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ESKULIBURUAREN HELBURUA 

Eskuliburu honek ordenagailuko edozein fitxategi mota katalogatzeko irizpideak ematen 
ditu. Fitxategi horiek hainbat motatakoak izan daitezke:  

- Datu-fitxategiak (zenbaki, letra, sinbolo edo horien guztien konbinazio gisa 
emandako informazioa)  

- Programak (egiteko batzuk burutzeko argibide edo errutinak; egiteko horien 
artean, datu-prozesua)  

- Jokoak 

- Multimedia interaktiboak. 

 

Euskarri elektronikoan argitaratutako gainerako baliabide bibliografikoak edukiaren 
arabera dagokion ereduan katalogatuko dira: testuala, kartografikoa, eta abar. 

- CD-ROM eta DVD-ROM gisa argitaratutako liburu digitalak (e-book) 
“Monografiak” katalogazio-moduluan katalogatuko dira. 

- CD-ROM eta DVD-ROM formatuko serieko argitalpen digitalak (egunkariak eta 
aldizkariak) “Baliabide jarraituak” katalogazio-ereduan. 

- CD-ROM formatuko mapak “Mapak” katalogazio-ereduan. 

 

APLIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Informazio-iturriak 

Katalogazio-arauetan honako informazio-iturri hauek ezartzen dira, lehentasun-
hurrenkera honetan: 

Ordenagailu-fitxategietarako informazio iturri nagusia programaren hasieran izenburua 
formalki aurkezten duen pantaila da. Hasieran ez badago izenburuaren aipamen formalik, 
informazioa modu formalean aurkezten den beste atal batetik hartuko da, esaterako, 
menu nagusiko pantaila. 

Beharrezko informazioa ez badago eskuragarri dokumentuan bertan, honako iturrietatik 
hartuko da, lehentasun ordenaren arabera: 

- Diskoak, karreteak, kartutxoak eta abar, edo jatorrian horiei erantsitako etiketak.  
- Editoreak, sortzaileak eta abar fitxategiarekin batera argitaratutako informazioa.  
- Editoreak, banatzaileak eta abar emandako ontzian inprimatutako informazioa. 

Informazioa hainbat iturritan agertzen bada, osatuagoa batzuetan beste batzuetan baino, 
osatuena dena hartuko da. 

Fitxategiak fisikoki banatuta dauden zatiak baldin baditu, informazio-iturri nagusia horri 
ontzia edo horri erantsitako etiketa izango da, dokumentuan bertan eta zatien etiketetan 
agertzen ez den izenburu kolektiboa daukanean. 
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Informazioa ez badago eskuragarri, ez iturri nagusian, ezta aurretik aipatutakoetan ere, 
lehentasun ordena honen arabera, honakoetatik hartuko da: 

- Fitxategian argitaratutako beste deskribapen batzuk. 
- Beste iturri batzuk. 

 

Katalogazio-hizkuntza 

Honako kasuak katalogatuko dira euskaraz: 

- Hizkuntza bakar edo nagusia euskara duten dokumentuak. 

- Dokumentu elebidunak (euskara - gaztelania), bi hizkuntzetako bat ere nagusia ez 
denean (testu paraleloak, dokumentu kontrajarriak eta abar). 

- Dokumentuak bi hizkuntza edo gehiagotan, horietako bat euskara bada, betiere 
dokumentuko hizkuntza nagusia denean. 

Jatorrizko dokumentua euskarazkoa denean eta gaztelania ez den beste hizkuntza 
batera itzulita dagoenean (esaterako, Atxagaren "Gizona bere bakardadean" 
liburuaren ingelesezko edizioa). 

 

Honako kasuak katalogatuko dira gaztelaniaz: 

- Hizkuntza bakar edo nagusi gisa gaztelania duten dokumentuak. 

- Euskara eta gaztelania ez diren beste hizkuntza batzuetako dokumentuak 
(frantsesa, ingelesa...). Jatorriz euskaraz sortu eta gaztelania ez den beste 
hizkuntza batera itzulitako dokumentuak izan ezik; kasu horietan, euskaraz 
katalogatuko dira. 

 

Katalogazio-modulua 
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ORDENAGAILU-FITXATEGIEN KATALOGAZIOA 

 

GOIBURUA (EE) 
 

Bibliografia-erregistroaren lehenengo eremua dugu. Eremu finkoa da, bere luzerak 
erregistro bakoitzaren lehen 24 posizioak (00-23) hartzen ditu eta erregistroa 
prozesatzeko beharrezko den informazioa jasotzen du. 

• Erregistro berrietarako, eremu “lehenetsiak” erabil daitezke. 

“Kontrol-mota”, “Karaktereen kodifikazio eskema”, “kodifikazio-maila” eta “Zati anitzeko 
baliabide baten erregistro-maila” posizioak hutsik utzi behar dira. 

• “Kodifikazio-maila" posizioan 5 lehenetsita duten eskuratzeetatik datozen 
erregistro guztiak zuriz (#) utzi behar dira. 

 

Jarraian, posizio garrantzitsuenak zehazten dira: 

 

05 Erregistroaren egoera 

Karaktere bakarreko kode alfabetikoa da, eta erregistroaren eta fitxategiaren arteko 
lotura adierazten du, horren mantentze-lanetarako.  

b Berria 

 

06 Erregistro-mota 

Karaktere bakarreko kode alfabetikoa da, eta erregistroaren osagaien ezaugarriak 
definitzen ditu. Bideo-grabazioen kasuan honakoa izango da: 

m Ordenagailu-fitxategia. Baliabide elektroniko mota hauetarako erabilia: 
ordenagailuko softwarea (programak, jokoak eta iturriak barne), zenbakizko 
datuak, ordenagailurako multimedia, lineako sistema edo zerbitzuak. Beste 
baliabide elektroniko mota batzuk aspektu esanguratsuenaren arabera 
kodifikatzen dira (esaterako, testu-materiala, material grafikoa, mapak, 
soinuak, musika, irudia mugimenduan). Zalantza baduzu edo aspekturik 
esanguratsuena zehaztu ezin bada, dokumentua ordenagailu-fitxategitzat 
joko da.  

 

07 Maila bibliografikoa 

Karaktere bakarreko kode alfabetikoa da, eta erregistroaren maila bibliografikoa 
adierazten du. 

m  Monografia. Dokumentua unitate fisiko bat da, zati bakarrean ondo osatua, 
edo banatutako zati kopuru mugatu baten bidez osatzen dena (esaterako, 
hainbat liburuki dituen monografia bat). 
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08 Kontrol-mota 

# Ez du mota zehazten. Deskribatutako dokumentuari ez zaio motarik 
aplikatzen. 

 

09 Karaktereen kodifikazio eskema 

Erregistro batean erabilitako karaktereen kodifikazio sistema zein den zehazten du. 

# MARC-8. Marc21ean deskribatutako 8 biteko jokoa. 

 

17 Kodifikazio-maila 

Kode honen bitartez informazio bibliografikoaren eta/edo MARC erregistroaren edukien 
deskribapen-maila adierazten dira. 

#  Maila osoa. Deskribapen osoa, ale fisikoaren zuzeneneko azterketaren 
ondoriozkoa.  

 

18 Katalogazio deskriptiboaren forma 

Kode alfanumeriko bat da, eta Katalogazio Arauei erreferentzia eginez adierazten ditu 
erregistroaren datu deskriptiboen ezaugarriak. Kasu horietan, «ISBD puntuaziorik gabe» 
hautatuko dugu, hori baita aukera lehenetsia. 

c Puntuazio gabeko ISBD. Erregistroaren zati deskriptiboak ISBDren 
puntuazioari buruzko arauak jasotzen ditu, baina ISBD puntuazioa ez da 
azpieremu baten amaieran agertzen. Gure kasuan, kode hauxe erabiliko 
dugu beti. 

 

19 Zati anitzeko baliabide baten erregistro-maila 

# Ez dago zehaztuta edo ezin da aplikatu 
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T001 KONTROL ZENBAKIA (EE) 
 

Sistemak automatikoki sortzen duen kontrol-zenbakia jasotzen du. TITN zenbakiarekin bat 
dator. Update formatuan ikus daiteke, baina ezin da editatu. 
 

 

 

 

 

T003 KONTROL ZENBAKIAREN IDENTIFIKADOREA (EE) 
 

Zentro katalogatzaileari dagokion MARC kodea. Sistemak modu automatikoan sortzen du 
eremu hau. Update formatuan ikus daiteke, baina ezin da editatu. 

Gure kasuan, dagokigun MARC kodea honako hau da: 

 ES-VgaRLPE 
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T007 DESKRIBAPEN FISIKOAREN EREMU FINKOA (E) 

Dokumentu baten ezaugarri fisikoei buruzko informazio berezia da, modu kodifikatuan 
emandakoa. Informazioa dokumentu oso bati zein horren zati bati buruzkoa izan daiteke, 
esaterako, atxikitako materialari buruzkoa.  

Eremu horrek ez du, ez adierazlerik, ez azpieremu-koderik. Elementuen posizioak berak 
definitzen ditu elementuok.  

T007 eremuak zuhaitz-egitura arrunta du. AbsysNet-ek eremu horretarako aurkezten 
dituen aukeretatik, azaltzen ari garen materialera ondoen egokitzen dena hautatuko 
dugu, kasu honetan ordenagailu-fitxategiak. 
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T007 DESKRIBAPEN FISIKOAREN EREMU FINKOA - BALIABIDE 
ELEKTRONIKOA (B) 

Dokumentu baten ezaugarri fisikoei buruzko informazio berezia da, modu kodifikatuan 
emandakoa. Informazioa dokumentu oso bati zein horren zati bati buruzkoa izan daiteke, 
esaterako, atxikitako materialari buruzkoa. 

Eremu horrek ez du, ez adierazlerik, ez azpieremu-koderik. Elementuen posizioak berak 
definitzen ditu elementuok. 

T007 eremuak zuhaitz-egitura arrunta du. T007 espezifikoa «Baliabide 

elektronikoetarako» hautatuko dugu. 

 

POSIZIOAK 

 

00- Material-mota 

Letra bakarreko kode alfabetikoa, dokumentua zein material motari dagokion adierazten 
duena (esaterako, programak, datu-fitxategiak, irudi-fitxategiak, audio eta bideo fitxategi 
digitalizatuak eta abar). Orokorrean, ordenagailu bidez irakur daitezkeen datu 
digitalizatuak, programa-kodeak eta abar dira, ordenagailu baten bidez ikusi, prozesatu 
edo exekutatu daitezkeenak. 

c Baliabide elektronikoa. Dokumentuak ordenagailu bidez prozesatzeko edo 
erabiltzeko baliabide bat hartzen du barnean. 

 

01 - Materialaren izendapen espezifikoa 

Dokumentu bati dagokion material mota espezifikoa.  
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j Disko magnetikoa. Informazioa gordetzeko euskarri digitala. Normalean, 
Mylar disko txiki bat izaten da, datuak erregistratzeko aukera ematen duen 
material magnetiko batez estalia. Disko magnetikoak hainbat tamainatakoak 
dira. Disko malguak, disko gogorrak, ordenagailuko disketeak edo diskete 
malguak izenez ere ezagunak dira. 

o Disko optikoa. Datuak biltegiratzeko grabazio-azalera baten gainean laser 
bidez sortutako zulo mikroskopikoak erabiltzen dituen euskarria (pit). 
Grabatutako datuak optikoki irakurtzen dira. Normalean, disko horiek 
irakurketarako euskarri bat dira. Disko optikoen formatuek honakoak hartzen 
dituzte barne: CD-A, CD-I, CD-R, CD-ROM, CD-ROM-XA, DVD-ROM eta Photo 
CD. (Baita Blu-ray, Wii eta UMD ere). (Lehenetsita)  

r Urrunekoa. Urrunetik sartu, prozesatu, exekutatu eta abar egin daitekeen 
baliabide elektronikoa. Kasu honetan, baliabide elektronikoa ordenagailu 
batera elektronikoki konektatutako sarrera eta irteera dispositiboen bidez 
erabiltzen da. Sarritan, horrek esan nahi du sare baten bidezko konexioa 
dagoela. 

z Bestelakoa. Definitutako beste kodeak ez dira aplikagarriak. (adib., Software 
txartelak) 

 

03 - Kolorea 

Kolorearen ezaugarriak. 

a Monokromoa. Irudiak beltza ez den kolore bakarrean ematen dira 
(esaterako, arrosa eta zuria, marroia eta zuria). Irudiak zuri-beltzean 
badaude, b kodea erabiltzen da. 

b Zuri-beltzean. Irudiak zuri-beltzean egiten dira. 

c Polikromoa. Irudia kolore batean baino gehiagotan inprimatu edo 
exekutatzen da. (Lehenetsita) 

m Mistoa. Obra edo bilduma irudien konbinazio bat da; kolore bakarrekoak, 
zuri-beltzak, polikromoak, eskuz margotuak edo/eta bestelakoak. 

 

04 - Neurriak 

Baliabide elektronikoa kodifikatzeko erabilitako euskarriaren neurriak. 

Neurri ohikoenak soilik adieraziko dira. Kasu askotan, neurriak euskarri magnetiko edo 
optiko bat daukan ontziari aplikatzen zaizkio. 007/04 eremuan soilik erabiliko dira 
dokumentuaren neurriekin bat datozen kodeak, deskribapen fisikoan eman diren 
neurrien arabera. Ez badatoz guztiz bat, z kodea erabiliko da. 

a 3 ½ hazbete. = 9 cm. Euskarriaren diametroa: 3 ½ hazbete. Normalean disko 
magnetiko baten diametroari dagokio. 

g 4 ¾ hazbete. = 12 cm. Euskarriaren diametroa: 4 ¾ hazbete. Normalean disko 
optiko edo magnetiko-optikoen diametroei dagokie. (Lehenetsita) 
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n Ez aplikagarria. Dimentsio fisikoak ez zaizkio baliabide elektronikoari 
aplikatzen. Kode hori urruneko ordenagailu-fitxategietarako eta euskarri 
espezifiko aldakorra duten baliabide elektronikoetarako erabiltzen da. 
(Urruneko fitxategiak) 

z Bestelakoa. Definitutako beste kodeak ez dira aplikagarriak. (adib., Software 
txartelak) 

 

05 - Soinua 

Adierazi soinuaren produkzioa ordenagailu-fitxategiaren parte den. 

# Soinurik gabe (mutua). Ez du soinurik egiten. 

a Soinua Digitalki kodifikatutako soinua eduki edo egin dezake. (Lehenetsita) 

 

06-08 - Irudiaren kolorearen sakontasuna 

||| Ez da erabiltzen. 

