibliotekave dhe organizatave të tjera, të cilat krijojnë apo
marrin njësi në formatin MARC 21.
Edhe botime të tjera pasuese të këtij
dokumenti u ribotuan më 1990, 1994
dhe 2000. Ky dokument ofron informacione teknike sa i përket strukturës
së njësive në formatin MARC, kodeve
të përdorura dhe formatin në të cilën
mund të shpërndaheshin njësitë e krijuara në formatin MARC 21. Ka për
qëllim personelin e përfshirë në dizajnimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve
për shkëmbim dhe përpunim të një-

sive në formatin MARC.
Me përhapjen e sistemeve kompjuterike në biblioteka u bë e qartë se
nevojitej po ashtu edhe një standard
që do të bënte të mundur shkëmbimin
e njësive në formatin MARC përmes
disketave. Bashkëpunimi i ngushtë me
tregtarët e mëdhenj të librave dhe të
shkëmbimit të informacioneve si dhe
kompanive komerciale të sistemeve të
automatizuara bibliotekare, MARBI
dhe Komiteti këshillues i formatit
MARC paraqiti disa propozime, të
cilat nxorën si rezultat nevojën për
ndryshimin dhe shtimin e karakteristikave në formatin MARC 21 për të
mundësuar transferimin e saktë dhe të
plotë të këtyre të dhënave duke përdorur disketa.
Së voni janë zhvilluar specifika
edhe më të përsosura për shpërndarjen
e njësive në formatin MARC përmes
transferimit të fajllit (FTP). Këto
specifika të shpërndarjes së njësive në
formatin MARC përmes disketave apo
FTP-së dolën së pari në botimin e vitit
1994.
Bibliotekarët, tregtarët me shumicë
të librave – e çdo kush tjetër – i cili
merrej me shpërndarjen e të dhënave
bibliografike kishte mundësi të
ofronte njësi të kataloguara në formë
standarde të formatit MARC 21.
Kompanitë komerciale të zhvillimit të
sistemeve të automatizuara bibliotekare kishin mundësi të dizajnonin
sistemet e tyre në mënyrë të saktë për
t’i pranuar apo përpunuar njësitë standarde të krijuara në formatin MaRC.
Bibliotekarët si individë, të cilët i për22
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dorin kompjuterët për t’i menaxhuar
bibliotekat e tyre, janë ata të cilët i
gëzojnë benificionet e drejtpërdrejta
nga ky standard në formatin MARC
21.

të formatit MARC 21.
Është e qartë se përmbajtja e njësive
bibliografike do të përcaktojë në shkallë
të madhe suksesin e një sistemi të
automatizuar bibliotekar si për ju ashtu
edhe për përdoruesit e bibliotekës suaj.
Pra, është me shumë rëndësi që të merren njësitë me cilësinë më të lartë që të
jetë e mundur.

PJESA V

« Î s htje lidhur me tÎ
B. Çështje sa i përket programit komdhÎnat nÎ formatin MARC pjuterik: Pyetjet me radhë që ka kuptim të kërkojmë përgjigje pas atyre më
lartë janë: A i shfrytëzon në maksimum
informacionet në katalog sistemi i automatizuar bibliotekar të cilin e kemi zgjedhur? A ruhen të gjitha informacionet
përfshirë edhe treguesit e përmbajtjes në
formatin MARC 21?
A i merr sistemi të gjithë informacionin
e një njësie, pa ndonjë kufizim të
paarsyeshëm apo fals në gjëra të tilla si
numri i përcaktueseve lëndore, të cilët
do të futen në indeks apo gjatësia e
fushave të vërejtjeve? Edhe pse disku ka
përmbajtje të shkëlqyeshme, njësi të
plota, secili sistem i automatizuar bibliotekar do të mund të përdorë vetëm
ato informacione të cilat janë transferuar në diskun e kompjuterit. (Nëse një
sistem i qarkullimit i merr vetëm informacionet e qarkullimit, është me
rëndësi që disqet me të dhëna në formatin MARC 21 t’i mirëmbajmë dhe
t’i plotësojmë më vonë, duke i kthyer
në njësi të plota bibliografike me qëllim
që ato të mund të krijojnë katalogun
elektronik në internet.
A janë shfaqur në ekranin e kompjuterit të bibliotekarit taget e formatit

Meqë teknologjia e kompjuterëve po
përparon ditë e më shumë, atëherë
shtrohen një numër çështjesh lidhur
me cilësinë e të dhënave në bibliotekë
dhe sistemet e automatizuara bibliotekare. Pra ju duhet të mbani një sy
në këto çështje dhe rëndësinë e tyre për
bibliotekën tuaj.
A. Çështje sa u përket të dhënave: Me
rastin e vlerësimit të njësive duhet t’i
kemi në mendje një numër pyetjesh të
rëndësishme: Ç’cilësi kanë të dhënat apo
njësitë në formatin MARC? Cilat fusha të
formatit MARC 21 janë të pranishme? A
janë të dhënat e krijuara në bazë të formatit MARC të Bibliotekës së Kongresit?
Nëse po, a janë vënë informacione të
mjaftueshme në atë njësi? A iu ka shtuar
ndonjë gjë tjetër njësisë?
Disa bibliotekarë kërkojnë nga kompanitë komerciale, të cilat merren me
biblioteka për shembuj në letër të formatit MARC, që të mund t’i krahasojnë dhe të shohin se a përputhen ato të
dhëna me njësitë në formën standarde
23
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MARC, pastaj treguesit, kodet e nënfushave? A janë përdorur me saktësi
treguesit? A janë përdorur me saktësi
kodet e nënfushave? (Informacionet në
pjesën VII do t’ju ndihmojnë për të
vlerësuar me saktësi përdorimin e
treguesve të përmbajtjes, si taget,
treguesit dhe kodet e nënfushave).
Pasi që njësitë të futen në një bazë të
dhënash, është me rëndësi që ato të
ruhen në formatin MARC 21 të njësive
bibliografike. Projektet e ardhshme
mund të paraqesin nevojën e përdorimit të tyre. Formati MARC 21 është një
standard i përdorur gjerësisht. Me daljen e programeve të reja, pjesëmarrja e
një biblioteke në to varet nga cilësia e
njësive bibliografike të cilat i posedon.
Kjo na sjell në një pikë tjetër. A lejon
sistemi që njësitë të nxirren, apo të incizohen në një disk tjetër, që ato të përdoren në ndonjë projekt tjetër, si p.sh.
në një projekt të një katalogu përmbledhës?
A do të ketë një program, i cili do të
mund t’i incizojë ato në atë mënyrë që
të komunikojnë sërish në formatin
MARC? (Shih pjesën XI për një diskutim të formateve të ndryshme komunikuese.)

PJESA VI

PÎrfundim
Gjatë këtyre faqeve ju keni mësuar se
çfarë do të thotë akronimi MARC.
Keni kuptuar po ashtu rëndësinë e një
formati standard për identifikimin e
elementeve të informacionit të njësive
bibliografike si dhe rëndësinë e tyre
më tej. Po ashtu, keni mësuar të përcaktoni dhe identifikoni tri llojet e
treguesve të përmbajtjes në formatin
MARC: taget, kodet e nënfushave,
dhe treguesit. Më e rëndësishmja, me
këtë njohuri ju mund të kuptoni
çështjet të cilat ju brengosin kur të
keni ndërmend të blini njësi bibliografike apo një sistem të automatizuar bibliotekar.
Për të ndërtuar edhe më tej këto njohuri themelore, ju sugjerojmë të lexoni
edhe materiale të tjera të kësaj fushe
apo të kryeni ndonjë kurs në katalogët
elektronik. Kemi sugjeruar një varg
titujsh për lexim në pjesën e bibliografisë në fund të kësaj broshure.
Formati MARC mund të duket i
vështirë në fillim, por me shtimin e
njohurive dhe përdorimin e tij, do të
fillojë të qartësohet dhe të kuptohet
shumë lehtë. Sa më shumë që të
mësoni të punoni me këtë format, aq
më i thjeshtë do t’ju duket.

24
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MATERIALE SHTESÀ PÀR
FORMATIN MARC 21
PJESA VII

lëndore, kështu që taget për përcaktueset shtesë lëndore (6XX) shënjohen me
shkronjën (R), pra të përsëritshme.

PÎrmbledhje e
fushave qÎ pÎrdoren
mÎ sÎ shpeshti nÎ
formatin MARC 21

Treguesit – Përdorimi i treguesve është
shpjeguar në fushat përkatëse, në të
cilat përdoren. Treguesit janë numra
njëshifror. Duke filluar me fushën 010
(Numri kontrollues i Bibliotekës së
Kongresit), menjëherë pas tagut të
secilës fushë i gjejmë dy pozita të rezervuara për treguesit – njëri për
treguesin e parë (1), dhe tjetri për
treguesin e dytë (2). Treguesit nuk janë
të përcaktuar për secilën fushë. Dhe,
është e mundur që, p.sh., të përdoret
vetëm treguesi i dytë, ndërsa i pari jo për shkak se është i papërcaktuar (dhe
anasjelltas). Atëherë kur njëri tregues
nuk është i përcaktuar, atëherë pozita e
atij treguesi do të shënohet me shenjën
“#” (për të paraqitur hapësirë të
zbrazët, apo të papërcaktuar).

Kjo është një përmbledhje e tageve në
formatin MARC 21, të cilët përdoren
më së shpeshti nëpër biblioteka gjatë
krijimit të njësive bibliografike. Listën
e plotë të fushave të formatit MARC
21, të treguesve dhe kodeve të nënfushave mund ta gjeni në Formatin
MARC për njësitë bibliografike.
Shpjegime të mëtutjeshme:
Taget – Taget (numër 3-shifror) janë
të shoqëruara me emrat e fushave, të
cilat i përfaqësojnë. Në këtë përmbledhje, si dhe në Formatin MARC21 për
njësitë bibliografike, nëse një tag
(fushë) mund të përsëritet më shumë
se një herë brenda një njësie bibliografike, atëherë ai është i përsëritshëm dhe shoqërohet me shkronjën
(R, në anglisht – R – Repeatable, që
do të thotë e përsëritshme). Nëse
mund të përdoret vetëm njëherë brenda një njësie bibliografike, atëherë ajo
është e papërsëritshme dhe shoqërohet
me shkronjat (NR, në anglisht NonRepeatable që do të thotë e papërsëritshme). Për shembull, një njësi bibliografike mund të ketë disa përcaktuese

Kodet e nënfushave – Të gjitha informacionet në secilën fushë (duke filluar
me fushën 010) ndahen në nënfusha,
ku secila prej tyre paraprihet me një
kod të nënfushës të shoqëruar me një
delimetër. Këtu i kemi paraqitur kodet
më të përdorura të nënfushave brenda
secilit tag. Secili kod i nënfushave
është shënuar me shenjën “$”, i cili
paraqet decimetrin. Emri i secilës nën25
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fushë pason menjëherë pas kodit. Në
$c – kushtet e shfrytëzimit
përgjithësi, secila fushë duhet të ketë
(shpesh çmimi)
një nënfushë “a” ($a). Një përjashtim
$z – ISBN e anuluar/invalide (R)
mund të shfaqet mjaft shpesh në
Shembull: 020 ## $a 0877547637
fushën 020 (ISBN), kur mungon
informacioni i ISBN-së (nënfusha $a), 040 - Burimi i katalogimit (NR)
mirëpo dihet çmimi (nënfusha $c).
Treguesit e papërcaktuar.
Disa prej nënfushave janë të përsëritNënfushat e përdorura më së shpeshti:
shme. Në këtë përmbledhje i kemi
$a – Agjencia e katalogimit origjinal
paraqitur vetëm ato nënfusha, të cilat
$c – Agjencia që e kopjon
përsëriten më së shpeshti.
$d – Agjencia që e modifikon (R)
Shembuj: Pas shpjegimit të secilës
fushë do të japim edhe shembuj. Për të
pasur një pasqyrë më të qartë, do ta
lëmë një hapësirë ndërmjet tagut dhe
treguesit të parë, një hapësirë do të
lihet po ashtu ndërmjet treguesit të
dytë dhe decimetrit të kodit të nënfushës së parë, si dhe një hapësirë do të
lihet pas kodit të secilës nënfushë dhe
informacionit, të cilin e fusim në
secilën prej atyre nënfushave.

Shembull: 040 ## $a DLC
$c DLC
$d gwhs

100 – Përcaktuese kryesore – emër
personal (autori kryesor)
(NR; mund të ekzistojë vetëm një përcaktuese kryesore në një njësi bibliografike)
Treguesi 1: Lloji i elementeve të emrit
personal
0 – Emri
1 – Mbiemri (kjo është forma
më e zakonshme)
3 – Emër familje
Treguesi 2 i papërcaktuar.
Treguesi 2 doli nga përdorimi
në vitin 1990. Njësitë e vjetra
mund të shfaqin 0 ose 1
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Emër personal
$b – Numërimi
$c – Titujt dhe fjalët e tjera që
kanë të bëjnë me atë emër (R)
$q – Forma më e plotë e emrit
$d – Data lidhur me emrin
(zakonisht viti i lindjes)

010 - Numri i kontrollit i Bibliotekës së
Kongresit (NR, ose i papërsëritshëm)
Treguesit e papërcaktuar.
Nënfusha e përdorur më së
shpeshti:
$a – Numri kontrollues i
Bibliotekës së Kongresit
Shembull:

010 ## $a ###86000988#

020 - Numri standard ndërkombëtar
i librit (ISBN) (R, ose i përsëritshëm)
Treguesit e papërcaktuar.
Nënfushat e përdorura më së
shpeshti:
$a – Numri standard
ndërkombëtar i librit
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$l – Gjuha e veprës
$f – Data e veprës

Shembull: 100 1# $a Gregory, Ruth W.
$q (Ruth Wilhelme),
$d 1910-

Shembull: 240 10 $a Ile mystérieuse.

130 - Përcaktuese kryesore – titull
$l English.
$f 1978
uniform (NR)
Treguesi 1: Karakteret të cilat nuk 245 – Informacionet për titullin (NR)
indeksohen
Treguesi 1: Përcaktuese shtesë e titullit
0-9 – Numri i karaktereve të
(A duhet të indeksohet titulli
pranishme që nuk indeksohen
si përcaktuese shtesë?)
(për nyjet në fillim të fjalës,
0 – Pa përcaktuese shtesë tjetër
përfshirë edhe hapësirën ndër(tregon se titulli është përcaktuese
mjet elementeve)
kryesore; d.m.th., nuk ka autor)
Treguesi 2 i papërcaktuar.
1 – Përcaktuese shtesë e titullit
Treguesi 2 doli nga përdorimi në vitin
(treguesi i duhur kur kemi një
1990. (Shih fushën 100 më lart.)
autor në fushën 1XX; forma
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
më e zakonshme)
$a – Titull uniform
Treguesi 2: karakteret që nuk indeksohen
$p – Emri i pjesës/seksionit të
0-9 — Numri i karaktereve të
një vepre (R)
pranishme që nuk indeksohen
$l – Gjuha e veprës
përfshirë edhe hapësirën
$s – Versioni
ndërmjet elementeve; zakon$f – Data e veprës
isht është zero, përveç nëse titulli fillon me një nyje; p.sh.,
Shembull: 130 0# $a Bible.
$p O.T.
për titullin “The robe”, tregue$p Psalms.
si i dytë duhet të jetë 4.
Shkronjat “T, h, e,” si dhe
240 - Titull uniform (NR)
hapësira që pason nuk indekTreguesi 1: Titulli uniform të shtypet
sohen kur titujt alfabetizohen
ose të shfaqet në ekran
në sistem. Njësia do të ruhet
0 – Nuk shtypet e as nuk
në mënyrë automatike nën
shfaqet në ekran
shkronjën “r” – për titullin
1 – Shtypet ose shfaqet në
“Robe”.
ekran (forma më e zakonshme) Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
Treguesi 2: karakteret që nuk indeksohen
$a – Titulli
0-9 – Numri i karaktereve të pran$h – Mediumi (shpesh i përdorur
ishme që nuk indeksohen (për nyjet
për materialet jo-libra)
në fillim të fjalës përshfirë edhe
$p – Emri i pjesës/seksionit
hapësirën ndërmjet elementeve)
të veprës (R)
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$b – Nëntitulli, etj.
$a – Titull uniform
$c – Personat përgjegjës të veprës
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$c – Data e botimit, shpërndarjes, etj. (R)

Shembull: 245 14 $a The DNA story :
$b a documentary history of gene
cloning /
$c James D. Watson, John
Tooze.

Shembull: 260 ## $a New York :
$b Chelsea House,
$c 1986.

246 Forma të ndryshme të titullit (R)
Treguesi 1: Kontrolluesi i përcaktueses
300 - Përshkrimi fizik (R)
shtesë/vërejtjes
1 – Vërejtje, përcaktuese sht- Përcaktuesit e papërcaktuar.
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
esë e titullit
$a – Gjatësia (numri i faqeve) (R)
3 – Pa vërejtje, përcaktuese
$b – Hollësitë e tjera të përshtesë e titutllit
shkrimit fizik (zakonisht
Treguesi 2: Lloji i titullit
ilustrimet)
# – Nuk jepet informacion
$c – Dimensionet (cm.) (R)
0 – Pjesë e titullit
$e – Materiale shoqëruese (për
1 – Titull paralel
shembull, “Libri i mësuesit”
4 – Tutull në kopertinë
apo “doracak”)
8 – Titull i shpinës
Nënfushat e përdorura më së
Shembull: 300 ## $a 139 f. :
shpeshti:
$b ilustr. ;
$c 24 cm.
$a – titulli
Shembull: 246 3# $a Four corners power review