09 - Fitxategi formatuak 

Adierazi baliabide elektronikoaren fitxategia edo fitxategiak formatu edo mota berekoak 
diren digitalki birformateatutako materialetarako. Balioek ez dituzte adierazten erregistro 
eremu aldakorretan barne egon daitezkeen fitxategi formatu mota espezifikoak. 
Informazioak erabilitako fitxategi kopurua adierazten du.  

a Fitxategi formatu bat. Baliabide elektronikoak barne hartzen dituen 
fitxategiak mota edo formatu berekoak dira (esaterako, denak .jpg; denak 
.tiff; denak .txt; denak .wav; denak .mpg; eta abar). 

m Fitxategi formatu anitzak. Baliabide elektronikoak barne hartzen dituen 
fitxategiek bi formatu ezberdin dituzte, gutxienez (esaterako, .jpg eta .tiff; 
.tiff eta .txt; .sgml eta .wav; eta abar). (Lehenetsita) 

u Ezezaguna. Ez ditugu ezagutzen baliabide elektronikoak barne hartzen dituen 
formatuak.  

 

10 - Kalitate-kontrolaren adierazleak 

| Ez da erabiltzen. 

 

12 – Konpresio-maila 

| Ez da erabiltzen. 

 

13 - Birformateatzearen kalitatea 

| Ez da erabiltzen. 
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T007 eremuan lehenetsita agertzen diren balioak hauei aplikatu dakizkieke: Baliabide 
elektronikoa, disko optikoa, polikromoa, 12 cm, soinuarekin, fitxategi formatu anitzak. 
 

 

 
Beste euskarri batzuk katalogatzen ari bagara, beste aukera batzuk erabili beharko ditugu. 
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T008 LUZERA FINKOKO INFORMAZIO-KODEAK – OROKORRA + 
ORDENAGAILU-FITXATEGIAK (EE) 

Eremu horrek karaktereen 40 posizio (00-39) hartzen ditu, eta erregistro osoari buruzko 
informazio kodifikatua eta katalogatu beharreko dokumentuaren bibliografia-ezaugarri 
bereziak jasotzen dira bertan. Kodifikatutako datu horiek erabilgarri suerta daitezke 
informazioa errekuperatu eta kudeatzeko. 

Eremu horrek ez du, ez adierazlerik, ez azpieremu-koderik. Elementuen posizioak berak 
definitzen ditu elementuok. Kode alfabetikoak minuskulaz idatziko dira. 

 

OSO GARRANTZITSUA DA EREMUA ZUZEN BETETZEA. IZAN ERE, KODIFIKATUTAKO 

DATUOK ERABILGARRIAK IZAN DAITEZKE ERREGISTROAK BERRESKURATZEKO ETA 

HELBURU ADMINISTRATIBOETARAKO. 

 

POSIZIOAK 

00-05 - Fitxategiko sarrera-eguna 

Zenbakizko sei karaktere, Sistemak sortzen dituenak, eta erregistroa sortu zen data 
zehazten dute, uuhhee ereduarekin (adb.: 160912, 2016ko irailaren 12a).  

Erregistro bat gehitzen den edota datu-base batetik erregistro bat lortzen den bakoitzean, 
sistemak alta ematen den data esleituko du automatikoki. 

Aldaketen data eta ordua T005 eremuan (azken transakzioaren data eta ordua) 
erregistratuta geratuko da automatikoki. Eremua ezin da editatu, Update formatuan 
baino ez da bistaratzen. 

 

06 – Data-mota / argitalpenaren egoera 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

Letra bakarreko kode alfabetikoa da, eta adierazten du zein kategoriatakoa den T008/07-
10eko data (lehenengo data) eta T008/11-14koa (bigarren data). 

Kode erabilienak s (bakarra) edo m (hainbat) dira. 

Erregistro gehienen kasuan, informazio hori T260 eremuan (argitalpena, banaketa, eta 
abar) ageri den datatik lortzen da. 

m Hasiera/amaiera-data. Zenbait liburukiz osatutako idazlan bat zer urte-
tartetan argitaratu den. 

q Zalantzazko data. Ez da ezagutzen dokumentuaren data zehatza. 

r Berrinprimatze-data. Erreprodukzio- edo berrargitalpen-data jasotzen du. 
Erreprodukzio faksimiletarako erabiltzen da. 

s 

Data bakarra. Banaketa-, argitalpen-, igorpen- edo gauzatze-data bakarra 
jasotzen du, zehatza zein probablea. Kasu horretan ez da "Bigarren data" 
beteko. 
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07-10 – Lehenengo data 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

Lau zifraz adierazten da; bakarren bat ezezaguna bada, haren ordez u jar daiteke. Lau 
hutsuneak bete behar dira beti. 

Lehenengo data argitalpen-data da, edo zenbait liburukiko argitalpenen kasuan, 
argitalpenaren hasiera. Data hori T260 eremuaren $c azpieremuarekin lotuta dago; bi 
datak ez badatoz bat, programak gorriz markatuko ditu. 

Argitalpen-urte zehatza ezagutzen ez bada, gertuen dagoen hamarkada edo mendea 
adieraziko da, eta karaktere ezezagun bakoitza u letrarekin ordeztuko da. 

06 posizioan (data-mota) r jarri bada, hemen erreprodukzio- edo berrargitalpen-data 
jarriko dugu.  

1-9  Dataren digituak  

u  Data osoa edo zati bat ezezaguna da  

 

Hori da programak kontuan hartzen duen data, ARDAren araberako bilaketa egiteko. 

 

11-14 – Bigarren data 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

15-17 – Lana argitaratu, ekoitzi edo burutu den lekua  

Bi edo hiru karaktereko kode alfabetikoa da, eta idazlana non argitaratu, ekoitzi edo 
burutu den adierazten du. Kodearen iturria Marc Code List for Countries da. 

AbsysNet-ek “sp” du lehenetsita, Espainiari dagokiona. Aldatzeko, F5 funtzio-tekla edo 
laguntza-ikonoa sakatuz, herrialde bakoitzari dagozkion kodeak lor daitezke. 

Bi karaktereko kodeak ezkerrera justifikatzen dira, eta erabili gabeko posizioa zuriune 
batez betetzen da (#). 

Informazio hori da programak kontuan hartzen duen data, HERRIALDEEN araberako 
bilaketa egiteko. 

 

22 – Jasotzailea 

Letra bakarraz osatutako kode alfabetikoa da, eta dokumentua zein publiko motari 
zuzentzen zaion adierazten du. Hezkuntza-material elektronikoetarako erabiltzen da 
batez ere. Esan daitekeenean dokumentu baten edukia hainbat hartzaile motari 
zuzenduta dagoela, hartzaile nagusiari dagokion kodea erabiliko da. 

# Ezezaguna edo zehaztugabea. Materialaren hartzailea ezezaguna da edo ez 
da zehaztu. Material grafiko original eta historikoa sailkatzeko erabiltzen da. 
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(Lehenetsita) 

a Eskolaurrea (0-5 urte) 

b Lehen Hezkuntza (6-8 urte) 

c Aurre-nerabea (9-13 urte) 

d Nerabea (14-17 urte) 

e Helduak 

f Espezializatua. Dokumentua publiko zehatz bati zuzenduta dago, eta bere 
izaerak interes gutxiko argitalpen bihurtzen du beste publiko batzuentzat. 
Hona hemen dokumentu mota honen adibide batzuk: 1) izaera teknikoa 
duten prestakuntza-filmak; 2) urritasun fisiko edo psikikoak dituztenen 
hezkuntza helburu duten dokumentuak; eta 3) entzule multzo murritz bati 
zuzendutako dokumentuak, hala nola, erakunde bateko langileei. 

g Orokorra. Interes orokorreko dokumentua da eta ez dago publiko mota 
zehatz bati zuzenduta. Kode hori gainerako kodeek modu egokiagoan 
deskribatzen ez duten fikzio-lan gehienentzako erabiltzen da. 

j Gazteak. 0-15 urte arteko haur eta gazteei zuzenduta. Gazteen audientzia 
mota zehaztu nahi ez denean erabiltzen da kode hori. 

| Ez da erabiltzen 

Posizio horren informazioa T521 eremutik dator. 

 

23 – Argitalpenaren forma 

Letra bakarreko kode alfabetikoa da eta deskribatutako dokumentuaren forma zein den 
zehazten du.  

 

# Ezezaguna edo zehaztugabea.  

o On line. Software bat edo hardware bat komunikazio sare batera lortuz 
lortzen da sarbidea. 

q Sarbide zuzeneko elektronikoa. Zuzenean sar daitekeen grabaketa-euskarri 
batean gordea (esaterako, diskoa, zinta, playaway, flash memoria, disko 
gogor eramangarria eta abar). (Lehenetsia) 

| Ez da erabiltzen 

 

26 - Ordenagailu-fitxategi mota 

Letra bakarreko kode alfabetikoa, erregistro bibliografikoan deskribatzen den 

ordenagailu-fitxategi mota adierazten duena.  Ordenagailu-fitxategi mota espezifikoa 
testu gisa ere deskribatzen da T516 eremuan (ordenagailu-fitxategi edo datu-fitxategi 
motaren oharra). 

a Zenbakizko datuak. Batez ere zenbakiak edo zenbakiz osatutako 
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adierazpenak, hala nola ikasleen azterketen emaitzen inguruko informazio 
osoa daukaten erregistroak, futbol-talde baten inguruko estatistikei buruzko 
informazio osoa eta abar. Informazioa jatorrizko azterketetan edo 
estatistikoki erabili edo laburtu den informazioan oinarritu daiteke. 

b Ordenagailu-programa. Oinarrizko eragiketak egiteko aukera ematen duten 
eta eskatutako informazio eta mekanismoak identifikatzen dituzten 
argibideak. Kategoria honetan ordenagailu eta mikroordenagailuak sartzen 
dira. Ordenagailu-programa mota batzuk (esaterako, iturriak) posizio honetan 
identifikatzen dira, beste kode batzuen bidez. (Lehenetsita) 

c Informazio grafikoa. Beste fitxategi mota batzuekin batera manipulatu 
daitekeen informazio grafikoa, informazioari esanahia emateko eta 
interpretatzeko erabil daitezkeen eredu grafikoak sortzeko helburuarekin.  
Irudi formatuko dokumentuak ez daude barne. 

d Testua.  Batez ere informazio alfabetikoa da (hitzak edo esaldiak), 
ordenagailuak prozesatu, sailkatu, manipulatu eta gerora berreskuratu 
dezakeen formatu kodifikatu batean. ASCII edo irudi bidez irudikatu 
daitekeen testu-dokumentu bat eratzeko xedea duen material linguistikoa 
hartzen du barnean. Erregistro bibliografiko indibidualizatuak eta erregistro 
bibliografiko bilduma bat hartzen ditu barnean. Atal honetan kodifikatzen 
diren dokumentuen izaera nagusia testuarena da, baina bilaketa-software bat 
ere badute. 

e Datu bibliografikoak. Erreferentzia bibliografikoak dituzten datuak. 
Liburutegien katalogoan edo datu-base bibliografikoen inguruko informazioa 
dago hemen. Modu egituratu edo ez egituratuan aurkez daitezke datuak. 
Bilaketa-softwarea bertan egon daiteke, baina erregistroaren helburua 
gehiago da datu bibliografikoen edukiaren edo datu-basearen deskribapena, 
lineako sistema edo zerbitzuarena baino. 

f Letra-tipoa. Ordenagailu bati letra-tipoak sortzeko baliogarri zaion 
informazioa. 

g Jokoa. Jolas edo heziketa erabilerarako. Normalean, jokoak testua eta 
softwarea dira. Hemen bideo-jokoak sartzen dira. 

h Soinua Adierazi ordenagailu-fitxategiak soinuak dituela, ordenagailu bidez 
erreproduzitzeko (mp3, wma, wav eta abar). 

i Multimedia interaktiboa. Hainbat baliabide motaren nabigazioa eta 
manipulazioa egiteko aukera ematen du (esaterako, audio, bideo eta abar). 
Orokorrean, multimedia interaktiboak kontrol maila handia ematen dio 
erabiltzaileari eta sarritan ia elkarrizketa mailakoa den interakzio bat eman 
daiteke, ordenagailuarekin eta datuekin. (Esaterako, elkarri eragiteko aukera 
ematen duten hizkuntza ikastaroak dituzten ordenagailu-fitxategiak). 

j Lineako zerbitzu edo sistema. Informazio ez bibliografikoa eduki dezake. 
Lineako sistema edo zerbitzu batek sistemaren bidez erabiltzailearekin elkar 
eragiteko aukera eman dezake. Erregistroaren helburua sistema propioa 
deskribatzea bada, datu-baseen edukia bere gain edukita, hemen 
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kodifikatuko da. Lineako fitxategi bat bada eta sistema deskribapenarekiko 
bigarren mailako bada, beste kategoria baten barruan sartzen da. Lineako 
sistema edo zerbitzuen adibide batzuk honakoak dira: liburutegien lineako 
sistemak (hainbat datu-base dituztenak), FTP lekuak, albiste-ohol 
elektronikoak, sareko informazio zentroak. 

m Konbinazioa. Aipatutako fitxategi mota bi edo gehiago konbinatzea. 

u Ezezaguna 

z Bestelakoa. Definitutako kode bat ere ez da egokia. 

| Ez da erabiltzen 

 

28 – Argitalpen ofiziala 

Letra bakarreko kode alfabetikoa da, eta dokumentua korporazio ofizial batek argitaratu 
duen ala harentzat propio argitaratu den adierazten du. 

“o" kodea erabiliko dugu, gehiago zehaztu gabe. 

Erakundeak ez du zertan izan sarrera nagusi edo bigarren mailako sarrera, baina 
argitaratzaile gisa agertu beharko du edota dokumentuaren argitalpenaren erantzule 
izan. 

# Ez da argitalpen ofiziala (Lehenetsita) 

o Argitalpen ofiziala – zehaztugabeko maila. 

 

 

35-37 – Hizkuntza 

Hiru karaktereko kode alfabetikoa da eta dokumentuaren hizkuntza adierazten du. 
Kodearen iturria MARC Code list languages da. Kodea aukeratzeko orduan, dokumentuan 
nagusi den hizkuntza hartzen da kontuan. 

Posizio horietatik hartzen da lineako katalogoan "HIZK" bilaketa egiteko informazioa. 

Ordenagailu-fitxategietarako, datuei edo erabiltzaile-interfazeari lotutako hizkuntza 
(esaterako, testuaren bisualizazioa, ahots-irteera) T008/35-37 kodeak zehaztutakoa da, ez 
programazio hizkuntza. (Erabiltzaile-interfazearen edo datuen hizkuntzan ez beste batean 
dagoen atxikitako dokumentazioa T041 eremu batean kodifikatzen da). 

Hizkuntza batean baino gehiagotan dauden idazlanak: 

- Hizkuntza 2 edo gehiagoko lanetan (gehienez ere 6) hizkuntza nagusiaren kodea 
jarriko da, eta nagusitzen denik ez badago, lehenengoarena. 

- «mul» kodea soilik 6 hizkuntzatik gorako lanetarako erabiliko da. 

Gainera, T041 etiketarekin (Hizkuntza Kodea) eta T546 hizkuntza-oharrarekin gordeko 

dira. 
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F5 funtzio-teklaren edo  laguntza-ikonoaren bidez  hizkuntzen kodeak kontsultatu eta 
atzeman ditzakegu. Sistemak lehenetsita dakar gaztelaniari dagokion “spa” kodea. 

 

 

 

38 – Aldatutako erregistroa 

Karaktere bakarreko kodea da eta bibliografia-erregistro batean jasotako zeinahi daturen 
ondorioz katalogatuta dagoen dokumentuko informazioan aldaketarik eragin den 
adierazten du. Hutsik utziko da (#). 

 

39 – Katalogazio-iturria 

Letra bakarreko kodea da, eta erregistroaren jatorrizko katalogazioaren iturria adierazten 
du. Geure kasuan, katalogazio partekatuko programa dugunez, BETI c kodea idatziko 
dugu. 

Katalogazio-iturria T040 eremuaren $a azpieremuan ere zehaztuko da, horretarako, 
Liburutegi Zerbitzuak ezarritako kodeak erabiliz (ikus T040 eremua). 

c Katalogazio kooperatiboko programa. Erregistroaren sortzailea 
katalogazio kooperatiboko programa bateko kidea da. (Lehenetsita) 

 

Adibidea: 

Katalogazio-iturria: c 
 

T040 ## $aB0116 $bbaq $cELS 
 
Getxoko Liburutegiak euskaraz katalogatutako erregistroa, Euskadiko Irakurketa 

Publikoko Sareak ezarritako prozeduraren arabera balioztatua 
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T017 LEGE-GORDAILUAREN ZENBAKIA (E) 

Agentzia bakoitzak esleitzen duen lege-gordailuaren zenbakia jasotzen du, eta nahitaez 
bete beharko da lege-gordailuaren eta euskal bibliografiaren kasuan. 

 

Adierazleak 

Lehena # Zehaztugabea 

Bigarren

a 

# Copyright zenbakia edo lege gordailuaren zenbakia 

8 Ez du lotura bidez bistaratzekorik sortzen. 

Azpieremuko kodeak  

$a Copyright edo lege-gordailuaren zenbakia (E) 

$z Copyright edo lege gordailuaren zenbakia ezeztatua/baliogabea (E) 

 

Funtsezko elementua da eta behar hainbat aldiz bete behar da. 

 

Lotura bidez bistaratzekoa 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 
 
 
 
 
 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

 

$a – Copyright edo lege-gordailuaren zenbakia 

Copyright edo lege-gordailuaren erregistro-zenbakia. 

 

$a – Copyright edo lege-gordailuaren zenbakia ezeztatua/baliogabea 

 

 

Adibideak: 

T017 ## $aM 24689-2002 
T017 ## $aSS 382-2000 (1. diskoa) 
T017 ## $aM 46758-2004 (disco 1) 

 

 

 

 

Gaztelania Euskara 

D.L. L.G. 
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T020 LIBURUEN NAZIOARTEKO ZENBAKI NORMALIZATUA (ISBN) (E) 

 

Eremu horrek Liburuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISBN) jasotzen du. 
Dokumentuan ISBN zenbakia agertzen ez bada edo zenbaketa okerra bada, 
katalogatzailea zenbaki zuzena aurkitzen saiatuko da. 

 

Adierazleak 

Lehena # 

Zehaztugabea 

Bigarren

a 

# 

Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Liburuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (EE) 

$z ISBN ezeztatua edo baliogabea (E) 

 

 

Lotura bidez bistaratzekoa 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 
 
 
 
 
 
(Ik. Inprimaki modernoak) 
 

$a – Liburuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua 

ISBN balioduna jasotzen du, bai eta edozein informazio gehigarri ere, parentesi artean. 

 

$z – ISBN ezeztatua edo baliogabea 

ISBN ezeztatua edo baliogabea jasotzen du, bai eta edozein informazio gehigarri ere, 
parentesi artean. 

 

Adibideak: 

T020 ## $a84-08-46854-5 (o.c.) 
T020 ## $a978-84-96288-93-5 (CD 4) 

  

Gaztelania Euskara 

ISBN ISBN 
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T024 BESTE IDENTIFIKATZAILE NORMALIZATU BATZUK (E) 

Beste eremu batean idatzi ezin daitekeen zenbaki normalizatua edota dokumentuan 
argitaratutako kodea. Zenbaki normalizatu edo kode mota lehen adierazlearen bitartez 
edo $2 azpieremuan identifika daiteke. 

AOIZ (Argitalpen Ofizialen Identifikazio Zenbakia) sartzeko erabiliko dugu. 

 

Adierazleak 

Lehena 
7 $2 azpieremuan zehaztutako iturria 

8 Zehaztugabea 

Bigarrena # Ez dago informaziorik 

Azpieremu-kodeak 

$a Zenbaki normalizatua edo kodea (EE) 

$z Zenbaki normalizatua edo kode ezeztatua/baliogabea 

(EE) 

$2 Zenbaki edo kodearen iturria (EE) 

 

$a – Zenbaki normalizatua edo kodea 

 

$2 - Zenbaki edo kodearen iturria 

Lehenengo adierazlearen balioa 7 denean baino ez da erabiltzen ($2 azpieremuan 
zehaztutako iturria). Kodea «Standard Identifier Source Codes» delakotik hartzen da. 

 

Adibidea:  

MARC bistaratzea: 

T024 7# $a207-08-062-X $2Nipo 
 
ISBD bistaratzea: 

 NIPO: 207-08-062-X 

 
Lotura bidez bistaratzekoa 
Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, T040 eremuko $b behar 
bezala betetzen bada, betiere. Lehenengo adierazlearen balioak eta $2 azpieremuko 
edukiak definitzen dute bistaratzea. 
 
 
 
 
  

Gaztelania Euskara 

NIPO NIPO 
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T035 SISTEMAREN KONTROL-ZENBAKIA (E) 

Jatorrizko sistemaren kontrol-zenbakia jasotzen du, katalogoen fusioaren ostean 
migratutako erregistroetarako.  
Era beran, OCLC zenbakia jasotzen du, WorldCat-entzat beharrezkoa dena. 
Update formatuan ikus daiteke, baina ezin da editatu. 
 

 

Adibidea: 
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T040 KATALOGAZIO-ITURRIA (EE) 

Jatorrizko bibliografia-erregistroa sortu, MARC eduki-adierazleak esleitu eta erregistroa 
transkribatu edo aldatu zuen erakundearen izena edo MARC kodea. 

Geure kasuan, Liburutegi Zerbitzuak zentro bakoitzarentzat ezarritako kodeak erabiliko 
dira. 

 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

 

Adierazleak 

Lehena # 

Zehaztugabea 

Bigarrena # 
Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Jatorrizko katalogazio-zentroa (EE) 

$b Katalogazio-hizkuntza (EE) 

$c Zentro transkribatzailea (EE) 

$d Zentro aldatzailea (E) 

 

$a, $b eta $c azpieremuak bete behar dira; bestela, programak gorriz markatuko ditu. 
 

Azpieremu bakoitzak aurrez zehaztutako katalogazio-taula bat du; “katalogatzeko 

laguntza” botoia sakatuz gero, erabil ditzakegun aukerak bakarrik ikusiko ditugu  
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T041 HIZKUNTZA-KODEA (EE) 

Dokumentuarekin lotutako MARC hizkuntza-kodeak jasotzen ditu, erregistroaren 008/35-

37 eremuko hizkuntza-kodea nahikoa ez denean informazio guztia jakinarazteko. 

Kode horien iturria arau hau da: ISO 639-1 – Codes for the representation of names of 

languages. 

 

Adierazleak 

Lehena 

# Ez dago informaziorik 

0 Dokumentua ez da itzulpena eta ez du itzulpenik jasotzen. 

Atxikitako materiala ez da kontuan hartuko dokumentua itzulpena 
den ala ez erabakitzeko. 

1 Dokumentua itzulpena da edo itzulpen bat jasotzen du. Lana 
jatorrizko hizkuntzan argitaratuta dagoen kontuan hartu gabe 
erabiliko da. Edonola ere, itzulitako idazlanak ez badu jatorrizkoaren 
sarrera bera –adibidez, itzulpenaz gain egokitzapena ere badelako–, 
dokumentua ez da itzulpentzat hartuko eta lehenengo adierazlea 0 
izango da. 

Bigarrena # Hizkuntzaren MARC kodea 

 

Azpieremu-kodeak 

$a Testuaren hizkuntza-kodea (E) 

$b Laburpenaren edo aurkibidearen hizkuntza-kodea (E) 

$h Jatorrizko hizkuntza-kodea (E) 

 

Ordenagailu-fitxategietan, T041 eremua erabiltzaile-interfaze edo/eta datuekin lotutako 
hizkuntza-kodeak kontsignatzeko erabiltzen da (esaterako, pantaila-bisualizazioak). Eremu 
hori ez da ordenagailu-lengoaiak kodifikatzeko erabiltzen (esaterako, COBOL), ezta 
karaktere kodeak ere (esaterako, ASCII). Ordenagailu-lengoaiei buruzko informazioa T538 
eremuan kodifikatzen da (sistema-xehetasunen oharra). 

 

Eremua honako baldintza hauetakoren bat edo batzuk betetzen direnean erabiliko da: 

- Dokumentua hizkuntza batean baino gehiagotan badago; hizkuntzetako bat zeinu-
hizkuntza izan daiteke. 

- Dokumentua bera itzulpena bada edota itzulpenen bat badauka. 

- Aurkibideen, laburpenen edo atxikitako materialen hizkuntza ez bada dokumentu 
nagusiaren hizkuntza bera. 

- Edukien aurkibidearen hizkuntza ez bada dokumentu nagusiaren hizkuntza bera. 

Hizkuntza-kode guztiak karaktere alfabetikoz jarriko dira, minuskulaz. 
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ETIKETA HORI BETETZEN DEN GUZTIETAN, OHAR BATEAN (T546, T594...) ADIERAZI 

BEHARKO DA.  

 

$a - Testuaren hizkuntza-kodea 

$a azpieremuko lehenengo hizkuntza-kodea T008/35-37 eremuan ere kodifikatu behar 
da, non eta T008/35-37 eremuak zuriunerik (###) ez duen. 

Idazlan eleaniztunetan, testuaren hizkuntzen kodeak testuan duten nabarmentasunaren 
arabera kodifikatzen dira. Hizkuntzen artean nabarmentzen denik ez badago, kodeak 
hurrenkera alfabetikoz kodifikatuko dira. Arrazoi praktikoengatik, sei hizkuntza baino 
gehiago baldin badaude, izenburuaren kodea (edo lehenengo izenburuarena, bat baino 
gehiago badago) eta mul kodea (hizkuntza anitz) kodifikatuko dira. 

 

$b - Laburpenaren edo aurkibidearen hizkuntza-kodea 

Aurkibideen hizkuntza-kodeak jasotzen ditu, betiere, testuan erabilitako bera ez bada. 
Hurrenkera alfabetikoan kodifikatuko dira. 

 

$h– Jatorrizko hizkuntza-kodea 

Idazlanaren jatorrizko hizkuntzaren eta/edo tarteko itzulpenen hizkuntza-kodeak. Tarteko 
itzulpenen kodeak jatorrizkoaren kodeen aurretik kodifikatzen dira. 

 

Adibidea: 

T008/35-37  eng 
T041 0# $aeng $bfre $bger $bspa 
(Testua ingelesez dago eta laburpenak ditu frantsesez, alemanez eta espainolez) 

 
T008/35-37  baq 
T041 1# $abaq $aspa 
(Testua euskaraz eta espainolez dago) 

 

T041 1# $aeng $hfre 
(Testua ingelesez dago eta frantsesaren itzulpena da) 

 

Azpieremu bakoitzak aurrez zehaztutako katalogazio-taula bat du; “katalogatzeko 

laguntza” botoia sakatuz gero, erabil ditzakegun aukerak bakarrik ikusiko ditugu  
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T080 SAILKAPEN HAMARTAR UNIBERTSALEKO ZENBAKIA (E) 

Eremu honetan Sailkapen Hamartar Unibertsaleko (SHU) notazio bat jasotzen da. SHUren 
2016ko edizio laburtua erabili beharko da, sailkapen-irizpideak homogeneizatzeko. 

Adierazleak 

Lehena 

0 Osoa. Zenbakia edizio oso batetik hartzen da. 

1 Laburtua. Zenbakia edizio laburtu batetik hartzen da. 
(Lehenetsita) 

Bigarrena # Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Sailkapen Hamartar Unibertsalaren zenbakia (EE) 

 

$a - Sailkapen Hamartar Unibertsalaren Zenbakia 

Ez da aldatuko notazio erlazionatuen hurrenkera. 

Adibidea: 

T080 1# $a94(460.15) 
 
T080 1# $a331.108.62:669.1  
 

(Ez: $a331.108.62:669.1 

                        $a669.1:331.108.62) 

Notazioaren ordenaren inguruko zalantzak izanez gero, kontsultatu SHUren «Sarrera» 
ataleko 3. irudia. 

Notazioetan letrak daudenean (hirien, idazleen izenak, etab.) zuriunerik gabe 
transkribatuko dira, zenbakien ostean. 

Adibidea: 

T080 1#  $a811.361'282(460.154Eibar) 
 (Eta ez: 

$a811.361'282(460.154 Eibar) 

Ordenagailuz irakurtzeko moduko dokumentuen kasuan, forma-osagarri espezifikoa 
(0.034) erabiliko dugu beti. 