440 - Infomracione për serinë (koleksionin)/Përcaktuese shtesë e serisë 250 - Ribotimi (NR)
Titulli (R)
Treguesit e papërcaktuar.
Nënfushat e përdorura më së Treguesi 1 i papërcaktuar
Treguesi 2: Karakteret që nuk indeksohen
shpeshti:
0-9 – Numri i karaktereve të
$a – Ribotimi
pranishme që nuk indeksohen
Shembull: 250 ## $a Botimi 6.
(për nyjet në fillim të fjalës
përfshirë edhe hapësirën ndër260 - Botimi, shpërndarja, etj.
mjet elementeve)
(Shtypi) (R)
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
Treguesi 1: Vijueshmëria e botimit
$a – Titulli
# – Nuk jepen informacione
$v – Numri i vëllimit
Treguesi 2: I papërcaktuar
$v 26
Nënfushat e përdorura më së
Shembull: 440 #0 $a Modern critical views ;
shpeshti:
$a – Vendi i botimit, shpërn490 - Informacione për serinë (kolekdarjes, etj. (R)
$b – Emri i botuesit, shpërn- sionin) (Përcaktuesja shtesë nga kjo
fushë nuk gjurmohet) (R)
darësit, etj. (R)
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Treguesi 1: Përcakton nëse seria gjurmohet (nëse një tag 8XX
është i pranishëm, që e
paraqet në formë të ndryshme
serinë)
0 – Seria nuk gjurmohet
1 – Seria gjurmohet në formë
të ndryshme (fusha 8XX është
e pranishme në njësi bibliografike)
Treguesi 2 i papërcaktuar.
Nënfushat e përdoruara më së
shpeshti:
$a - Series statement (R)
$v - Volume number (R)

505 - Vërejtjet e formatizuara për
përmbajtjen (R)
Treguesi 1: Lloji i vërejtjes së përmbajtjes
0 – Përmbajtja e plotë
1 – Përmbajtja e paplotë (përdoret me kompletet shumëvëllimshme, kur disa prej vëllimeve nuk janë botuar ende)
2 – Përmbajtja e pjesërishme
Treguesi 2: Niveli i përshkrimit të
përmbajtjes
# – I thjeshtë
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Vërejtja e formatizuar e
përmbajtjes

Shembull: 490 1# $a Colonial American craftsmen

500 - Vërejtjet e përgjithshme (R)
Treguesit e papërcaktuar.
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Vërejtje e përgjithshme
(Përdoret ku nuk është krijuar
asnjë vërejtje formale në ndonjë fushë tjetër të vërejtjeve,
nuk është përcaktuar me
normë për informacionin në
fjalë. Për shembull: Vërejtjet sa
i përket indeksit; burimit të
titullit; formave të ndryshme
të titullit, përshkrimin e
natyrës,
formës
dhe
fushëveprimit të njësisë.)
Shembull:

Shembull: 505 0# $a Pride and prejudice Emma - Northanger Abbey.

520 - Vërejtjet e përmbledhjes, etj. (R)
Treguesi 1: E kontrollon shfaqjen e
fjalëve prijëse
# – Përmbledhja
1 – Kritikë
2 – Fushëveprimi dhe përmbajtja
3 – Abstrakt
Treguesi 2 i papërcaktuar
Nënfushat e përdorura më së shpeshti
$a – Summary, abstract, or
annotation
$b – Zgjerim i vërejtjes së
përmbledhjes

500 ## $a Indeksi : f. 230-235.

Shembull: 520 ## $a Ky udhëzues për proceduratparlamentare tregon se si duhettë sillemi dhe të marrim pjesë në
një takim.

504 - Vërejtjet bibliografike, etj. (R)
Treguesit e papërcaktuar.
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Vërejtja bibliografike, etj.

600 - Përcaktuese shtesë lëndore –
Emër pesonal (R)
Treguesi 1: Lloji i elementeve të emrit personal

Shembull: 504 ## $a Bibliografia : f. 100.
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0 – Emri
1 – Mbiemri (Kjo formë përdoret më së shpeshti)
3 – Emër familje
Treguesi 2: Sistemi/tezauri i përcaktueses lëndore (identifikon se
prej cilës listë është marrë përcaktuesja)
0 – Përcaktuese lëndore e
Bibliotekës së Kongresit
(Library of Congress Subject
Headings)
1 – Përcaktuese lëndore e
Bibliotekës së Kongresit e
letërsisë për fëmijë (LC
Subject Headings for children’s literature)
2 – Përcaktuese lëndorë të
mjekësisë (Medical Subject
Headings)
3 – Përcaktuese lëndore nga
lista autoriale e Bibliotekës
Kombëtare të Bujqësisë
(National Agricultural Library
Subject Authority File)
4 – Burimi nuk specifikohet
5 – Përcaktuese lëndore kanadeze
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Burimi i specifikuar në
nënfushën $2
(Vërejtje sa u përket përcaktueseve lëndore nga lista “Sears”: Formati MARC
21 nuk ka ndonjë tregues të përcaktuar
sa i përket kësaj liste. Prandaj, përdoret
treguesi 7 si dhe kodi “sears” i cili është
formë e përcaktuar në formatin MARC
që vendoset në nënfushën $2)
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Emër personal (Mbiemri
dhe emri)

$b – Numërimi
$c – Titujt dhe fjalët e tjera që
kanë të bëjnë me emrin (R)
$q – Formë më e plotë e emrit
$d – Datat lidhur me emrin
(zakonisht viti i lindjes)
$t – Titulli i veprës
$v – Formë e nënndarjes (R)
$x – Nënndarje e përgjithshme (R)
$y – Nënndarje kronologjike (R)
$z – Nënndarje gjeografike (R)
$2 – Burimi i përcaktueses apo
termit (përdoret me treguesin
e dytë në 7)
Shembull: 600 10 $a Shakespeare, William,
$d 1564-1616
$x Comedies
$x Stage history.
Shembull: 600 10 $a Shakespeare, William,
$d 1564-1616
$x Knowledge
$z Rome
$v Congresses.

Vëni re se nënfushat $v, $x, dhe $z në
fushën 600 janë të përsëritshme.
Nënfushat $v, $x, $y, dhe $z nuk ka
nevojë të jenë të radhitura në mënyrë
alfabetike. Ato radhiten sipas normës
së sistemit të përcaktueseve lëndore.
610 – Përcaktuese shtesë lëndore –
emër korporativ (R)
Treguesi 1: Lloji i elemteve të emrit
korporativ
0 – Emër i rendituar në
mënyrë të anasjelltë (nuk përdoret me AACR2)
1 – Emër juridik
2 – Emri i renditur sipas paraqitjes
Treguesi 2: Sistemi/tezauri i përcaktue30
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ses lëndore.
Shih treguesin 2 te fusha 600
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Element përcaktues i
emrit korporativ ose i emrit
juridik
$b – Njësi e varur (R)
$v – Formë e nënndarjes (R)
$x – Nënndarje e përgjithshme (R)
$y – Nënndarje kronologjike (R)
$z – Nënndarje gjeografike (R)
$2 – Burimi i përcaktueses apo
termit (përdoret me treguesin
e dytë në 7)

3 – Përcaktuese lëndore nga
lista autoriale e Bibliotekës
Kombëtare të Bujqësisë
(National Agricultural Library
Subject Authority File)
4 – Burimi nuk specifikohet
5 – Përcaktuese lëndore kanadeze
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Burimi i specifikuar në
nënfushën $2
(Vërejtje sa u përket përcaktueseve
lëndore nga lista “Sears”: Formati
MARC 21 nuk ka ndonjë tregues të
përcaktuar sa i përket kësaj liste.
Prandaj, përdoret treguesi 7 si dhe
Shembull: 610 10 $a United States.
kodi “sears” i cili është formë e përcak$b Army Air Forces
$v Biography.
tuar në formatin MARC që vendoset
në nënfushën $2)
650 - Përcaktuese shtesë lëndore – Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
Term tematik (Pjesa më e madhe e
$a – Term tematik
përcaktueseve lëndore përkojnë me
$v – Formë e nënndarjes (R)
këtë fushë.) (R)
$x
–
Nënndarje
e
Treguesi 1: Shkalla e përshkrimit lënpërgjithshme (R)
dor
$y – Nënndarje kronologjike (R)
# – Nuk jepen informacione
$z – Nënndarje gjeografike (R)
Treguesi 2: Sistemi/tezaurim i përcak$2 – Burimi i përcaktueses apo
tueses lëndore
termit (përdoret me treguesin
(identifikon se prej cilës listë është
e dytë në 7)
marrë përcaktuesja)
Shembull: 650 #0 $a Teatër
0 – Përcaktuese lëndore e
$z Kosovë
$v Biografi
Bibliotekës së Kongresit
$v Fjalor.
(Library of Congress Subject
Headings)
Vëni re se nënfushat $v, $x, dhe $z në
1 – Përcaktuese lëndore e fushën 650 janë të përsëritshme.
Bibliotekës së Kongresit e Nënfushat $v, $x, $y, dhe $z nuk ka
letërsisë për fëmijë (LC nevojë të jenë të radhitura në mënyrë
Subject Headings for chil- alfabetike. Ato radhiten sipas normës
dren’s literature)
së sistemit të përcaktueseve lëndore.
2 – Përcaktuese lëndorë të mjekësisë (Medical Subject Headings)
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651 - Përcaktuese shtesë lëndore –
u bë integrimi i formateve,
Emër gjeografik (R)
kështu që njësitë bibliografike
Treguesi 1: i papërcaktuar.
më të vjetra mund të shfaqin
Treguesi 2: Sistemi/tezaurim i përcaknë sisteme vlera të tjera. Një
tueses lëndore.
përcaktuese analitike përfshin
Shih treguesin 2 në fushën 600
një autor/titullin e një njësie
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
që gjendet në atë vepër.)
$a – Emër gjeografik
Nënfushat përdorura më së shpeshti:
$v – Formë e nënndarjes (R)
$a – Emër personal
$x – Nënndarje e përgjithshme (R)
$b – Numërimi
$y – Nënndarje kronologjike (R)
$c – Titujt dhe fjalët e tjera që
$z – Nënndarje gjeografike (R)
kanë të bëjnë me atë emër (R)
$2 – Burimi i përcaktueses apo
$q – Forma më e plotë e emrit
termit (përdoret me treguesin
$d – Data lidhur me emrin
e dytë në 7)
(zakonisht viti i lindjes)
$e – Term lidhës (si ilustr.) (R)
Shembull: 651 #0 $a Shtetet e Bashkuara
$x Histori
$4 – Kod lidhës (R)
$v Kronologji.