Adibidea: 

T080 1# $a502.4(0.034) 
T080 1# $a94(460.15)(0.034) 

 

EAE, Nafarroa eta Iparraldea barne hartzen dituen mugaketa geografikorako, leku-
osagarri hauxe erabiliko dugu: 
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Adibidea: 

Euskal-Herria 

(460.15/16+447.9) 

 

Ondoren, T655 kodean erabilitako  ordenagailu-fitxategien generoen Sailkapen Hamartar 
Unibertsala barne hartu da. 1. Eranskinean mota bakoitzeko deskribapen bat dago: 

Archivos de ordenador infantiles / Haurrentzako ordenagailuko 

fitxategiak  087.5: 

Bases de datos / Datu-baseak 004.65(0.034) 

Cursos multimedia / Multimedia ikastaroak  

la CDU del tema 

seguida de (0.034) 

Diseño gráfico / Diseinu grafikoa 004.924(0.034) 

Enciclopedias multimedia / Multimedia entziklopediak (031)(0.034) 

Hojas de cálculo / Kalkulu-orriak 004.67(0.034) 

Imagen y sonido / Irudia eta soinua 004.4'27(0.034)  

Internet / Internet 004.738.5(0.034) 

Juegos de ordenador educativos / Orgenagailuko joko hezigarriak  793.7:37(0.034) 

Juegos de ordenador / Ordenagailuko jokoak 793.7(0.034) 

Ofimática / Bulegotika 004.91(0.034) 

Procesadores de texto / Testu-tratamenduko programak 004.912(0.034) 

Programas educativos / Programa hezigarriak:  

la CDU del tema 

seguida de (0.034) 

Programas / Programak 004.42(0.034) 

Seguridad informática / Segurtasun informatikoa 004.491(0.034) 

Sistemas operativos / Sistema eragileak 004.451(0.034) 

Utilidades / Utilitateak 004.9(0.034) 

 

Aurretik aipatutako ohar batean ere sartu ezin daitezkeen fitxategien kasuan, landutako 
gaiaren inguruko sailkapena eta horren ondoren forma-osagarria erabiliko da (0.034). 
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T084 BESTE SAILKAPEN ZENBAKI BAT (E)  

Gainerako eremuek kontuan hartzen ez duten eskema batetik hartutako sailkapen-
zenbakia. 

 

Adierazleak 

Lehena # 

Zehaztugabea 

Bigarrena # 

Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Sailkapen-zenbakia (E) 

 

 

$a – Sailkapen-zenbakia 

 

Eremu horretan liburutegi batzuen sailkapen bereziak jasoko ditugu, esaterako: 

 

- HABEren sailkapen berezia, material didaktiko eta hizkuntzalaritza aplikaturako. 
 

Adibidea: 

T084 ## $aA4baq 

T084 ## $aZbaq3.5 
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T100 SARRERA NAGUSIA – PERTSONA IZENA (EE) 

Erregistroa autore pertsonalaren izenaz hasteko forma Katalogazio-arauen 11. kapituluan 
zehaztutakoa izango da.  

(Ik. Inprimaki modernoak) eta (Ik. Autoritateak) 
 

 

 

T110 SARRERA NAGUSIA – ERAKUNDE KORPORATIBOAREN IZENA 
(EE) 

Erregistroa entitatearen izenaz hasteko forma Katalogazio-arauen 11. kapituluan 
zehaztutakoa izango da.  

(Ik. Inprimaki modernoak) eta (Ik. Autoritateak) 
 

 

 

T111 SARRERA NAGUSIA – BILTZARRAREN IZENA (EE) 

Erregistroa biltzarrarekin hasteko forma Katalogazio-arauen 11. kapituluan zehaztutakoa 
izango da.  

(Ik. Inprimaki modernoak) eta (Ik. Autoritateak) 
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T130 SARRERA NAGUSIA – IZENBURU HAUTATUA (EE) 

Bibliografia-erregistro batean, sarrera nagusi gisa erabilitako izenburu hautatua.  

Ordenagailu-fitxategien izenburu normalizatuak daude hemen, dokumentuak 
ordenagailu-fitxategi hori soilik daukan kasuetan. Adobe Photoshop, Access eta bestelako 
programen kasua da.  

 

Eremu hori autoritate bati lotuta dago 

 

(Ik. Autoritateak) 

Adierazleak 

Lehena 

0 – 9 Alfabetoaren arabera ordenatzeko kontuan hartzen ez diren 

karaktereak. Artikulu zehaztu edo zehaztugabe bati lotuta dauden 
izenburu baten hasierako karaktereen kopurua, zeinak indexatzeko 
eta alfabetizatzeko prozesuetan kontuan hartzen ez baitira (adb.: El, 
The, Der), eta zeinu diakritiko edota karaktere berezi guztiak (¿, ¡, [ ). 

Bigarrena # Zehaztugabea 

 

Autoritate elebidunen kasuan (euskaraz nahiz gaztelaniaz sortu daitezkeenak), 
katalogatzeko orduan, dokumentuaren katalogazio-hizkuntzari lotutako autoritatea 
aukeratuko da eremu horretan (T040 eremuan aukeratu zen hizkuntza bera izango da). 

 

Adibidez:  

T130 0# $aAdobe Acrobat (Ordenagailu-fitxategia) 
T130 0# $aMicrosoft Office (Ordenagailu-fitxategia) 

 

Autoritate elebiduna T903 eremuan adieraziko da (Sarrera nagusia - Izenburu 
hautatuaren izena (elebiduna)). 

 

Adibideak: 

T130 0# $aAdobe Acrobat (Archivo de ordenador) 
T903 0# $aAdobe Acrobat (Ordenagailu-fitxategia) 
 

T130 0# $aMicrosoft Office (Archivo de ordenador) 
T903 0# $aAdobe Acrobat (Ordenagailu-fitxategia) 
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T245 IZENBURUAREN AIPUA (EE) 

Ordenagailu-fitxategi baten izenburuari eta deskribapen bibliografikoaren 
erantzukizunaren aipuari buruzko oharra. Eremuan izenburua bera jasotzen da. Halaber, 
materialaren izendapen orokorra, izenburuaren gainerakoak, izenburuari buruzko 
informazio osagarria eta erantzukizunaren aipua ere jaso daitezke. 

 

Adierazleak 

Lehena 
0 Ez dago sarrera gehigarririk 

1 Sarrera gehigarria dago 

Bigarrena 0-9 Alfabetoaren arabera ordenatzeko kontuan hartzen ez 

diren karaktereen kopurua   

Azpieremuko kodeak 

$a Izenburua (EE)  

$b Izenburuaren gainerakoak (EE)  

$c Erantzukizunaren aipua (EE) 

$h Material-mota (EE) 

$n Lanaren zati edo atalaren zenbakia (E) 

$p Lanaren zati edo atalaren izena (E) 

 

$a – Izenburua 

 (Ik. Inprimaki modernoak) 

 

$b Azpiizenburua edota izenburuari buruzko informazio osagarria 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

 

Material mota 

Material mota adierazten duen terminoa. 

[Archivo de ordenador] edo [ordenagailu-fitxategia] terminoa erabiliko dugu, 
katalogazio hizkuntzaren arabera. 

 

 

 

 

Azpieremu honek aurretiaz definitutako katalogazio-taula bat dauka. «Katalogatzeko 
laguntza» botoiarekin, dauden aukera posible bakarrak ikusiko ditugu. 

 

Gaztelania Euskara 

Archivo de ordenador Ordenagailuko fitxategia 
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Izenburuaren beraren ($a, $n, $p) ostean transkribatzen da beti, eta izenburuaren 
gainerakoen ($b) aurretik doa. Kasu horretan, $b bat $h baten ostean badoa, $bren 
puntuazioa ez da aurretik jarriko ( “:”  “=” “;” $b-ren ostean jarriko dira beti). 

ISBD kontsolidatuan ezartzen den bezalaxe, izendatzailea maiuskulaz hasiko da. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aFifa 17 [$hArchivo de ordenador] 
 

T245 04 $aThe witcher. $nIII, $pWild hunt [$hArchivo de ordenador] 
 
T245 00 $aSorginen kondaira [$hOrdenagailuko fitxategia] 
 
T245 10 $aCalidoscopio [$hArchivo de ordenador] $b: explora colores, números, papeles 
: experimenta con el ordenador estimulando tu creatividad / $cCristina Làstrego y 
Francesco Testa 

 

$n – Idazlanaren zati baten edo atal baten zenbakia 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

 

$p – Idazlanaren zati baten edo atal baten izena 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

 

$c – Erantzukizunaren aipua 

Lehenengo erantzukizunaren aipua edota beste azpieremuetan kodifikatzen ez den 
eremuaren gainerako informazioa. 

Pertsona edota erakundeen izenak informazio-iturri nagusian ageri diren bezala 
transkribatuko dira. Barraren osteko lehenengo letra minuskulaz jarriko da, akats 
ortografikorik gertatzen ez bada. 

Ordenagailu-fitxategi baten deskribapenean, erantzukizunaren aipuak honakoei egin 
diezaieke erreferentzia: 

- Dokumentuan barne hartzen den egiteko zuzena duten idazleak, 
programatzaileak, ikerketa nagusiak, artista grafikoak, konpositoreak, 
animatzaileak eta abar (esaterako, testuaren egilea, editorea, konpiladorea, 
itzultzailea, ilustratzailea, musika konpositorea eta abar), edo zeharkakoa 
dutenak (esaterako, programa bat oinarritzen den obraren egilea); 

- Dagoeneko egindako obra baten egokitzapena egiten dutenak, izan euskarri 
berean zein beste batzuetan; 

- Fitxategiaren erredakzioan parte hartu duen edozeinen lana babesten duten 
erakundeak edo pertsonak. 

Aurretik zerrendatutakoaz gain, ordenagailu-fitxategi baten erantzukizunaz ari garenean 
errealizatzaile eta diseinatzaileez aritu gaitezke, horien lanaren parte fitxategiaren 
sorkuntza edo errealizazioa baita. Baliabide baten edo baliabide mota konkretu baten 
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testuinguruan erantzukizun espezifikoa dutenak ere sartzen dira (esaterako, ikerketa-
proiektu baten zuzendariak, bideo baten zuzendaria...). 

 

Adibidea: 

T245 10 $aPropys [$hArchivo de ordenador]$b : sistema de recuperación para directorios 
/$cPROINFO; diseño y programación, Mario Chao, Sahudy Montenegro 
T245 10 $aMicrosoft Internet Explorer [$hArchivo de ordenador] /$cMicrosoft 
Corporation 
T245 10 $aCVP [$hArchivo de ordenador]$b : programa centinela neutralizador de virus 
/$cJosé I. Ariza Méndez, Miguel A. Méndez Gil 

 



 

Ordenagailu-fitxategiak katalogatzeko prozedura-eskuliburua Aldaketa-data:2017ko martxoa 

  Or.: 35/96 

 

T246 IZENBURUAREN ALDAERAK (E) 

Dokumentuaren zati ezberdinetan agertzen diren izenburuaren aldaerak, hura hobeto 
identifikatzen laguntzen dutenak. 

Izenburu-aldaera horiek T246 eremuan jartzen dira baldin eta T245 eremuan aipatutako 
izenburuarekin alderatuta nabarmen desberdinak badira. 

Ohar gisa bistaratzen/inprimatzen direnean, izenburu-aldaeren aurretik sarrerako 
termino edo esaldi bat azaldu ohi da, bigarren adierazlearen balioarekiko lotura bidez 
bistaratzen dena. Erregistro bibliografikoan dagokien hizkuntzan bistaratzen/inprimatzen 
dira, T040 eremuaren $b azpieremuan zehaztutako katalogazio-hizkuntzan hain zuzen. 

 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

 

Adierazleak 

Lehena 
1 Oharra, sarrera gehigarri bat dago (lehenetsita) 

3 Ez dago oharrik, sarrera gehigarri bat dago 

 

Bigarrena 

# Ez da zehazten. Ez da izenburu-motari buruzko informaziorik ematen. 
- Izenburua ($a) zenbakiz hasten denean edo @ zeinua daukanean 
- Izenburuak ($a) akatsen bat daukanean  
- Izenburuan (+, x, &) zeinuak ageri direnean 
- Letraldatutako idazlanen gaztelaniazko eta euskarazko 

izenburuetarako. 
0 Izenburu zatia. Honako kasu hauetan: 
- Izenburu alternatiboa (edo juntagailuz bereizia) ($a) 
- Zatien edo atalen izenburuak ($p) 
- ($B) azpiizenburua $a azpieremua inizialez osatuta dagoenean, eta 

$b haren forma garatua denean. 
1 Pareko izenburua. Izenburua beste hizkuntza batean. T246 bat 

erabiliko da idazlana idatzita dagoen hizkuntza bakoitzarentzat. 
(Lehenetsita)  

Gainera, behekoz gorako dokumentuen kasuan erabiliko da. 
3 Beste izenburu bat. Dokumentuan agertzen den beste izenburu bat, 

bigarren adierazlearen ezein balioren bidez zehaztuta ez dagoena, 
esaterako, atarian ageri den beste izenburu bat. 

4 Azaleko izenburua. Azala informazio-iturri nagusia ez denean. 
5 Atari gehigarriko izenburua. Oro har, beste hizkuntza batean 

idatzitako izenburua da, iturri nagusi gisa erabilitako atariaren aurreko 
edo osteko atarian jasota dagoena. Era berean, behekoz gorako 
dokumentu elebakarretarako ere erabiliko da. 

8 Bizkarreko izenburua. Argitaratzailearen izena, ez 
koadernatzailearena. 
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Azpieremuko kodeak 

$a  Izenburu nagusia/ Izenburu laburtua (EE) 

$b  Izenburuaren gainerakoak (EE) 

$n Lanaren zati edo atalaren zenbakia (E) 

$p Lanaren zati edo atalaren izena (E) 

 

 

Lotura bidezko bistaratzea 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 

 
 
 
 
 

Adibideak: 

T245 10 $a100 utilidades para Windows 95 y NT [$hArchivo de ordenador]$b: una 
selección de las mejores utilidades gratuitas y shareware para obtener el máximo partido 
a su ordenador 
T246 1# $aCien utilidades para Windows 95 y NT  
 
T245 00 $a3D Studio [$hArchivo de ordenador] 
T246 1# $aTresD Studio 

 

  

2 adierazlea Gaztelania Euskara 

2 Título distintivo Izenburu bereizgarria: 

3 Otro título:  Beste izenburu bat: 

4 Título de la cubierta:  Azaleko izenburua: 

5 Título de la portada adicional: Atari gehigarriko izenburua: 

6 Título de la cabecera:  Orriburuko izenburua: 

7 “Titulillo”, título de margen:  Orri-ertzeko izenburua: 

8 Título del lomo: Bizkarreko izenburua: 



 

Ordenagailu-fitxategiak katalogatzeko prozedura-eskuliburua Aldaketa-data:2017ko martxoa 

  Or.: 37/96 

 

T250 EDIZIOAREN AIPUA (E) 

Idazlan baten edizioari lotutako informazioa. 

Edizioaren aipamenean “edizio” hitza agertzen da, normalean (edo beste hizkuntza 
bateko baliokidea) edo erlazionatutako termino bat, hala nola “bertsioa”, “maila”, 
“argitalpena” edo “eguneratzea”. Termino horiek edizio baten aipamena adierazi 
dezakete.  

Edizio bat dago baliabidearen eduki intelektualean aldaketaren bat dagoenean, honakoak 
barne: gehikuntza eta ezabatzeak; aldaketak programazio-hizkuntzan; baliabidearen 
eraginkortasuna handitu edo hobetzeko aldaketak; programazio-hizkuntzaren edo 
sistema eragilearen aldaketak, baliabidea beste makina edo sistema eragile batzuekin 
bateragarria izateko helburuarekin. 