Shembull: 700 1# $a Baldridge, Letitia.

Vëni re se nënfushat $v, $x, dhe $z në
fushën 651 janë të përsëritshme. 710 – Përcaktuese shtesë – Emër korNënfushat $v, $x, $y, dhe $z nuk ka porativ (R)
nevojë të jenë të radhitura në mënyrë Treguesi 1: Lloji i elementeve të përalfabetike. Ato radhiten sipas normës
caktueses korporative
së sistemit të përcaktueseve lëndore.
0 – Emër i renditur në mënyrë
të anasjelltë (nuk përdoret me
700 - Përcaktuese shtesë – Emër perAACR2)
sonal (R)
1 – Emër juridik
Treguesi 1: Lloji i elementeve të emrit
2 – Emri i renditur sipas
personal
paraqitjes
0 – Emri
Treguesi 2: Lloji i përcaktueses shtesë.
1 – Mbiemri (kjo është forma
Shih treguesin 2 te fusha 700
më e zakonshme)
# – Nuk jepen informacione
3 – Emër familje
2 – Përcaktuese analitike
Treguesi 2: Lloji i përcaktueses shtesë. Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
# – Nuk jepen informacione
$a – Element përcaktues i emrit
(zakonisht;
bashkautorët,
korporativ ose i emrit juridik
redaktorët, etj.)
$b – Njësi e varur (R)
2 – Përcaktuese analitike
Shembull: 710 2# $a Sunburst
Communications (Firm)
(Vlerat për treguesin 2
ndryshuan në vitin 1994, kur
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\740 - Përcaktuese shtesë – Titull
analitik i pakontrolluar (R)
Treguesi 1: Karakteret që nuk indeksohen
0-9 – Numri i karaktereve të
pranishme që nuk indeksohen
(për nyjet në fillim të fjalës
përfshirë edhe hapësirën ndërmjet elementeve)
Treguesi 2: Lloji i përcaktueses shtesë.
Shih treguesin 2 te fusha 700
# – Nuk jepen informacione
2 – Përcaktuese analitike
(Kjo fushë u përcaktua sërish në vitin
1994, kur u bë integrimi i formatit.
Para vitit 1994, kjo fushë përdorej
edhe për tituj të ndryshëm, si titull i
ndryshëm në shpinë të librit. Në
njësitë bibliografike të krijuara që prej
integrimit të këtij formati, këta tituj të
ndryshëm ndodhen në fushën 246.)
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Titulli

(zakonisht viti i lindjes)
$t – Titulli i veprës (seritë)
$v – Numri i vëllimit
Shembull: 800 1# $a Fisher, Leonard Everett.
$t Colonial American craftsmen.

830 - Përcaktuese shtesë e serisë –
Titull uniform (R)
Treguesi 1 i papërcaktuar.
Treguesi 2: Karakteret që nuk indeksohen
0-9 – Numri i karaktereve të
pranishme që nuk indeksohen
(për nyjet në fillim të fjalës
përfshirë edhe hapësirën ndërmjet elementeve)
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Titull uniform
$v – Numri i vëllimit
Shembull: 830 #0 $a Railroads of America
(Macmillan)

PJESA VIII

Shembull: 740 02 $a Uncle Vanya.

ListÎ e fushave tÎ tjera tÎ
cilat i hasim shpesh nÎ
njÎsitÎ bibliografike nÎ
formatin MARC

800 - Përcaktuese shtesë e serisë –
emër personal (R)
Treguesi 1: Lloji i elementeve të emrit
personal
0 – Emri
1 – Mbiemri
3 – Emër familje
Treguesi 2 i papërcaktuar.
Nënfushat e përdorura më së shpeshti:
$a – Emër personal
$b – Numërimi
$c – Titujt dhe fjalët e tjera që
kanë të bëjnë me atë emër (R)
$q – Forma më e plotë e emrit
$d – Data lidhur me emrin

001
003
005
006

007
008
33

Numri i kontrollit
Identifikuesi i numrit të kontrollit
Data dhe koha e transaksionit
të fundit
Fushë me gjatësi fikse të elementeve të informacionit –
karakteristika shtesë të materialit
Fusha e përshkrimit fizik
Fushë me gjatësi fikse të elementeve të informacionit
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022
037
041
043
050
080
082
110

256
263

306
508
510
511
521

530
538
586
656

(Shih pjesën X)
Numri standard ndërkombëtar i periodikut (ISSN)
Burimi i pasurimit
Kodi i gjuhës
Kodi i hapësirës gjeografike
Numri i klasifikimit të
Bibliotekës së Kongresit
Numri i klasifikimit - KUD
Numri i klasifikimit sipas
Dewy
Përcaktuese kryesore – Emër
korporativ (më pak i paraqitur
sipas rregullave të AACR2)
Karakteristika të fajlleve të
kompjuterit
Data e paraparë e botimit (tregon njësinë se është në CIP –
Katalogim në botimin)
Kohëzgjatja e materialit, film,
muzikë, etj.
Vërejtje falënderuese për krijimin/prodhimin
Vërejtje
citati/reference
(burime kritikash)
Vërejtje për pjesëmarrësin apo
performuesin
Vërejtje për cilën audiencë
është krijuar (treguesi i parë: 0
= niveli i leximit, 1 = niveli i
moshës, 2 = niveli i klasës, 3 =
karakteristika të veçanta të
audiencës, 4 = niveli me
interes motivues)
Vërejtje shtesë për formën
fizike
Vërejtje për hollësi të tjera
teknike të materialit
Vërejtje për çmimet e fituara
Term kyç në përmbajtje të

730
852
856
9XX

materialit – profesioni
Përcaktuese shtesë – Titull
uniform
Lokacioni/vendndodhja
Lokacioni elektronik dhe qasja
elektronike
Të rezervuar për përdorim
lokal. (Përdoren nga shitësit,
sistemet, apo bibliotekat të
veçanta për të shkëmbyer
informacione shtesë)
PJESA IX

Numri udhÎheqÎs
Numri udhëheqës përbëhet prej 24
pozitave, prej numrit 00 deri në 23.
Për një shtjellim të plotë, shih librin
Formatin MARC21 për njësitë bibliografike (ang: MARC 21 Format for
Bibliographic Data.)
00-04 Gjatësia e njësisë bibliografike
(kompjuteri e llogaritë gjatësinë e
secilës njësi)
05
Statusi i njësisë
a = Shtesë në nivelin e kodimit
c = E korrigjuar apo e rishikuar
d = E fshirë
n = E re
p = Shtesë në nivelin e kodimit që
para botimit (CIP-i i mëhershëm)
06
Lloji i njësisë bibliografike
a = Gjuha e materialit
c = Muzikë e shtypur
d = Muzikë dorëshkrim
e = Material kartografik
f = Material kartografik - dorëshkrim
g = Medium për projektor
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i = Incizime zanore jomuzikore
j = Incizime zanore muzikore
k = Grafikë jo për projektor dydimensionale
m = Fajll kompjuteri
o = Komplete.
Përmban një përzierje komponentësh
të dy apo më shumë llojesh të njësive,
asnjëra prej të cilave nuk është dominuese në këtë komplet.
p = Materiale të përziera
r = Artefakte tredimensionale apo
objekte natyrale ashtu siç janë
t = Gjuha e materialit në dorëshkrim

17 Niveli i kodimit
# = Nivel i plotë
1 = Nivel i plotë, materiali nuk iu ka
nënshtruar ekzaminimit
2 = Më pak se i plotë, materiali nuk iu
ka nënshtruar ekzaminimit
3 = Nivel i shkurtuar
4 = Nivel thelbësor
5 = Nivel i pjesërishëm (preliminar)
7 = Nivel minimal
8 = Nivel i katalogimit në botim (CIP)
u = Nuk dihet
z = Nuk aplikohet

07 Niveli i përshkrimit bibliografik
a = Pjesë përbërëse monografike
b = Pjesë përbërëse e periodikut
c = Koleksion
d = Nënnjësi
i = Burim i integruar
m = Monograf/njësi
s = Periodik/serial

18 Forma e përshkrimit bibliografik
# = jo-ISBD
a = AACR2
i = ISBD
u = Nuk dihet
19 Kërkesat për lidhjen e njësisë bibliografike
# = Nuk kërkohet njësi lidhëse (për ta
përpunuar në mënyrë të plotë këtë
njësi bibliografike)
r = Kërkohet njësi lidhëse (për ta përpunuar në mënyrë të plotë këtë njësi)