Edizio berri bat osatzen ez duten desberdintasunen artean honakoak daude:  

1. Euskarri fisikoaren aldaketa bat (esaterako, disko magnetiko batetik kasete 
batera), edo euskarri fisikoaren tamainarena (esaterako, 14 cm-ko disko 
magnetiko batetik, 9 cm-ko beste batera). 

2. Desberdintasunak inprimagailuarekin erlazionatutako fitxategien formatuetan 
(esaterako, ASCII vs., PostScript). 

3. Desberdintasunak sistemarekin erlazionatutako formatuetan (esaterako, IBM vs., 
Macintosh, eta abar.). 

Edizio berri bat osatzen ez duten desberdintasunek ez dute erregistro bibliografiko aparte 
bat sortzea justifikatzen. 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

 

Adierazleak 

Lehena # Zehaztugabea 

Bigarrena # Zehaztugabea 

 

Azpieremuko kodeak 

$a   Edizioaren aipua (EE)  

$b  Edizioaren aipuaren gainerakoa (EE). Azpieremu horretan erantzukizunaren 
aipua jasoko da, eta pareko edizioaren aipua txertatu daiteke. 

 

Adibideak: 

T250 ## $aVersión 6.1 

T250 ## $aNivel 3.4 
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T256 ORDENAGAILU-FITXATEGIAREN EZAUGARRIAK (EE) 

Katalogazio berrietan, eremu hori ez da erabiliko. 

Informazio hori jasotzeko T516 kodea erabiliko da (Ordenagailu- edo datu-fitxategi mota). 
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T260 ARGITALPENA, BANAKETA ETA ABAR (E) 

Idazlan baten argitalpenari, inprimatzeari, banaketari, sorrerari edo ekoizpenari buruzko 
informazioa. 

Eremu honetan editorearen edo ekoizlearen izena kontsignatuko da. Banatzailea 
derrigorrezkoa izango da soilik editorearen izenik ez badugu. 

 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

Adierazleak 

Lehena # Ezin da 

aplikatu 

Bigarrena # 

Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Argitaralekua, banaketa-lekua eta abar (E) 

$b Argitaratzailearen izena, banatzailearen 

izena eta abar 

$c Argitalpen-data, banaketa-data eta abar 

$e Fabrikazio-lekua (E) 

$f Fabrikatzailea (E) 

$g Fabrikazio-data (E) 

 

Adibideak: 

T260 ## $aDonostia : $bIkastolen Elkartea, $cL.G. 2000 
T260 ## $aMadrid : $bMediasat, $cD.L. 1998 
T260 ## $a[Madrid] : $bPC World : $bIDG Communications, $c[1998?] 
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T300 DESKRIBAPEN FISIKOA (E) 

Dokumentuaren deskribapen fisikoa; luzera, neurriak eta bestelako xehetasun fisiko 
batzuk barne, baita atxikitako materialaren deskribapena eta unitatearen tamaina eta 
mota ere. 

 

Adierazleak 

Lehena # Zehaztugabea 

Bigarrena # Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a  Tamaina (E)  

$b Beste ezaugarri fisiko batzuk (EE) 

$c Neurriak (E) 

$e Atxikitako materiala (EE) 

$a – Tamaina 

Eremuko lehenengo elementu horrek dokumentua osatzen duten gailu fisikoen kopuruari 
erreferentzia egiten dio. Zenbaki hori zenbaki arabiarrez adierazten da. Hona hemen 
erabil daitezkeen material-klaseen zerrenda: 

Gaztelania Euskara 

Disco (Blu-ray) Disko (Blu-ray) 

Disco (CD-DA) Disko (CD-DA) 

Disco (DVD-vídeo) Disko (DVD-bideoa) 

Disco (Wii) Disko (Wii) 

Disco compacto (CD-ROM) Disko konpaktu (CD-ROM) 

Disco compacto (DVD-ROM) Disko konpaktu (DVD-ROM) 

Disco compacto (UMD)1 Disko konpaktu (UMD) 

Disco duro externo Kanpoko disko gogor 

Disco flexible  Disko malgu 

Disquete Diskete 

Fichero Fitxategi 

Memoria USB USB memoria 

Tarjeta de memoria2 Memoria txartel 

                                                 

1
 Universal Media Disc (Disco para la PlayStation Portable). En T538: Para PSP (PlayStation Portable) 

2
 Para las tarjetas de Nintendo, PSVita, etc. 
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Adibideak: 

T300 ## $a1 disco (Wii) 
T300 ## $a3 USB memoria 
T300 ## $a8 disko konpaktu (CD-ROM) 
T300 ## $a2 disquetes 

 

$b – Beste ezaugarri fisiko batzuk 

Deskribapen fisikoaren arloko bigarren deskribapena beste ezaugarri fisiko batzuk 
aipatzea da, euskarri fisikoaren dimentsioak alde batera utziz. Beste ezaugarri fisiko 
batzuen aipamena, beharrezkoa denean, ondoren adierazitako ordenan egingo da. 

- Soinuaren ezaugarriak. Soinuaren presentzia “son.” laburdura edo “soinuduna” 
hitzaren bidez adieraziko da, katalogatzeko hizkuntzaren arabera. 

Adibidea: 

T300 ## $a1 disco compacto (CD-ROM) : $bson. 

- Kolorea. Kolorea “col.” edo “kol.” laburdura bidez adieraziko da,  katalogatzeko 

hizkuntzaren arabera. Ez da ezer adieraziko fitxategia zuri-beltzean edo kolore 
bakarrean ikusten bada.  

Adibidea: 

T300 ## $a1 disko konpaktu (CD-ROM) : $bsoinuduna, kol. 

 

 

 

 

 

 

$c – Neurriak  

Euskarri fisikoaren beraren neurri nagusiak adieraziko dira (esaterako, disko optiko baten 
diametroa), edozein ontzik eduki ditzakeen kanpoko dimentsioak edozein direla ere, disko 
optiko baten kutxa, esaterako. 

Ontziaren neurriak kontsignatuko dira, elkarrekin gordetako dokumentu ezberdinen 
kasuan, eranskinekin edo eranskinik gabe.  

Dokumentua beste neurri batzuetako euskarri fisikoz osatuta dagoenean, neurri 
txikienetik handienera emango dira, gidoiz banatuta. 

 

Adibideak: 

T300 ## $a3 USB memoria : $bkol. ; $c2 x 4 cm 

T300 ## $a7 discos compactos (CD-ROM) : $bcol. ; $c12 cm 

 

Gaztelania Euskara 

son. soinuduna 

col. kol. 
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$e - Atxikitako materiala 

Ordenagailu-fitxategiarekin batera doan materiala zehazteko erabiliko da, betiere 
eskuliburuak, instalazio-jarraibideak edota bestelako material esanguratsuak badira. 
Transkribatzeko modua liburuzko materialen kasuan erabiltzen dena izango da.  

 

Adbideak: 

T300 ## $a1 disko konpaktu (CD-ROM) : $bsoinuduna, kol. ; $c12 cm + $e1 liburuxka 

T300 ## $a1 disco compacto (CD-ROM): $bcol. ; $c12 cm + $e1 manual de usuario (40 p. ; 
il., 20 cm) 

T300 ## $a1 disco compacto (CD-ROM): $bson., col. ; $c12 cm + $e1 folleto (10 p.) 

T300 ##$a2 discos compactos (DVD-ROM) + $e1 folleto (8 p. : il.) 
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T4XX SERIEAREN EREMUA 
 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

 

T490 SERIEAREN AIPUA (E) 

 

(Ik. Inprimaki modernoak) 
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T500 OHAR OROKORRA (E) 

Informazio orokorra, zeinarentzat ez baita T5XX ohar-eremu espezifikorik zehaztu. 

 

Adierazleak 

Lehena # Zehaztugabea 

Bigarrena # Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Ohar orokorra (EE) 

 

 

$a - Ohar orokorra  

Ohar orokorreko T500 eremua erabiliko dugu honako kasu hauetan: 

 

Adibideak: 

T500 ## $aEn la funda: 
T500 ## $aEn la etiqueta: 
T500 ## $aDatuak azaletik hartua 
T500 ## $aDatos tomados del conjunto de la publicación 
 
T500 ## $a1-4 jugadores 
 
T500 ## $aIncluye códigos QR para el acceso a los vídeos en línea 
T500 ##$aAtarian: Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, 
Herrizaingo Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación, Departamento de Interior 
 

Beste hizkuntzetan dauden ordenagailu-fitxategien kasuan: 

T500 ## $aDatos tomados de la ficha del distribuidor 
T500 ## $aBanatzailaren fitxatik hartutako datuak 
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T505 FORMATUDUN EDUKIARI BURUZKO OHARRA (E) 

Idazlan independenteen izenburuak, dokumentu baten zatiak edota aurkibidea jaso 
ditzake. Era berean, erantzukizunaren aipuak, liburukien zenbakiak eta bestelako 
sekuentzia-izendapenak ere barne hartu ditzake. 

 

Adierazleak 

Lehena 

0 Eduki osoa. Dokumentuaren eduki osoa adierazten du. 
(Lehenetsita). LOTURA BIDEZ BISTARATZEKOA SORTZEN DU: 

1 Eduki osagabea. Edukia osatu gabe dago. Edukia osatu gabe dago, 
idazlanaren unitate fisiko guztiak argitaratu ez direlako edo 
katalogazio-agentziak eskuratu ez dituelako. LOTURA BIDEZ 
BISTARATZEKOA SORTZEN DU: 

: 

2 Zati baten edukia Lan osoa izan arren haren zati aukeratu batzuk 
besterik ez direla deskribatzen adierazten du. LOTURA BIDEZ 
BISTARATZEKOA SORTZEN DU: 

:  

8 Ez du lotura bidez bistaratzekorik sortzen 

  

Bigarrena 

# Oinarrizkoa. Informazio guztia $a azpieremuan jasotzen da. 

0 Osoa. Edukiari buruzko oharrean zehaztutako zatien edukia osoa 
dela adierazten du. (Lehenetsita) 

Azpieremu-kodeak 

$g Askotariko informazioa (E). Liburukia, zatia, orrialde-zenbaketa edota datak 
adieraziko dira, iturrian ageri diren bezala. 

$r Erantzukizunaren aipua (E) 

$t Izenburua (E) 
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Lotura bidezko bistaratzea 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 

 
  
 
 

- Ohar hori kasu hauetan erabiliko da nagusiki: 

- Zenbait liburukitan dauden idazlanak, izenburu orokorra eta gai komuna 
dutenean. 

- Beste izenburu independente batzuk biltzen dituzten izenburu orokorra duten 
idazlanak. 

- Sistemak automatikoki jasoko du agindutako puntuazioa, hortaz, ez da beharrezkoa 
idaztea. 

- Zenbaketa dokumentuan ageri den bezala egingo da (tomoa, liburukia, faszikulua, 
etab.), argitalpenaren hizkuntzan, eta Katalogazio Arauetako VIII. gehigarrian 
ezarritako laburtzapenak erabilita. CC. 

 

$g - Askotariko informazioa 

Idazlanaren liburukia edo zatia, argitalpenean ageri den bezala. 

 

$t - Izenburua 

Eduki osoari buruzko oharrean erabilitako izenburua. Bilatu egin daitekeenez, ez da 
beharrezkoa izenburuaren bigarren mailako sarrerarik egitea (T740). 

 

$r – Erantzukizunaren aipua 

Hiru baino gehiago ez direnean, autoreen bigarren mailako erregistroak aterako dira, 
euskal eremuko autoreak direnean izan ezik; kasu horretan guztien bigarren mailako 
erregistroak egingo dira. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aCiencias naturales [$hArchivo de ordenador] 
T505 00 $tAnatomía, Astronomía, Biología, Botánica, Ecología, Geología y Zoología 
 
T245 00 $aEspecial juegos [$hArchivo de ordenador] 

1 adierazlea Gaztelania Euskara 

0 Contiene: Edukia: 

1 Contenido incompleto: Eduki osagabea: 

2 Contenido parcial: Eduki partziala: 
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T505 00 $tJuegos (Expandable, Silver, Shogo: mobile armor divison, Age of empires, Get 
medieval, Monster turck madness 2, Starshot, FIFA 99, Superbike world championship, 
Pinball Arcade) $tShareware : recopilación de las últimas novedades para Windows 9x /NT 
e Internet $tLinux : Kernel 2.2.9 $tUtilidades HP-48 : mando a distancia $tÍndices PC 
World 95 hasta abril de 1999 $tSoluciones PC $tAcceso AddressNet 
 
T245 00 $aHablemos inglés [$hArchivo de ordenador] $b: English for native spanish 

speakers 
T505 00 $tManual de trabajo $tGuía del usuario 
 
T245 00 $aHistoria universal del arte [$hArchivo de ordenador] 
T505 00 $gt.1 $tAntiguas civilizaciones : arte primitivo $gt.2 $tArte primitivo $gt.3 
$tRománico $gt.4 $tGótico $gt.5 $tRenacimiento $gt.6 $tBarroco $gt.7 $tNeoclásico 
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T516 - ORDENAGAILU- EDO DATU-FITXATEGI MOTARI BURUZKO 
OHARRA (E) 

Eremu honek ordenagailu-fitxategiaren ezaugarri den informazioa dauka, informazioaren 
eta aurkezteko moduaren arabera. 

 

Adierazleak 

Lehena 
# Fitxategi mota (Lehenetsia) 

8 Ez du lotura bidez bistaratzekorik sortzen 

Bigarrena # Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Ordenagailuko edo datuetako fitxategi-motari buruzko oharra (EE) 

 

T008 etikaren 26 posizioa bete behar da, Ordenagailu-fitxategi mota 

 

Adibidea: 

T008 posición 26 i 

T245 10 $aCaravaggio [$hArchivo de ordenador] $b: un recorrido interactivo por su vida y 
su obra 
T300 ## $a1 disco compacto (CD-ROM) : $b son., col. ; $c 12 cm 
T516 ## $aMultimedia interactivo 

 

 

$a azpieremuak aurrez definitutako katalogazio-taula bat du. "Katalogatzeko laguntza" 

botoia sakatuta, aukera posibleak ikusiko ditugu  
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Gaztelania Euskara 

Datos numéricos  Zenbakizko datuak 

Programa de ordenador Ordenagailu programa 

Información gráfica Informazio grafikoa 

Fuente Letra tipoa 

Juego Jokoa 

Sonido Soinua 

Multimedia interactivo Multimedia interaktiboa 
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T521 JASOTZAILEARI BURUZKO OHARRA (E) 

Informazio horrek deskribatutako dokumentuaren jasotzaile espezifikoak edota haren 
edukia egokitzat jotzen den maila intelektuala identifikatzen ditu. Interes- eta motibazio-
mailak edota ikaskuntza-ezaugarri bereziak (hizkuntzak ikasteko idazlanak) adierazten 
ditu. Informazio hori modu kodifikatuan ere adierazten da, T008/22 eremuan 
(Hartzaileak). 

 

Adierazleak 

Lehena 

# Hartzailea 

0 Irakurmen maila 

1 Adina 

2 Ikasturtea 

3 Hartzailearen ezaugarri bereziak 

4 Interes- edo motibazio-maila 

8 Ez du lotura bidez bistaratzekorik sortzen. (Lehenetsita) 

Bigarrena # Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a  Jasotzaileari buruzko oharra (E) 

 

 

 

Lotura bidez bistaratzekoa 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 

 
 
 

1 adierazlea Castellano Euskera 

# Destinatario: Jasotzailea: 

0 Nivel de lectura: Irakurmen maila: 

1 Edad: Adina: 

2 Curso: Ikasturtea: 

3 Características especiales del 
destinatario: 

Jasotzailearen ezaugarri 
bereziak: 

4 Nivel de interés o motivación: Interes edo motibazio maila: 
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$a - Jasotzaileari buruzko oharra    

Entretenimendurako Software Banatzaile eta Editoreen Espainiako Elkarteak (aDeSe)3 
erabiltzen duen sailkapena egingo dugu, PEGI delakoan (Pan European Game Information 
= Jokoei buruzko Europa mailako informazioa). 

 

Más de 3 años 3 urtetik aurrera  
Más de 7 años 7 urtetik aurrera  
Más de 12 años 12 urtetik aurrera  
Más de 16 años 16 urtetik aurrera  
Más de 18 años 18 urtetik aurrera  

 

Sailkapen horri honako izendapenak gehitu diezazkiokegu: 

 

Gaztelania Euskara 

Para todos los públicos Adin guztientzat 

 

 

Adibideak: 

T521 ## $aMas de 3 años 
T521 ## $aMás de 18 años 

 

  

                                                 

3
 http://www.aevi.org.es/documentacion/el-codigo-pegi/ 
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T530 ESKURAGARRI DAUDEN BESTELAKO EUSKARRI FISIKOEI 
BURUZKO OHARRA (E) 

Deskribatutako dokumentua eskuragarri dagoen beste euskarri fisiko bati buruzko 
informazioa. Hainbat formatutan argitaratutako dokumentuen kasuan erabiliko da: CD-
ROM, disketea, Interneta, etab. 

 

Adierazleak 

Lehena # Zehaztugabea 

Bigarrena # Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Eskuragarri dauden bestelako euskarri fisikoei buruzko oharra (EE) 

 

Oharra aldatu egingo da eskura dagoen euskarri gehigarriaren arabera: 

 

Gaztelania Euskara 

Disponible en Internet Interneten 

Disponible en CD-ROM CD-ROMean 

Disponible en otras plataformas Beste plataforma batzuetan 

 

 

 

a) Linean eskuragarri. Argitalpenaren eduki osoa eta/edo aurkibideak Internet bidez 
eskura badaitezke, T856 eremua bete behar da.  

“Disponible en Internet” edo “Interneten” oharrak erabiliko dira, eta T856 eremuan 
zehaztuko dugu zer zati dagoen/dauden eskuragarri. 

Adibideak: 

T530 ## $aDisponible en Internet 
T856 4# $uhttp://www.xxxxxxx.net $yInternet (Publicación) 
 

T530 ## $aInterneten 

T856 4# $uhttp://www.xxxxxxx.net $yInterneten (Argitalpena) 

 

b) Beste euskarri fisiko batzuetan (CD-ROM, mikroforma, etab.) eskuragarri. Kasu 
horretan, T776 eremua bete beharko da, baliabidea modu independentean 
katalogatuko da eta bi erregistroak lotuko dira. 
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Ejemplo: 

T245 00 $aFifa 17 [$h Archivo de ordenador] 
T300 ## $a1 disco (Wii) 
T530 ## $aDisponible en otras plataformas 

T776 0# $tFifa 17 (PS3) 
T776 0# $tFifa 17 (Xbox) 
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T536 FINANTZAZIOARI BURUZKO INFORMAZIO OHARRA (E) 

Kontratu, diru-laguntza eta proiektu zenbakia, materiala diruz lagundutako proiektu 
batetik datorrenean. Babesleari edo finantza-agentziari buruzko informazioa ere gehitu 
daiteke. 

 

Adierazleak 

Lehena # 

Zehaztugabea 

Bigarrena # 

Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Oharraren testua (EE) 

 

Garrantzitsutzat jotzen bada, bigarren mailako sarrera egingo da (T710). 

 

Adibidea: 

T536 ## $aCaja Vital, Obra Social 
T710 2# $aCaja Vital. $bObra Social 
T911 2# $aVital Kutxa. $bGizarte Ekintza 

 

Babesle bat baino gehiago adierazten badira, puntu eta koma (;) baten bidez bereiziko 
dira. 

 

Adibidea: 

T536 ## $aCaja Vital ; BBK ; Kutxa 
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T538 SISTEMAREN EZAUGARRIEI BURUZKO OHARRA (E) 

Dokumentu bati buruzko informazio teknikoa jasotzen du, esaterako, ordenagailu-
fitxategi baten ezaugarri fisikoak (programazio-lengoaia, ordenagailuaren edo 
periferikoen ezaugarriak: sistema eragilea edo memoria, etab.). 

 

Adierazleak 

Lehena # Zehaztugabea 

Bigarrena 

# Zehaztugabea. 

(Lehenetsita) 

1 Sistemaren ezaugarriak 

2 Sartzeko modua 

Azpieremu-kodeak 

$a Sistemaren ezaugarriei buruzko oharra (EE) 

 

 

Lotura bidez bistaratzekoa 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 
 
 
 
 
 

 

Eremu horretan, fitxategia erabiltzeko sistemak beharrezko dituen ezaugarriak jasoko 
dira, aurretik puntu eta koma dutela eta honako hurrenkera honetan: 

- Ordenagailuaren marka eta modeloa (Pc edo Mac) Bideo-kontsoletarako fitxategi 
espezifikoen kasuan, horren eredua adieraziko da. Adib.: PSP (PlayStation Portable). 

- Sistema eragilearen izena. 

- Memoria-edukiera. 

- Tresna periferikoak. 

 

  

2 adierazlea Castellano Euskera 

1 Detalles del sistema: Sistemaren ezaugarriak: 

2 Modo de acceso: Sartzeko modua: 
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Adibideak: 

MARC bistaratzea: 

T538 #1 $aSE Windows, Periferikoak: Teklatua eta sagua.Prozesadorea: Intel Core 2 Quad 
edo atnzekoa. Bideo-txartela NVIDIA Geforce GT 220 1GB/AMD Radeon HD 6450 1GB. 
RAM Memoria: 2 GB. Disko zurruna 10 GB. Irakurgailua DVD-ROM. Soinu txartela: Direct 
X9.0c-rekin bateragarria 
 
T538 #1 $aRequisitos mínimos: Windows 7 SP1 de 64 bits, Windows 8.1 de 64 bits, 
Windows 10 de 64 bits; procesador Intel Core i5 2500 /AMD FX-6300; memoria 8 GB; 
procesador gráfico nVidia GTX 750 Ti/ATI Radeon R9 Series; DirectX 11; conexión de 
banda ancha a Internet; 25 GB de espacio disponible en el disco duro; tarjeta de sonido 
compatible con DirectX; mando compatible: mando inalámbrico Xbox 360/mando 
inalámbrico Xbox One para Windows (o equivalente) recomendado 
 
T538 #1 $aSe necesita una cuenta de Steam 
 
T538 #1 $aPC compatible con procesador 486DX2-66 o Pentium; Windows 3.1 o Windows 
95; 8 MB de memoria RAM; lector de CD-ROM de doble velocidad; tarjeta de sonido de 16 
bit; tarjeta gráfica súper VGA con 256 colores; ratón 
 
ISBD bistaratzea: 

Detalles del sistema: PC compatible con procesador 486DX2-66 o Pentium; Windows 3.1 o 
Windows 95; 8 MB de memoria RAM; lector de CD-ROM de doble velocidad; tarjeta de 
sonido de 16 bit; tarjeta gráfica súper VGA con 256 colores; ratón 
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T540 ERABILERA- ETA ERREPRODUKZIO-BALDINTZEI BURUZKO 
OHARRA (E) 

Behin materiala eskuratuta, horren erabilera zuzentzen duten baldintzak dira. Honakoak 
barne hartzen ditu, nahiz eta ez den soilik horretara mugatzen: materiala 
erreproduzitzeko, erakusteko, moldatzeko, aipatzeko edo bestelakoetarako eskubidea 
murrizten duten copyright, filmen eskubide, salmenta-murriztapenak etab. 

 

Adierazleak 

Lehena # Zehaztugabea 

Bigarrena # Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Erabilera- eta erreprodukzio-baldintzak (EE) 

 

 

Adibidea: 

T540 ## $aLicencia Creative Commons 
T540 ## $aCreative Commons lizentzia 
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T546 HIZKUNTZARI BURUZKO OHARRA (E) 

Ohar horrek deskribatutako materialen edukia helarazteko erabilitako hizkuntza edo 
notazio-sistema adierazten du. Halaber, dokumentuan azaltzen diren alfabetoak, 
idazkerak edo bestelako ikurrak deskribatzeko ere erabiltzen da eremu hori. Informazioa 
kodifikatuta ageri da, T008 eta T041 eremuetako 35-37 posizioetan. 

 

Adierazleak 

Lehena # 

Zehaztugabea 

Bigarrena # 

Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a  Hizkuntzari buruzko oharra (EE) 

 

 

Dokumentuaren hizkuntzak idazteko orduan, ohar horietan hizkuntza bakoitzaren 
hurrenkera alfabetikoari jarraituko zaio (adibidez: “Testua alemanez, euskaraz, 

gaztelaniaz eta ingelesez” euskarazko dokumentuen kasuan, eta “Texto en alemán, 

castellano, euskera e inglés” gaztelaniazko dokumentuen kasuan). Horrela bada, 
oharretako hizkuntza-hurrenkerak ez du zertan bat etorri T041 etiketan jasotako 
hizkuntza-kodeen hurrenkerarekin. Izan ere, kode horiek ingelesez daudenez (adibidez:  
$abaq$aeng$ager$aspa) beti hurrenkera alfabetiko berean idazten dira dokumentuaren 
hizkuntza zeinahi izanik ere. 

 

Eskuliburu honen 1. eranskinean hizkuntza- eta kode-zerrenda bat dago ikusgai. 

 

$a - Hizkuntzari buruzko oharra (EE)  

 

Adibideak: 

T546 ## $aTexto en inglés y castellano 
T546 ## $aTexto en catalán, castellano y alemán 
T546 ## $aTestua euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz, ingelesesko laburpenekin 
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T546 – SARIEI BURUZKO OHARRA (E) 

 

Deskribatutako ordenagailu-dokumentuarekin lotutako sariei buruzko informazioa: 
sariaren izena eta urtea koma batez bereizita idatziko dira. Sari bakoitzeko, eremua 
errepikatuko da. 

 

Adierazleak 

Lehena 
# Sariak 

8 Ez du lotura bidez bistaratzekorik sortzen. (Lehenetsita) 

Bigarrena # Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a Sariei buruzko oharra (EE) 

 

$a - Sariei buruzko oharra (EE)  

 

Adibideak:  

T586 8# $aPremio al mejor videojuego del año en el Festival Fun & Serious, 2014 
T586 8# $aPremio Möbius internacional al mejor programa educativo, 1996 
T586 8# $aPremio Hola Familia al mejor producto familiar, 2003 
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T594 IZENBURUARI ETA ERANTZUKIZUNAREN AIPUARI BURUZKO 
OHARRA (E) 

Izenburuari eta erantzukizunaren aipuari buruzko informazioa barne hartzen du, betiere 
informazio hori deskribapenerako garrantzitsua bada eta T245 eremuan jaso beharrekoa 
ez bada. 

 

Adierazleak 

Lehena # 

Zehaztugabea 

Bigarrena # 

Zehaztugabea 

Azpieremuko kodeak 

$a  Izenburuari eta erantzukizunaren aipuari buruzko oharra (EE) 

 

Bertan, ohar hauek transkribatuko dira: 

- Jatorrizko izenburua: 

- (Idioma) hizkuntzatik itzulia. Deskribatutako lana beste baten itzulpena denean, baina 
ezin denean jatorrizko izenburua zein den jakin, dokumentuaren jatorrizko hizkuntza 
adierazten duen ohar hau idatziko da. 

- Izenburua gaztelaniaz: 

- Título tomado del etiqueta del disco / Izenburua diskoaren etiketatik hartua. 

 

Ejemplos: 

T594 ## $aIzenburua diskoaren etiketatik hartua 

T594 ## $aTítulo tomado de la funda 
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T6XX GAI SARRERA GEHIGARRIEN EREMUAK –  INFORMAZIO 
OROKORRA 

T6XX eremuek gai-sarrerak eta -terminoak barne hartzen dituzte. Eremu gehienek sarrera 
gehigarriak dituzte, dokumentu baten edukia berreskuratzeko. 

(Ik. Autoritateak) 

 

Oinarrizko irizpideak: 

- Gai berri bat gehitu aurretik, AUTOn bilatu behar da, dagoeneko sortuta badago ere. 

- Jarraian gaien bigarren mailako sarrera-motak eta AUTOn duten elkarrekikotasuna 
jasotzen dira: 

 

 CATA AUTO 

Pertsona-izena T600 T100 

Erakunde korporatiboaren izena T610 T110 

Biltzarraren izena T611 T111 

Izenburu hautatua T630 T130 

Gai-terminoa T650 T150 

Izen geografikoa T651 T151 

Generoa/forma T655 T155 

 

Gai-sarrera gehigarri guztiak euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko dira. Bibliografia-
erregistroan autoritate bat sartzeko orduan, dagokion gai elebiduna ere atzitu beharko 
dugu. 
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T655 INDEXATZEKO TERMINOA – GENEROA / FORMA (E) 

Deskribatzen dituzten materialen generoa, forma edota ezaugarri fisikoak adierazten 
dituzten terminoak. Gure kasuan, Liburutegi Zerbitzuak osatutako generoen zerrenda 
baliatuko dugu4. 

T655 eremuan ezarritako epigrafe batean ere sailkatu ezin daitezkeen dokumentuen 
kasuan, katalogatzaileak dagokion arloaren arabera adierazi beharko du dokumentua, 
BETIERE genero/forma terminoa gehituz (T655) “Programak”, horretarako bereziki 
sortutakoa.  

Salbuespenak: 

� “Multimedia entziklopediei” dagokien T655 kodeaz aparte, lantzen den gaiari dagokion 
goiburua jarri behar dugun multimedia entziklopediak. 