08 Lloji i kontrollit
# = Lloji i papërcaktuar
a = Arkivor
09 Skema e kodimit
# = MARC-8
a = UCS/Unicode

20 Gjatësia e gjatësisë së një pjese të
fushës (gjithmonë “4”)

10 Numri i kodeve të tregueseve
(gjithmonë “2”)

21 Gjatësia e fillimit të një pjese të
pozitës së karaktereve (gjithmonë “5”)

11 Numri i kodeve të nënfushave
(gjithmonë “2”)

22 Gjatësia e zbatimit të pjesës së përcaktuar (gjithmonë “0”)

12-16 Adresa bazë e informacionit (e
llogaritur nga kompjuteri për secilën 23 E papërcaktuar (gjithmonë “0”)
njësi bibliografike)
35

Formati MARC
të kuptuarit e njësive bibliografike
07-10 Data 1/data e fillimit të botimit
PJESA X
11-14 Data 2/data e mbarimit të
Fusha 008 pÎr libra botimit
Fushat e datave përmbajnë vitin (vitet)
e botimit. Lloji i datës (datave) në këto
Fusha 008 përdoret për elemente të
elemente është specifikuar në fushën
informacionit me gjatësi fikse (Fusha
fikse 06: Lloji i statusit të datës/botimme kode fikse). Kjo fushë përbëhet
it. (Për hollësi të mëtutjeshme, shih
prej 40 pozitave, të cilat fillojnë prej
përshkrimin e fushës 008 në librin
00-39. Pozitat e papërcaktuar duhet të
“Formati MARC 21 për njësi biblilihen të zbrazëta (#) ose të plotësohen
ografike”.)
me karakterin ( | ). Pozitat 00-17 dhe
35-39 janë të përcaktuara njësojë për
15-17 Vendi i botimit, produksionit,
të gjitha llojet e mediave.
ose ekzekutimit
Informacioni i mëposhtëm për pozitat
Për shembull:
18-34 zbatohet vetëm për libra. Për
pk# = Pakistan
një shtjellim të të gjitha pozitave të
cau = Kaliforni (ShBA)
mëposhtme si dhe për pozitat 18-34
(Lista e plotë e kodeve të përdorura në
për media të tjera, shih “Formati
këtë pozitë gjendet në “Listën e
MARC 21 për njësitë bibliografike”.
kodeve të formatit MARC për vende”:
Vëni re se fusha 008 nuk ka tregues
http://www.loc.gov/marc/countries.)
apo kode të nënfushave.
18-21
00-05 Data e futur në fajll (VVM#
MDD),
a
ku V=viti, M=muaji, and D=dita
b
c
06 Lloji i statusit të datës/botimit:
d
b = nuk jepet data; data ka të bëjë me
e
epokën e para erës sonë
f
e = data jepet në hollësi
g
s = vetëm një datë dihet/datë e mundshme
h
m = disa data
i
r = datë e rishtypjes/ribotimit (Data 1)
j
dhe data e origjinalit (Data 2)
k
n = data nuk dihet
l
q = data është e diskutueshme
m
t = data e botimit dhe e të drejtës autoriale
o
| = nuk përpiqemi të kodojmë
p
|
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Ilustrimet (deri në 4 kode):
=
nuk ka ilustrime
=
ilustrimet
=
harta
=
portrete
=
tabela grafike
=
plane
=
pllaka
=
muzikë
=
faksimile
=
veshje kalorësiake (heraldri)
=
tabelë gjenealogjike
=
forma
=
mostra
=
fonodisk, etj.
=
fotografi
=
ndriçime
=
nuk përpiqemi të kodojmë
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22 Audienca të cilës i drejtohet:
#
=
nuk dihet apo specifikohet
a
=
parashkollor
b
=
shkollë fillore
c
=
para-adoleshentë
d
=
adoleshentë
e
=
të rritur
f
=
të specializuar
g
=
e përgjithshme
j
=
gjeneratës së re
|
=
nuk përpiqemi të kodojmë

n
o
p
q
r
s
t
u
v

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ë

=

23 Forma e njësisë:
#
=
asnjëra prej këtyre në vijim
a
=
mikrofilm
b
=
mikrofish
c
=
mikroopake (microopaque)
d
=
me shkronja të zmadhuara
f
=
braile
r
=
riprodhim i zakonshëm i botuar
s
=
elektronik
|
=
nuk përpiqemi të
kodojmë

z
|

=
=

vështrime letrare
kritika
tekste të programuara
filmografi
udhëzues
statistika
raporte teknike
standarde/specifikacione
raste ligjore dhe shënime të kësaj natyre
raporte ligjore dhe
përmbledhje të tilla
traktate
nuk përpiqemi të
kodojmë

28 Botime qeveritare:
#
=
nuk është botim qeveritar
i
=
botim ndërqeveritar
/ndërkombëtar
f
=
federale/kombëtare
a
=
komponent autonom
ose gjysmëautonom
s
=
shtetëror,krahinor, territorial, i varur, etj.
m
=
shumështetrore
24-27 Natyra e përmbajtjes (deri në 4):
=
nga shumë vende
#
=
nuk
specifikohet c
l
=
lokale
natyra e përmbajtjes
=
lloje të tjera të
a
=
abstrakte/përmbledhje z
botimeve qeveritare
b
=
bibliografi (është ose
o
=
botime qeveritare –
përmban një të tillë)
niveli i papërcaktuar
c
=
katalogë
u
=
nuk dihet nëse njësia
d
=
fjalorë
është botim qeveritar
e
=
enciklopedi
|
=
nuk përpiqemi të kodojmë
f
=
libër udhëzimesh
g
=
artikuj ligjesh
29 Botime konferencash
i
=
indekse
0
=
nuk është botim konj
=
dokumente lejesh
ferencash
k
=
diskografi
1
=
botim konferencash
l
=
legjislacion
|
=
nuk përpiqemi të kodojmë
m
=
teza
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30 Festschrift (nga gjermanishtja Fest 34 Biografi:
=
(festival) dhe Schrift (“shkrim”). Botim #
në kujtim të dikujt/diçkaje):
a
=
b
=
0
=
nuk është festschrift
c
=
1
=
Festschrift
d
=
|
=
nuk përpiqemi të kodojmë
31 Indeksi:
0
=
1
=
|
=

|
nuk ka indeks
indeksi është i pranishëm
nuk përpiqemi të
kodojmë

=

nuk është material
biografik
autobiografi
biografi individuale
biografi kolektive
përmban informacione biografike
nuk përpiqemi të
kodojmë

35-37 Gjuha:
Kod prej tri shkronjave. Për shembull:
alb eng fre ger spa rus ita
(Listën e plotë të kodeve të përdorura
32 E papërcaktuar (që prej vitit 1990) në këto pozita e gjeni në “Listën e
(njësitë e mëhershme bibliografike kodeve të formatit MARC për gjuhën”:
mund të kenë vlerën 0 ose 1)
http://www.loc.gov/marc/languages.)
#
=
e papërcaktuar
38 Njësi bibliografike të modifikuara:
|
=
nuk përpiqemi të
#
=
nuk është e modifikuar
kodojmë
x
=
karakteret mungojnë
(për shkak se nuk
33 Forma letrare:
gjenden në listën e for0
=
nuk është artistike
matit MARC)
(nuk jepen më shumë
s
=
e shkurtuar
specifikacione)
d
=
informacioni jo i plotë
1
=
artistike (nuk jepen
r
=
në alfabet latin/ skeda
më shumë specifikatë shtypura në skripte
cione)
o
=
në alfabet latin/ skeda
c
=
stripe
të shtypura në alfad
=
dramë
betin latin
e
=
ese
|
=
nuk përpiqemi të
f
=
romane
kodojmë
h
=
humor, satirë, etj.
39 Burimi i katalogimit:
i
=
letra
#
=
agjenci bibliografike
j
=
tregime të shkurtra
kombëtare
m
=
forma mikse
c
=
program i përbashkët
p
=
poezi
katalogimi
s
=
fjalime
d
=
burime të tjera
u
=
nuk dihet
=
nuk dihet
|
=
nuk përpiqemi të kodojmë u
|
=
nuk përpiqemi të
kodojmë
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Këtu më poshtë kemi dhënë shembuj
PJESA XI
të njësisë së njëjtë bibliografike në formate të ndryshme
NjÎ shembull njÎsie MARC 21 në format komunikues:
Grupi i informacioneve më poshtë
bibliografike nÎ
paraqet atë që e sheh programuesi nëse
formate tÎ ndryshme e shikon përmbajtjen e një fajlli në formatin MARC. Taget nuk paraqiten
Disa vërejtje sa i përket shembullit të para fushave, mirëpo numri orientues
tregon se ku dhe si duhet të përdoren
njësisë së paraqitur këtu.
Shembujt e njësive katologuese në këtë ata dhe ku duhet të fillojë secila fushë
libër janë të mbështetura në botime të (me fjalë të tjera tregon se ku e ka
vërteta, mirëpo disa nga informacionet vendin secili tag).
kanë pësuar ndonjë ndryshim të vogël.
Në disa raste janë ndryshuar edhe Zbërthimi i kodit, apo interpretimi i
fushat për të paraqitur shembuj tipikë, numrit orientues: Zakonisht vetëm
të cilët do të gjendeshin në njësitë në programuesi dhe kompjuteri vijnë në
formatin MARC. Në raste të tjera një kontakt me formatin komunikues
njësi kataloguese është ndryshuar MARC 21. Megjithatë, është mjaftë
paksa për ta përshtatur me rregullat e interesante ta kuptojmë se si funktanishme të katalogimit. Shembujt sionon numri orientues.
kanë për qëllim të ilustrojnë njësi në 24 pozitat e para janë ato të cilat e kriformatin MARC, e jo për të treguar jojnë numrin udhëheqës. Në këtë
katalogimin “e saktë” të këtyre titujve shembull, numri udhëheqës e mbush
përafërsisht 1/3 e rreshtit të parë dhe
të zgjedhur.
01041cam
2200265 a 4500 001002000000 003000400020 00
5001700024 008004100041 010002400082 020002500106 0200
04400131 040001800175 050002400193 082001800217 100003
200235 245008700267 246003600354 250001200390 26000370
0402300002900439 500004200468 520022000510 6500033007
30650001200763^###89048230#/AC/r91^DLC^19911106082
810.9^891101s1990####maua###j######000#0#eng##^##$
a###89048230#/AC/r91^##$a0316107514 :$c$12.95^##$a
0316107506 (pbk.) :$c$5.95 ($6.95 Can.)^##$aDLC$cD
LC$dDLC^00$aGV943.25$b.B74 1990^00$a796.334/2$220^
10$aBrenner, Richard J.,$d1941 -^10$aMake the team.
$pSoccer :$ba heads up guide to super soccer! /$cR
ichard J. Brenner.^30$aHeads up guide to super soc
cer.^##$a1st ed.^##$aBoston :$bLittle, Bro wn,$cc19
90.^##$a127 p. :$bill. ;$c19 cm.^##$a"A Sports ill
ustrated for kids book."^##$aInstructions for impr
oving soccer skills. Discusses dribbling, heading,
playmaking, defense, conditioning, mental attitud
e, how to handle problems with coaches, parents, a
nd other players, and the history of soccer.^#0$aS

occer$vJuvenile literature.^#1$aSoccer.^ \
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përfundon me “4500”. Menjëherë pas
numrit udhëheqës, fillon numri orientues. Taget janë nënvizuar në këtë
shembull. Secili tag veç e veç përbëhet
prej 12 pozitave. Tagu i parë është fusha
001. Pas secilit tag, katër pozitat e para
tregojnë për gjatësinë e fushës.
Informacioni në fushën 001 (numri
kontrollues) në këtë njësi është 20 pozita i gjatë. 5 pozitat e tjera në vijim tregojnë pikën filluese për këtë fushë brenda vargut të informacionit që e pasojnë
numrin orientues. Fusha 001 fillon në
pozitën 00000 (pozita e parë është pozita 0). Tagu tjetër është 003, i cili është 4
karaktere i gjatë dhe fillon në pozitën e
20-të (gjatësia e pozitës së mëparshme
— 20 — që prej pikës filluese – 00000
— e barabartë me 0). Tagu tjetër është
005. Ai është 17 karaktere i gjatë dhe fillon në pozitën e 24-të (4+20=24).
Mbyllësi i fushës (paraqitet me shenjën ^ në këtë shembull) dhe shënon
përfundimin e numrit orientues si dhe
fundin e secilës fushë e cila pason.
Vëreni që shuma e shtyllës së 2-të dhe
të 3-të në secilin rresht është e
barabartë me shtyllën e 3-të të rreshtit
të ri. Pozita filluese e njërës fushë plus
gjatësia e saj përbëjnë pozitën filluese
për fushën tjetër në radhë.
Kjo mund të vërtetohet duke e llogaritur secilën pozitë që e zë informacioni, duke mos harruar të llogariten
edhe hapësirat, si dhe mbyllësit e
fushave (^). (Në fillim të çdo fushe
ruhen rezervë dy pozita të treguesve.)
Mbyllësi i një njësie (i paraqitur me
shenjën \ në këtë shembull) e përmbyll
secilën njësi bibliografike.

Numri orientues na tregon:
Tagun
001
003
005
008
010
020
020
040
050
082

Gjatësinë
0020
0004
0017
0041
0024
0025
0044
0018
0024
0018

Fillon në
00000
00020
00024
00041
00082
00106
00131
00175
00193
00217

Tagun
100
245
246
250
260
300
500
520
650
650

Gjatësinë
0032
0087
0036
0012
0037
0029
0042
0220
0033
0012

Fillon në
00235
00267
00354
00390
00402
00439
00468
00510
00730
00763

Paraqitja me tage: Shumica e informacioneve paraqiten në ekran përmes
“shfaqjes së tageve”, të formatit
MARC 21 aty ku e kanë vendin me
ndihmën e numrit orientues. Për ta
bërë të mundur këtë janë krijuar programe që shfaqin taget.
Shembulli i mëposhtëm paraqet një
njësi me tage të shfaqura.
Një shembull i njësisë së paraqitur në
një sistem të automatizuar
Nëse bibliotekari e fut një njësi
MARC 21 në sistemin e automatizuar
të bibliotekës, atëherë ajo mund të
duket si njësia e mëposhtme.
Përshkrimet e tageve në anën e majtë
nuk ruhen në njësitë e formatit
MARC. Ato janë pjesë e programit të
kompjuterit, i cili e mundëson këtë
shfaqje. Shumica e sistemeve janë
dizajnuar në atë mënyrë që njësitë të
mund të redaktohen apo korrigjohen
si dhe t’u shtohen fusha në të cilat do
të futen informacione për t’iu përshtatur një biblioteke të caktuar.
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Numri udhëheqës
Nr. kontrollues
Nr. Identifikues
i kontrollit
transaksioni i fundit
Informacione fikse
Numri i kontrollit t ë
Bibl. së Kongresit
ISBN
ISBN
Burimi i katalogimit

01041cam 2200265 a 4500
001 ###89048230
003 DLC
005 19911106082810.9
008 891101s1990
maua j

001 0 eng

010 ## $a ###89048230
020 ## $a 0316107514 :
$c $12.95
020 ## $a 0316107506 (pbk.) :
$ c $5.95 ($6.95 Can.)
040 ## $a DLC
$c DLC
$d DLC

Nr. i klasifikimit t ë
Bibl. së Kongresit.
050 00 $a GV943.25
$b .B74 1990
Klasifikimi i De wey-it 082 00 $a 7 96.334/2
$2 20
PK:Emër personal
100 1# $a Brenner, Richard J.,
$d 1941 Titull
245 10 $a Make the team.
$p Soccer :
$b a heads up guide to su per soccer! /
$c Richard J. Brenner.
Formë e ndryshuar
e titullit
246 30 $a Heads up guide to super soccer
Ribotimi
250 ## $a 1st ed.
Botimi
260 ## $a Boston :
$b Little, Bro wn,
$c c1990.
Përshkrimi fizik
300 ## $a 127 p. :
$b ill. ;
$c 19 cm.
Vërejtje:
E përgjithshme
500 ## $a "A Sports illustrated for kids
book."
Vërejtje:
Përmbledhje
520 ## $a Instructions for improving soccer
skills. Discusses dribbling, heading,
playmaking, defense, conditioning,
mental attitude, ho w to handle
problem s with coaches, parents,
and other players, and the history
of soccer.
Përcaktuese: Tematike 650 #0 $a Soccer
$v Juvenile literature.
Përcaktuese: Tematike 650 #1 $a Soccer.
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Paraqitje e formatizuar: Forma të përshtatet nevojave të publikut gjatë
cilën e shohin përdoruesit në katalo- përdorimit të katalogut elektronik në
gun elektronik është e formatizuar, internet. Një transformim i njëjtë do
meqë taget e formatit MARC do të të ndodhte po të shtypeshin skedat
ishin të pakuptimta për ta. Secili kata- prej letre nga njësitë e formatit
log elektronik i ka veçoritë e veta, të MARC, të paraqitur në shembullin e
cilat i ka programuar projektuesi që t’u tretë – shih më poshtë.
Shembull i një njësie në formë të shkurtuar ashtu si shihet nga përdoruesi:
Titulli :
Make the team. Soccer : a heads up guide to
super soccer! / Richard J. Brenner.
Autori :
Brenner, Richard J.
Botuar :
Little, Brown, c1990.
Materiali :
127 p.
Kopjet në dispozicion :
GV943.25 .B74 1990
Shembull i një njësie në formë të plotë ashtu si shihet nga përdoruesi:
Titulli :
Make the team. Soccer : a heads up guide to
super soccer! / Richard J. Brenner.
Titull shtesë :
Heads up guide to super soccer
Autori :
Brenner, Richard J., 1941Botuar :
1st ed. Boston : Little, Brown, c1990.
Materiali :
127 p. : ill. ; 19 cm.
Vërejtje :
“A Sports illustrated for kids book.”
Vërejtje :
Instructions for improving soccer skills.
Discusses dribbling, heading, playmaking,
defense, conditioning, mental attitude, how to
handle problems with coaches, parents, and
other players, and the history of soccer.
Përcaktuese lëndore :
Soccer—Juvenile literature.
Soccer.
Kopjet në dispozicion :
GV943.25 .B74 1990
Shembull i një skede në letër:
GV943
Brenner, Richard J., 1941.25
Make the team. Soccer : a heads up guide to super
.B74
soccer! / Richard J. Brenner. — 1st ed. — Boston :
1990
Little, Brown, c1990.
127 p. : ill. ; 19 cm.
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“A Sports illustrated for kids book.”
Summary: Instructions for improving soccer skills. Discusses dribbling, heading, playmaking, defense, conditioning, mental attitude, how to handle problems with coaches, parents, and other players, and the history of soccer.
ISBN 0316107514 : $12.95
1. Soccer - Juvenile literature. 2. Soccer. II. Title: Heads up
guide to super soccer. II. Title.
Dewey Class no.: 796.334/2 — dc 20
89-48230
MARC