� Proposatutako epigrafe batean ere sartu ezin diren ordenagailu-fitxategiak. 

 

Eremu hori Autoritate bati lotuta dago 

 

(Ik. Autoritateak) 

Adierazleak 

Lehena 
# Oinarrizkoa 

0 Fazetakakoa 

  

Bigarrena
∗ 

1 Gaztelaniaz bakarrik balio duen autoritatea. Gaztelaniazko 
autoritateak 

4 Euskaraz bakarrik balio duen autoritatea. Euskarazko autoritateak 

7 Autoritate bakarra. Autoritate "bakarrak", hots, euskaraz eta 
gaztelaniaz berdin-berdinak direnak. 

 

Gai-sarrera gehigarri guztiak euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko dira. Bibliografia-
erregistroan autoritate bat sartzeko orduan, dagokion gai elebiduna ere jaso beharko 
dugu, beste T655 eremu batean. 

 

Adibideak: 

T655 #4 $aOrdenagailuko joko hezigarriak 

T655 #1 $aJuegos de ordenador educativos 

 
T655 #1 $aEnciclopedias multimedia 

                                                 
4
 Ikus 1. Eranskina, “Ordenagailu-fitxategietarako generoen zerrenda” 

∗ Autoritateen katalogoan (AUTO), T1XX eremuen bigarren adierazlea beti da ez definitua (#); horregatik, 
katalogatzaileak eskuz egin beharko du erregistro bibliografikoaren (CATA) bigarren adierazlearen aldaketa, 
1, 4 edo 7 jarrita. 
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T655 #4 $aMultimedia entziklopediak 

T7XX SARRERA GEHIGARRIAK –  INFORMAZIO OROKORRA 

Idazlan batekin nola edo hala erlazionatuta dauden izenen eta/edo izenburuen bitartez 
eratutako sarrera gehigarriak dira, bibliografia-erregistro batera sartzea ahalbidetzeko 
helburuarekin. 

Eremu horiek autoritate bati lotuta daude 

 

(Ik. Inprimaki modernoak) 

Eremuok betetzeko orduan, jarraibide hauek hartuko dira kontuan: 

- Katalogazio Arauek ezarritakoaren arabera esleituko dira.  

- Arreta berezia jarri behar da bigarren adierazlean, bigarren mailako sarrera sortze 
aldera. 

- Bigarren mailako sarrerak sortuko dira hurrengoentzat: egilekideak, edizioaren 
apailatzailek, hitzaurre-egileak, erakundeak, itzultzaileak eta ilustratzaileak; betiere 
informazio-iturri nagusian agertzen badira edota katalogazio-zentroarentzat 
garrantzitsuak badira. 

- Funtzioa soilik (ilustratzailea, argitaratzailea, etab.) aipatzea ekidingo da. 

 

CATA eta AUTO eremuen arteko elkarrekikotasunak honako hauek dira: 

 CATA AUTO 

Pertsona-izena T700 T100 

Erakundearen izena T710 T110 

Biltzarraren izena T711 T111 

Izenburu hautatua T730 T130 

 

Sarrera gehigarri batzuk euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko dira. Kasu horretan, 
bibliografia-erregistroan autoritate bat sartzeko orduan, dagokion autoritate elebiduna 
ere atzitu beharko dugu, T9XX eremu batean. 
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T700 SARRERA GEHIGARRIA – PERTSONA IZENA (E) 

Eremu horretan bigarren mailako sarrera gisa erabilitako pertsona-izen bat jasotzen da. 

Eremu hori autoritate bati lotuta dago 

 

(Ik. Autoritateak) 

Adierazleak  

Lehena 

0 Izena Izen berezi bat edo hurrenkera zuzenean jarritako hitzez, 
inizialez eta abarrez osatutako izen bat da. 

1 Abizena(k). Abizen sinplea edo konposatua, alderantzizko 
hurrenkeran. 

3 Familia-izena. Familia, klan, dinastia, etxe edo halako beste talde 
bat izendatzen du, zuzenean edo alderantziz. 

  

Bigarrena 

# Ez dago informaziorik. (Lehenetsita) 

2 Sarrera analitikoa. Dokumentuak bigarren mailako goiburuan 
jasotako idazlana barruan hartzen duela adierazten du. 

 

Pertsona-izenaren sarrera gehigarri batzuk euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko dira. 
Kasu horretan, bibliografia-erregistroan autoritate bat sartzeko orduan, dagokion 
pertsonaren izen elebiduna ere atzitu beharko dugu, T910 eremu batean. 

 

Adibideak: 

T700 1# $aRowling, J. K. ($d1965-) 
T700 1# $aMurua, Mitxel  
T700 1# $aNazabal, Juan Carlos 
T700 1# $aLopetegi, J. A 
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T710 SARRERA GEHIGARRIA – ERAKUNDEAREN IZENA (E) 

Sarrera gehigarria, hasierako elementu gisa erakunde baten izena duena. 

Eremu hori autoritate bati lotuta dago 

 

(Ik. Autoritateak) 

Adierazleak 

Lehena 

0 Izena alderantzizko hurrenkeran 

1 Jurisdikzioaren izena. Sarrera-elementua izen jurisdikzional bat da. 

2 Izena hurrenkera zuzenean 

  

Bigarrena 

# Ez dago informaziorik. (Lehenetsita) 

2 Sarrera analitikoa. Dokumentuak bigarren mailako goiburuan 
jasotako idazlana barruan hartzen duela adierazten du. 

 

Erakundeen izenaren sarrera gehigarri batzuk euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko dira. 
Kasu horretan, bibliografia-erregistroan autoritate bat sartzeko orduan, dagokion 
erakundearen izen elebiduna ere atzitu beharko dugu, T911 eremu batean. 

 

Adibideak: 

T710 2# $aArabako Aurrezki Kutxa 
T911 2# $aCaja Provincial de Ahorros de Álava 
 
710 1# $aEuskadi. $bArartekoa 
911 1# $aEuskadi. $bArarteko 
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T711 SARRERA GEHIGARRIA - BILTZAR-IZENA (E) 

Sarrera gehigarria, hasierako elementu gisa biltzar baten izena duena. 

Eremu hori autoritate bati lotuta dago 

 

(Ik. Autoritateak) 

Adierazleak 

Lehena 
0 Izena alderantzizko hurrenkeran 

2 Izena hurrenkera zuzenean 

  

Bigarrena 

# Ez dago informaziorik 

2 Sarrera analitikoa. Dokumentuak sarrera gehigarrian jasotako 
idazlana barruan hartzen duela adierazten du. 

 

Biltzarraren izenaren sarrera gehigarri batzuk euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko dira. 
Kasu horretan, bibliografia-erregistroan autoritate bat sartzeko orduan, dagokion 
biltzarraren izen elebiduna ere atzitu beharko dugu, T912 eremu batean. 
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T740 SARRERA GEHIGARRIA – IZENBURU ERLAZIONATU EDO 
ANALITIKO KONTROLATUGABEA (E) 

Sarrera gehigarria, autoritateen fitxategi edo zerrenda baten bidez kontrolatu gabeko 
izenburu erlazionatu edo analitikoetarako. 

Eremu hau T245 eremua ez den deskribapenaren zatiren batean agertzen diren 
izenburuen bigarren mailakoak egiteko erabiltzen da, beste erabiltzaile batzuen bilaketa 
izan daitezkeelakoan. 

 

Adierazleak 

Lehena 0 – 9  Alfabetoaren arabera ordenatzeko kontuan hartzen ez diren 

karaktereen kopurua 

Bigarrena 

# Zehaztugabea. 

2 Sarrera analitikoa. Dokumentuak sarrera gehigarrian jasotako 
idazlana barruan hartzen duela adierazten du. (Lehenetsita) 

 

Azpieremu-kodeak 

$a  Izenburu erlazionatua edo izenburu analitiko kontrolatugabea (EE) 

$n Lanaren zati edo atalaren zenbakia (E) 

$p Lanaren zati edo atalaren izena (E) 
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T773 ITURRI DOKUMENTURAKO LOTURA (E) 

Erregistroan deskribatutako unitate osagarriaren iturri-dokumentuari buruzko 
informazioa. Iturri-dokumentua dokumentu bibliografiko bat da. Erregistroaren xede den 
dokumentua osatzen duen azpiatala fisikoki (atal osagarri) edo bere bibliografian (unitate 
osatzailea) barne hartzen du. 

Eskuliburu honetan zenbait liburukiko argitalpenak diren iturri-dokumentuetan bilduko 
dugu arreta; horretarako, $g azpieremuko informazioa behar da, beroren bidez zati 
osagarriak bibliografia-dokumentuaren barruan duen kokapen zehatza adierazten baita. 

 

Adierazleak 

Lehena 
0 Oharra sortzen du. (Lehenetsita) 

1 Ez du oharrik sortzen 

  

Bigarrena 
# Honetan. (Lehenetsita) 

8 Ez du lotura bidez bistaratzekorik sortzen. 

Azpieremuko kodeak 

$g Erlazionatutako zatia(k) (E) 

$t Izenburua (EE) 

 

Eremuaren helburua erabiltzaileak deskribatutako zatia duen dokumentua aurkitu ahal 
izatea da. Horregatik, iturri-dokumentua identifikatzeko beharrezko diren datuak besterik 
ez dira jaso behar eremuan. 

 

Lotura bidez bistaratzekoa 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 

 
 

 
 
 
 

 

«Dokumentua estekatu» programa-aukera erabiliko da  iturri-dokumentuaren eta 
haren atal bakoitzaren arteko lotura ezartzeko. 

$g – Zati erlazionatua(k) 

Iturri-dokumentuarekin erlazionatutako dokumentuaren zatiari/zatiei buruzko 
informazioa; adibidez, datei eta liburukiei buruzkoa. 

Gaztelania Euskara 

En: Honetan: 
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$t - Izenburua 

Iturri-dokumentuaren izenburuari buruzko informazioa. 

Argitalpen seriatu batekin batera doan ordenagailu-fitxategi bat ordenagailu-fitxategien 
moduluan era independentean katalogatu nahi badugu, honako prozedura jarraituko 
dugu: 

 

Adibidea: 

MARC bistaratzea: 

T245 00 $aSpeak up CD 375 [$hArchivo de ordenador] $b: el CD interactivo para aprender 
inglés 
T773 0# $tSpeak up $x0214-1418 $gN. 375 (2016) 

   

   

 

Adibidea: 

ISBD bistaratzea: 

Speak up CD 375 [Archivo de ordenador] : el CD interactivo para aprender inglés 
En: Speak up = ISSN 0214-1418. – N. 375 (2016) 
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T776 FORMATU FISIKO GEHIGARRI BATERAKO LOTURA (E) 

Xede-dokumentua eskuragarri dagoen bestelako euskarri fisikoei buruzko informazioa. 
Euskarri fisiko desberdina duten izenburu bereko erregistroak erlazionatzeko erabiltzen 
da. 

Beharrezkoa da T530 oharra (eskuragarri dauden bestelako euskarri fisikoei buruzkoa) 
betetzea. 

 

Adierazleak 

Lehena 
0 Oharra sortzen du. (Lehenetsita) 

1 Ez du oharrik sortzen 

  

Bigarrena 
# Beste formatu batean eskuragarri (lehenetsita)   

8 Ez du lotura bidez bistaratzekorik sortzen 

 

Azpieremuko kodeak 

$t Izenburua (EE) 

 

(Ikus "Katalogaziorako prozedura orokorren eskuliburua"). 

T776 eremuko izenburua erreferentzia egiten dion baliabidearekin lotuko da.  “Lotu 

dokumentua” prozedura ikusi. 

 

Lotura bidez bistaratzekoa 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 
 
 
 
 
 
  

Gaztelania Euskara 

Otro soporte:  Beste euskarri bat: 
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Adibidea: 

MARC bistaratzea: 

T245 00 $aEnglish Plus BBC [$hArchivo de ordenador] 
T530 ## $aDisponible en vídeo 
T776 0# $t«LK_»English Plus BBC«LK="856450".TITN.» [Vídeo] 
 
ISBD bistaratzea: 

English Plus BBC [Archivo de ordenador]. -- London : BBC, 2006 
   1 disco compacto (CD-ROM) 
 
   Multimedia interactivo 
   Disponible en vídeo 
 
Lengua inglesa -- Estudio y enseñanza 
Ingelesa -- Ikasketa eta irakaskuntza 
 
   Otro soporte: English Plus BBC [Vídeo] 

  



 

Ordenagailu-fitxategiak katalogatzeko prozedura-eskuliburua Aldaketa-data:2017ko martxoa 

  Or.: 74/96 

 

T777 “HONEKIN BATERA ARGITARATUA” LOTURA (E) 
Bereiz katalogatzen diren baina xede-dokumentuarekin batera argitaratu diren 
argitalpenei buruzko informazioa. 

 

Adierazleak 

Lehena 
0 Oharra sortzen du. (Lehenetsita) 

1 Ez du oharrik sortzen 

  

Bigarrena 
# Honekin batera argitaratua. (Lehenetsita) 

8 Ez du lotura bidez bistaratzekorik sortzen 

 

Azpieremuko kodeak  

$a Sarrera nagusia (EE) 

$n Oharra (E) 

$t Izenburua (EE) 

$x ISSN (EE) 

 

Bi idazlan batera argitaratzen direnean, bereiz katalogatuko dira, bigarren idazlanaren 
izenburua T777 $t batean jasoko da, eta bi erregistroak “Lotu dokumentua” prozeduraren 
bidez lotuko dira. 

(Ikus "Katalogaziorako prozedura orokorren eskuliburua"). 

 

Lotura bidez bistaratzekoa 

Etiketa horrek aurrez definituta dauka lotura bidezko bistaratzea, hau da, ez da 
beharrezkoa hitzez hitzezkoa idaztea, programak automatikoki sortuko duelako dagokion 
katalogazio-hizkuntzan, betiere T040 eremuko $b behar bezala betetzen bada. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gaztelania Euskara 

Publicado con: Honekin batera argitaratua: 
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Ejemplo: 

MARC bistaratzea: 

245 00 $aEnglish Plus BBC [$hArchivo de ordenador] 

T777 0# $t«LK_»English Plus BBC«LK="856449".TITN.»[Vídeo] 

 

 

ISBD bistaratzea: 

English Plus BBC [Archivo de ordenador]. -- London : BBC, 2006 

   1 disco compacto (CD-ROM) 

   Publicado con: English Plus BBC [Vídeo] 

 

$n - Oharra 

Argitalpenen zenbaki batzuek atxikita izaten dituzten soinudun eta ikus-entzunezko 
materialak zein bere aldetik katalogatuko dira, eta argitalpenaren erregistro nagusiarekin 
erlazionatuko dira. 