PJESA XII:

3. Definicionet për të dhënat në tagun
008 në pozitat 18-34 ndryshojnë
për secilin lloj të mediumeve.
4. Për shkak të një numri të njerëzve
të përfshirë në mënyrë të barabartë
në përgatitjen e një njësie/materiali
audiovizual, rregullat e AACR2
shpesh diktojnë që të ketë një titull
si përcaktuese kryesore. Me fjalë të
tjera shpesh mund të hasim kur nuk
ka fushë 1XX.
5. Në fushën 245, mediumi për
"Përmbajtjen e përgjithshme të
materialit" e pason titullin në nënfushën $h. Ajo futet në kllapa.
Termat të cilat mund të përdoren si
"Përmbajtja e përgjithshme e materialit" janë të shkruar në kapitullin
1 të AACR2, rregulla 1.1C1.
6. Informacioni që ka ndryshim më të
madh prej informacionit për libra
është përshkrimi fizik (tagu 300),
pasi ndryshon për të bërë përshkrimin fizik të materialeve

NjÎsi audiovizuale: Nga
skedat nÎ MARC 21
Librat kundrejt jo librave: Materialet
audiovizuale katalogohen duke i ndjekur
shumicën e rregullave të njëjta si për librat
(nga AACR2), si dhe marrin po të njëjtat
fusha të formatit MARC 21 (nga Formati
MARC 21 për njësi bibliografike).
Dallimi prej fushave që marrin librat ndaj
atyre që marrin materialet audiovizuale,
mund të përmblidhen si më poshtë:
1. Pozita 06 e Numrit udhëheqës
ndryshohet për të pasqyruar llojin e
medias (shih pjesën IX).
2. Një tag opcional 007 mund të shtohet. Ai përmban elemente fikse të
informacionit të ngjashme me ato
në fushën 008, mirëpo kanë të
bëjnë me formatin fizik të njësisë.
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audiovizuale. Rregulla dhe shembuj
mundësuar përshkrimin e disa llopër secilin lloj media janë dhënë në
jeve të materialeve kataloguese sipas
kapitujt 2-11 të AACR2.
rregullave të caktuara. (Disa prej
7. Tagu 300 shpesh paraqitet edhe me
tyre janë paraqitur në pjesën IX).
nënfushën $e për të përshkruar 9. Në fushat e vërejtjeve, përveç disa
materialin shoqërues, të tilla si
tageve të veçanta, tagu 500 përdoret
udhëzuesit për mësues, etj.
për çdo lloj informacioni të infor8. Disa tage të veçanta përdoren për të
macionit shtesë bibliografik.
Material tipik në video në skedë letre:
TH9148
The Adventures of Safety Frog. Fire safety
[Incizim në video] / Century 21 Video, Inc. — Van Nuys, Calif.
: AIMS Media, 1988.
1 videocassette (10 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Cataloged from contributor’s data.
VHS.
Audience: Elementary grades.
Issued also as motion picture.
Summary: Safety Frog teaches children to be fire safe,
explaining that smart kids never play with matches. She shows
how smoke detectors work and explains why they are necessary. She also
describes how to avoid household accidents that lead to fires and how to stop,
drop, and roll if clothing catches fire.
For sale ($195.00) or rent ($50.00)
1. Fire prevention — Juvenile films. 2. Fire detectors — Juvenile
films. 3. Dwellings — Fires and fire prevention — Juvenile
films. 4. Puppet films. 5. Fire prevention. 6. Safety. I. Century 21 Video, Inc.
II. AIMS Media. III. Title: Fire safety [Inçizim në video]
Dewey Class no.: 613.6 — dc 11
89-711816
MARC
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Njësia e njëjtë në formatin MARC 21:
Nr. udhëheqës *****ngm 22*****1a 4500
001 89711816
003 DLC
005 19891107152635.3
007 vf cbaho
008 890719s1988 cau010 c
v1eng c
010 ## $a 8911816
020 ## $c For sale ($195.00) or rent ($50.00)
040 ## $a AIMS Media
050 10 $a TH9148
082 10 $a 613.6 $2 11
245 04 $a The Adventures of Safety Frog. $p Fire
safety $h [Inçizim në video] /
$c Century 21 Video, Inc.
246 30 $a Fire safety $h [Incizim në video]
260 ## $a Van Nuys, Calif. : $b AIMS Media, $c 1988.
300 ## $a 1 videocassette (10 min.) : $b sd., col. ;
$c 1/2 in.
500 ## $a Cataloged from contributor’s data.
538 ## $a VHS.
521 ## $a Elementary grades.
530 ## $a Issued also as motion picture.
520 ## $a Safety Frog teaches children to be fire safe,
explaining that smart kids never play with
matches. She shows how smoke detectors work
and explains why they are necessary. She also
describes how to avoid house hold accidents
that lead to fires and how to stop, drop,
and roll if clothing catches fire.
650 #0 $a Fire prevention $v Juvenile films.
650 #0 $a Fire detectors $v Juvenile films.
650 #0 $a Dëellings $x Fires and fire prevention $v
Juvenile films.
650 #0 $a Puppet films.
650 #1 $a Fire prevention.
650 #1 $a Safety.
710 2# $a Century 21 Video, Inc.
710 2# $a AIMS Media.
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Burim elektronik tipik në skedë letre:
QA95 Amazing arithmetricks. [burim elektronik]. — Version
1.0. — Minneapolis, Minn. : MECC, c1993.
2 computer disks ; 3 1/2-5 1/4 in. + 1 manual (71p.)
Title from title screen.
Ed. statement from disk label.
Copy-protected.
Same softëare on both disks.
Interest grade level: 5-12.
Summary: Using the motivating environment of a carnival setting,
students are challenged to solve a variety of puzzles. Intended to
improve logic and mathematical problem solving skills. Includes a provision
allowing students to choose a level of difficulty matched to ability.
MECC: S/N A-336
ISBN 0792902637 : $59.00
1. Mathematical recreations — Juvenile software. 2. Problem
solving —Juvenile softëare. 3. Mathematical recreations —
Software.4. Problem solving — Software. I. Minnesota Educational Computing
Corporation.
Dewey Class no.: 513 — dc 12
93-22553
MARC
Njësia e njëjtë në formatin MARC 21:
Nr. udhëheqës *****cmm 22***** a 4500
001 93022553
003 DLC
005 19930731163011.2
008 930305s1993 mnun d b eng
010 ## $a 93022553
020 ## $a 0792902637 : c $59.00
037 ## $a A-336 b MEC
040 ## $a DLC c DLC d DLC
050 00 $a QA95
082 00 $a 513 2 12
245 00 $a Amazing arithmetricks $h [burim elektronik].
250 ## $a Version 1.0.
256 ## $a Computer programs.
260 ## $a Minneapolis, Minn. : $b MECC, $c c1993.
300 ## $a 2 computer disks ; $c 3 1/2-5 1/4 in. +
$e 1 manual (71 p.)
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538 ## $a System requirements: Apple II series;
128K RAM; floppy disk drive; color monitor
recommended.
500 ## $a Title from title screen.
500 ## $a Ed. statement from disk label.
500 ## $a Copy-protected.
500 ## $a Same software on both disks.
521 2# $a 5-12.
520 ## $a Using the motivating environment of a
carnival setting, students are challenged
to solve a variety of puzzles. Intended
to improve logic and mathematical problem
solving skills. Includes a provision
allowing students to choose a level of
difficulty matched to ability.
650 #0 $a Mathematical recreations $v Juvenile software.
650 #0 $a Problem solving $v Juvenile software.
650 #1 $a Mathematical recreations $v Software.
650 #1 $a Problem solving $v Software.
710 20 $a Minnesota Educational Computing Corporation.
Incizim zanor tipik në skedë:
RZA2283
Fox, Ruth.
A story for every season [Inçizim zanor] /
[stories by Ruth Fox]. — Baltimore, Md. : Uffigton
Productions, [1991]
1 sound cassette (ca. 45 min.) : analog.
Narrated by Trish MacDonald.
Recorded at Invisible Sound Studios.
In container (18 cm.).
Summary: Presents four children’s stories about an oak
sapling who finds a place to grow; a seashell who is given a
home; a beaver who attempts to prolong fall; and a mountain boy who
befriends a doe. Includes sound effects and music.
Contents: Spring. Oakie, the wonder tree — Summer. The
seashell — Fall. The story of a rambunctious beaver named
Willie — Winter. Amos, the mountain boy.
1. Children’s stories — Juvenile sound recordings. 2. Trees
-Fiction - Juvenile sound recordings. 3. Shells — Fiction —
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Juvenile sound recordings. 4. Beavers — Fiction — Juvenile sound recordings.
5. Deer — Fiction — Juvenile sound recordings. I. MacDonald, Trish. II. Title.
93-712603
MARC
Njësia e njëjtë në formatin MARC 21:
Nr. udhëheqës *****cim 22***** a 4500
001 93712603
003 DLC
005 19930528154400.4
007 ssulunjlcnnnu
008 930524s1991 mdunnn j d f eng
010 ## $a 93712603
040 ## $a DLC c DLC d DLC
050 00 $a RZA 2283
100 1# $a Fox, Ruth.
245 12 $a A story for every season $h [Inçizim zanor]] /
$c [stories by Ruth Fox].
260 ## $a Baltimore, Md. : $b Uffigton
Productions, $c [1991]
300 ## $a 1 sound cassette (ca. 45 min.) : $b analog.
306 ## $a 004500
511 0# $a Narrated by Trish MacDonald.
518 ## $a Recorded at Invisible Sound Studios.
500 ## $a In container (18 cm.).
520 ## $a Presents four children’s stories about an oak
sapling who finds a place to grow; a seashell
who is given a home; a beaver who attempts to
prolong fall; and a mountain boy who befriends
a doe. Includes sound effects and music.
505 0# $a Spring. Oakie, the wonder tree — Summer. The
seashell — Fall. The story of a rambunctious
beaver named Willie — Winter. Amos, the
mountain boy.
650 #0 $a Children’s stories $v Juvenile sound recordings.
650 #0 $a Trees $v Fiction $v Juvenile sound recordings.
650 #0 $a Shells $v Fiction $v Juvenile sound recordings.
650 #0 $a Beavers $v Fiction $v Juvenile sound recordings.
650 #0 $a Deer $v Fiction $v Juvenile sound recordings.
700 10 $a MacDonald, Trish. $4 nrt
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BIBLIOGRAFI E PËRZGJEDHUR

BOTIME TË PËRZGJEDHURA
TË SHËRBIMIT PËR KATALOGIM DHE SHPËRNDARJE TË
BIBLIOTEKËS SË KONGRESIT

Anglo-American Cataloguing Rules.
2nd ed., 2002 revision. Chicago:
American Library Association, 2002.
Crawford, Walt. MARC for Library
Use. 2nd ed. Boston: G.K. Hall &
Co., 1989.
Dewey, Melvil. Abridged Dewey
Decimal Classification and Relative
Index. 13th ed. Albany, N.Y.: Forest
Press, 1997.
Dewey, Melvil. Dewey Decimal
Classification and Relative Index. 22nd.
4 vols. Albany, N.Y.: Forest Press,
2003.
Intner, Sheila S., and Weihs, Jean.
Standard Cataloging for School and
Public Libraries. 3rd. ed. Englewood,
Colo.: Libraries Unlimited, 2001.
Olson, Nancy B. Cataloging of
Audiovisual Materials and Other
Special Materials. 4th ed. DeKalb, Ill. :
Minnesota Scholarly Press, 1998.
Olson, Nancy B. A Cataloger’s Guide
to MARC Coding and Tagging for
Audiovisual Materials. DeKalb, Ill. :
Minnesota Scholarly Press, 1993.
Sears, Minnie Earl. Sears List of Subject
Headings. 17th ed. Neë York: Wilson,
2000.
Taylor, Arlene G.Wynar’s Introduction
to Cataloging and Classification. 9th
ed. Englewood, Colo.: Libraries
Unlimited, 2000.

Cataloger’s
Desktop.
Botim
i
Bibliotekës së Kongresit në CD-ROM
dhe tani edhe në internet.
Classification Web. LC Classification
Schedules and Subject Headings (Tabela
e klasifikimit dhe të përcaktueseve lëndore).
LC
Classification
Schedules.
Shumëvëllimshme.
Library of Congress Subject Headings.
Vjetore. 5 vëllime.
MARC Content Designation (doracak
për trajnim).
Name and Subject Authorities. Emrat
dhe përcaktueset lëndore të autorizuara
në internet: http://authorities.loc.gov.
Formati MARC: të kuptuarit e njësive
të
autorizuara
(http://shbkks.org/dokumente/botime/marc_auto
rizuar.pdf ).
MARC
21
Documentation
(Dokumentacioni i formatit MARC
21)
MARC Code List for Countries. (Kodet
e vendeve)
MARC Code List for Geographic Areas.
(Kodet e hapësirave gjeografike)
MARC Code List for Languages. (Kodet
e gjuhëve)
MARC Code Lists for Relators, Sources,
Description Conventions.
MARC 21 LITE Bibliographic Format.
[vetëm në internet]
MARC 21 Concise Formats
MARC 21 Format for Bibliographic
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Data.
MARC 21 Format for Community
Information.
MARC 21 Format for Holdings Data.
MARC 21 Format for Authority Data.
MARC 21 Format for Classification
Data.

MARC 21 Specifications for Record
Structure, Character Sets and Exchange
Media.
Shih po ashtu:
www.loc.gov/marc/
www.loc.gov/cds/
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Treguesit e pÎrmbajtjes nÎ formatin
MARC 21: PÎrsÎritje
Pjesa I: Definicionet. Shih shembullin më poshtë të një rreshti të një njësie bibliografike në formatin MARC 21 (# tregon hapësirë të zbraztë). Pastaj plotësoni
hapësirat për plotësim me shkronjat të cilat paraqesin përgjigjen e saktë. Numri
i përdorimit të asaj përgjigje në një pjesë të caktuar është dhënë në kllapa pranë
asaj përgjigje.
260 ## $a New York :$b Harper & Row,$c 1988.

Përgjigjet:
A. fushë/t (3) D. kod/e e nënfushave (3)
B. tregues/ë (4)E. tag/e (3)
C. nënfushë/a (2)
1. Rreshti i marrë shembull paraqet një ___________.
2. Numri 260 është ____________ i tij.
3. Ekzistojnë dy pozita të zbraztë të _______________..
4., 5. Ajo se çfarë shohim në rreshtin shembull është një _________ e cila përbëhet prej tri ____________.
6. Karakteret $a, $b, dhe $c janë tre shembuj të ____________.
7., 8. Në këtë fushë, as __________i parë as i dytë nuk kanë ndonjë kuptim të
caktuar. Me fjalë të tjera, ______________ në këtë fushë janë të papërcaktuar.
9., 10., 11. Në njësitë në formatin MARC 21, ekzistojnë 3 lloje të treguesve të
përmbajtjes: ____________, _____________, dhe _____________.
12., 13. ___________260 identifikon këtë si __________ e botimit, shpërndarjes, etj.
14. Kjo fushë është e ndarë në tri ______________: Vendi, botuesi, dhe data.
15. Në këtë fushë, $b është ___________ e cila përmban informacionet e
botuesit.
16., 17. Kontrolli i autorizuar siguron (rretho dy përgjigje):
A. Emri i një autori shkruhet gjithnjë në formë të njëjtë për secilën libër që
ai/ajo e ka shkruar.
B. Biblioteka mbetet e patrazuar gjatë të gjitha kohërave.
C. Një përcaktuese lëndore shkruhet gjithnjë në formë të njëjtë (në një njësi
bibliografike për secilën libër në atë lëmi)
D. Titulli shkruhet me saktësi.
51

Formati MARC
të kuptuarit e njësive bibliografike
Pjesa II: Pikat e qasjes. Pikat e qasjes përfshijnë përcaktueset kryesore, përcaktueset shtesë lëndore, si dhe përcaktueset e tjera shtesë.
Për librin “The abolitionists” të shkruar nga Dan Lacy dhe të ilustruar nga Dick
Tracy, tërhiq vija për të lidhur të përgjigjet e sakta:
18. Lacy, Dan

A. përcaktuese shtesë lëndore

19. Tracy, Dick

B. përcaktuese kryesore

20. Skllavëria – Shtetet e Bashkuara

C. përcaktuese të tjera shtesë

Tage paralele: taget për pikat e qasjes ndjekin një model.
21. Nëse një libër është shkruar nga Hayes, Helen, përcaktuesja lëndore është
me numrin 6 _ _.
22. Nëse një libër është shkruar për Korporatën Chrysler, përcaktuesja lëndore
është me numrin 6 _ _.
23. Nëse në libër është shkruar për Brazilin, përcaktuesja lëndore është me numrin 6 _ _.
24. Nëse një libër është shkruar për futbollin, përcaktuesja lëndore është me
numrin 6 _ _.
Edhe një pyetje e fundit:
25. Për titullin, “An album of great science fiction films,” treguesi i dytë i tagut
245 duhet të jetë __________.

Përgjigjet për treguesit e përmbajtjes në formatin MARC 21: përsëritje
1-A; 2-E; 3-B; 4-A; 5-C; 6-D; 7-B; 8-B; 9, 10, dhe 11 — B, D, dhe E; 12-E;
13-A; 14-C; 15-D; 16 dhe 17 — A dhe C; 18-B; 19-C; 20-A; 21-600; 22610; 23-651; 24-650; 25-3
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Botues:
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Prishtinë
2007

Shtypi:
“Prograf ”
Prishtinë

Katalogimi në botim - CIP
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
025.31
Formati MARC: të kuptuarit e njësive bibliografike / Përktheu
Besim J. Kokollari. - Prishtinë : Biblioteka Kombëtare dhe Universitare
e Kosovës, 2006. - f. ; 22 cm. - (BKUK Botime të veçanta : Formati MARC ; )
Titulli i origjinalit : Understanding MARC Bibliographic
1. Kokollari, Besim J.
ISBN 978-9951-13-023-3