Bilaketa batekin egingo da lotura, eta ez dokumentu batekin. Bilaketa egingo da kasu 
bakoitzean goiburuan dagokion kodearekin (esaterako: j.ld06. soinu-erregistroetarako, 
g.ld06. Bideo-grabazioetarako), ISSN delakoari edo izenburuari lotuta (ISSNrik ez 
badauka). Berariaz idatziko da "ETA” juntagailua bilaketa-formularen elementuen artean. 

 

Loturei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Lotu dokumentua atala. 

(Ikus "Katalogaziorako prozedura orokorren eskuliburua”). 
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Adibidea: 

MARC bistaratzea: 

T245 00 $aSpeak up 

T777 08 $nDocumentos anejos en formato archivo de ordenador 

 

 

 

Adibidea: 

ISBD bistaratzea: 

Speak up 

Documentos anejos en formato archivo de ordenador 
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T800 SERIEAREN SARRERA GEHIGARRIA - PERTSONA-IZENA (E) 

Egile/izenburuaren sarrera gehigarria, egilearen zatia pertsona baten izena denean. T800 
eremuaren justifikazio gisa, seriearen aipu bat (T490 eremua) edota serieari erreferentzia 
egiten dion ohar orokor bat (T500 eremua) egin ohi da. 

Eremu hori autoritate bati lotuta dago 

 

(Ik. Autoritateak) 

Adierazleak 

Lehena 

0 Izena 

1 Abizena(k) 

3 Familia-izena 

Bigarren

a 
# Zehaztugabea 

 

 

AUTOn, T100 eremu bati lotuta dago beti. 

Autoritate elebiduna T942 eremuan adieraziko da (Sarrera nagusia - Pertsona-izena 
(elebiduna)). 

 

(Ik. Inprimaki modernoak) 
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T830 SERIEAREN SARRERA GEHIGARRIA - IZENBURU HAUTATUA (E) 

Seriearen izenburua bakarrik jasotzen duen seriearen sarrera gehigarria. T830 eremuaren 
justifikazio gisa, seriearen aipu bat (T490) edota serieari erreferentzia egiten dion ohar 
orokor bat (T500) egin ohi da. 

Eremu hori autoritate bati lotuta dago 

 

(Ik. Autoritateak) 

Adierazleak 

Lehena # Zehaztugabea 

Bigarrena 
0 – 9 Alfabetoaren arabera ordenatzeko kontuan hartzen ez diren 

karaktereen kopurua 

Azpieremuko kodeak 

$a Izenburu uniformea (EE) 

$n Lanaren zati edo atalaren zenbakia (E) 

$p Lanaren zati edo atalaren izena (E) 

 

AUTOn, T130 eremu bati lotuta dago beti. 

 

Serieen izenburu hautatuak transkribatzeko orduan honako arau honi jarraituko zaio beti: 
Seriearen izena + argitaletxearen izena parentesi artean (berau identifikatzeko 
beharrezkoa denean5). 

Adibidea: 

T830 #3 $aLa historia y sus protagonistas (Dolmen) 

 

Eremu horretan, ez da idazlanaren liburuki-zenbakia jasoko. 

Adibideak: 

T490 1# $aJolasteko ipuinak ; $v1 

T830 #0 $aJolasteko ipuinak 
 
T490 1# $aGenios de la pintura ; $v3  
T830 #0 $aGenios de la pintura 

 

Autoritate elebiduna T943 eremuan adieraziko da (Seriearen sarrera nagusia - Izenburu 
hautatua (elebiduna)). 

 

                                                 
5
 Ikus. «Autoritateak katalogatzeko eskuliburua» 
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T856 BALIABIDE ELEKTRONIKOEN KOKAPENA ETA SARBIDEA (E) 

Baliabide elektroniko bat lokalizatu eta bertara sartzeko beharrezkoa den informazioa. 
Eremua baliabide baten bibliografia-erregistroan erabil daiteke, baliabide osoa edo zati 
bat elektronikoa denean. Bestalde, erabili daiteke bibliografia-erregistroan 
deskribatutako baliabide ez-elektroniko baten bertsio elektronikoa edota baliabide 
elektroniko erlazionatu bat lokalizatu eta bertara sartzeko. 

 

Adierazleak 

Lehena 4 HTTP. (Lehenetsita) 

Bigarrena 

0 Baliabidea. Kokapen elektronikoa erregistroak baliabide oso gisa 
deskribatzen duen baliabideari dagokio. 

1 Baliabidearen bertsioa. Kokapen elektronikoa erregistroak 
deskribatutako baliabidearen bertsio elektroniko bati dagokio. 
(Lehenetsita) 

2 Baliabide erlazionatua 

 

Azpieremuko kodeak 

$u Baliabidearen Identifikatzaile Hautatua (BIH) (E). BIH barne hartzen du. 

$y Loturaren testua (R). $u azpieremuaren URLaren ordez bistaratzen den 
testua. 

$z Ohar publikoa (E). Ohar hori eremuan identifikatutako iturriaren kokapen 
elektronikoarekin erlazionatuta dago. 

 

Kokapenaren informazio-elementuak aldatzen direnean, T856 eremua errepikatu egingo 
da. Era berean, errepikatu egingo da sartzeko modu bat baino gehiago erabiltzen denean, 
dokumentu baten zati ezberdinak elektronikoki eskuragarri daudenean, eta abar. 

 

$y – Loturaren testua 

Oharrik ohikoenak: 

 

Gaztelania Euskara 

Internet Interneten 

 

 

Interfaze elebidunen kasuan, bi BIHak jasoko dira. Ikus inprimaki modernoen eskuliburua. 

 

$z - Ohar publikoa 

Baliabide baten sarbideko salbuespenak adierazteko erabiliko dugu. 

 



 

Ordenagailu-fitxategiak katalogatzeko prozedura-eskuliburua Aldaketa-data:2017ko martxoa 

  Or.: 80/96 

 

Oharrik ohikoenak: 

 

 

Gaztelania Euskara 

Internet, Acceso restringido Interneten, Sarbide mugatua 

Acceso disponible solo desde el 
Servicio de Bibliotecas 

Sarbidea soilik erabilgarri 
Liburutegi Zerbitzutik 

 

Liburutegi Zerbitzutik soilik eskuragarri dagoen sarbidea � LG aukaten liburuetarako 
soilik erabiliko dugu (sarbide mugatuko lege-gordailua) 
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T9XX TOKIAN TOKIKO EREMUAK 

T9XX etiketei dagokienez, irizpide hauek aplikatuko dira: 

a) T1XX, T24X, T7XX eta T8XX eremuetan jasotako autoritateen beste hizkuntza bateko 
baliokideak jasotzea. Prozesu hori automatikoki egiten da, prozedura orokorren 
eskuliburuan azaltzen den bezala. T1XX / T8XX eta T9XX etiketen arteko baliokidetzak 
honako hauek dira: 

 

CATA 

 CATA-

autoritate 

elebiduna 

T100 SN-Pertsona-izena T900 

T110 SN-Erakunde korporatiboaren izena T901 

T111 SN-Biltzarraren izena T902 

T130 SN-Izenburu hautatua T903 

T240 Izenburu hautatua T940 

T243 Izenburu hautatu orokorra T941 

T700 SG- Pertsona-izena T910 

T710 SG- Erakunde korporatiboaren izena T911 

T711 SG- Biltzarraren izena T912 

T730 SG- Izenburu hautatua T913 

T800 SSG-Pertsona-izena T942 

T830 SSG-Izenburu hautatua T943 

 
SG -Sarrera gehigarria   
ASG   - Arloko Sarrera Gehigarria  
SSG -Seriearen sarrera gehigarria   
SN   -Sarrera nagusia   
 

 

b) T999 etiketa ez da erabiliko erregistro berrien katalogazioan. 
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NULL 

Katalogazio berrietan, eremu hori ez da erabiliko. 
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LOTURA BIDEZ BISTARATZEKOAK 

Jarraian, ordenagailu-fitxategien bibliografia-erregistroetan lotura bidez bistaratuko diren 
testu garrantzitsuenen zerrenda azaltzen da. Eskuliburuan zehar etiketa bakoitzak lotura 
bidez bistaratzeko zein aukera duen adierazten da. 

 

T017 – COPYRIGHT EDO LEGE-GORDAILUAREN ZENBAKIA 

D.L. L.G. 

T020 – LIBURUEN NAZIOARTEKO ZENBAKI 

NORMALIZATUA (ISBN) 

T020 - LIBURUEN NAZIOARTEKO ZENBAKI 

NORMALIZATUA (ISBN) 

ISBN ISBN 

T024 - BESTE IDENTIFIKATZAILE NORMALIZATU BATZUK  

Argitalpen ofizialen identifikazio zenbakia 
(NIPO): 

Argitalpen ofizialen identifikazio zenbakia 
(NIPO): 

T246 – IZENBURUAREN ALDAERAK 

Título distintivo: Izenburu bereizgarria: 

Otro título:  Beste izenburu bat: 

Título de la cubierta: Azaleko izenburua: 

Título de la portada adicional: Atari gehigarriko izenburua: 

Título de la cabecera: Orriburuko izenburua: 

“Titulillo”, título de margen: Orri-ertzeko izenburua: 

Título del lomo: Bizkarreko izenburua: 

T505 – FORMATUDUN EDUKIARI BURUZKO OHARRA 

Contiene: Edukia: 

Contenido incompleto: Eduki osagabea: 

Contenido parcial: Eduki partziala: 

T520 – AURKIBIDEARI ETA ABARREI BURUZKO OHARRA 

Sumario: Aurkibidea: 

Materia: Gaia: 

Reseña: Aipamena: 

Alcance y contenido: Irismena eta edukia: 

Resumen: Laburpena: 

T521 – JASOTZAILEARI BURUZKO OHARRA 

Destinatario: Jasotzailea: 
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Nivel de lectura: Irakurmen maila: 

Edad: Adina: 

Curso: Ikasturtea: 

Características especiales del destinatario: Jasotzailearen ezaugarri bereziak: 

Nivel de interés o motivación: Interes edo motibazio maila: 

T538 – SISTEMAREN EZAUGARRIEI BURUZKO OHARRA 

Detalles del sistema: Sistemaren ezaugarriak: 

Modo de acceso: Sartzeko modua: 

T773 – ITURRI DOKUMENTURAKO LOTURA 

En: Honetan: 

T776 – FORMATU FISIKO GEHIGARRI BATERAKO LOTURA 

Otro soporte: Beste euskarri bat: 

T777 – “HONEKIN BATERA ARGITARATUA” LOTURA 

Publicado con: Honekin batera argitaratua: 
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1. ERANSKINA Ordenagailu-fitxategietarako generoen zerrenda 

Ordenagailu-fitxategi guztiek generoari dagokion T655 etiketa eduki behar dute. 
Horretarako, Liburutegi Zerbitzuak EIPSeko liburutegi guztiek erabili beharreko genero-
zerrenda elebiduna sortu du. 

(ikus T655 eremua). 

 

Jarraian, ordenagailu-fitxategietarako definitutako generoak eta beren deskribapena ageri 
dira: 

 

Archivos de ordenador infantiles / Haurrentzako ordenagailu fitxategiak 

 

Bideoen kasuan bezala, epigrafe hori gehituko diogu haurrei zuzendutako gai edo/eta 
genero guztien kasuan. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aGogargi 3 [$hOrdenagailu fitxategia] 
T655 04 $aHaurrentzako ordenagailu fitxategiak 
T655 01 $aArchivos de ordenador infantiles 
T655 04 $aOrdenagailuko joko hezigarriak 
T655 01 $aJuegos de ordenador educativos 
 
T245 00 $aGiggles : $bComputer funtime for baby : Shapes [$hArchivo de ordenador] 
T655 04 $aHaurrentzako ordenagailu fitxategiak 
T655 01 $aArchivos de ordenador infantiles 
T655 04 $aOrdenagailuko joko hezigarriak 
T655 01 $aJuegos de ordenador educativos 

 

Cursos multimedia / Multimedia ikastaroak 

 

Hizkuntza, mekanografia eta abarren inguruko ikastaroak. Gainera, landutako materiaren 
T6XX bat egingo da. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aHasi hizketan [$hOrdenagailuko fitxategia] 
T655 04 $aMultimedia ikastaroak 
T655 01 $aCursos multimedia 
 
T245 00 $aMaterial multimedia de matemáticas para la ingeniería [$hOrdenagailuko 
fitxategia] / $cJavier Bilbao Landatxe... [et al.] 
T650 01 $aMatemáticas aplicadas 
T650 04 $aMatematika aplikatua 
T655 01 $aCursos multimedia 
T655 04 $aMultimedia ikastaroak 
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Diseño gráfico / Diseinu grafikoa 

 

Diseinuarekin erlazionatutako ikusizko elementuen sorkuntzara bideratutako programak: 
irudien sorkuntza, argazkien ukituak, motak sortzea (forma eta egitura desberdinetako 
letrak, testu-mezuak aurkeztera bideratuak), eta abar. 

 

Adibidea: 

T245 00 $aCorel Draw 6 [$hArchivo de ordenador] 
T655 04 $aDiseño gráfico 
T655 01 $aDisenu grafikoa 

 

Enciclopedias multimedia / Multimedia entziklopediak 

 

Multimedia erreferentziako lanetarako. Entziklopedia tematikoen kasuan, landutako 
gaiaren T6XX bat egingo da. 

 

Adibidea: 

T245 10 $aMonumentu megalitikoak [$hOrdenagailuko fitxategia] $b: Historia aurrea, 
Euskal Herriko Artea 
T650 04 $aMegalitoak-Euskadi  
T650 01 $aMonumentos megalíticos-Euskadi 
T655 04 $aMultimedia entziklopediak 
T655 01 $aEnciclopedias multimedia 

 

Imagen y sonido / Irudia eta soinua 

 

Musika erreproduzitu edo/eta editatzearekin erlazionatutako programak. 

 

Adibidea: 

T245 00 $aBarbie [$hArchivo de ordenador] $b: crea tu videoclip 
T655 01 $aArchivos de ordenador infantiles 
T655 04 $aHaurrentzako ordenagailu fitxategiak 
T655 01 $aImagen y sonido 
T655 04 $aIrudia eta soina 

 

Internet / Internet 

 

Internetekin erlazionatutako programa guztientzat: nabigatzaileak, Html programazioa, 
xml, eta abar. 

 

Adibidea: 
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T245 00 $aCurso interactivo de Internet [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aInternet 
T655 04 $aInternet 
T655 01 $aCursos multimedia 
T655 04 $aMultimedia ikastaroak 

 

Videojuegos de ordenador / Ordenagailuko bideo-jokoak 

 

Epigrafe horren barruan sartuko ditugu ordenagailu-joko ludikoak: kirol arlokoak, ekintza-
jokoak, hegaldi-simulazioak, plataformak, eta abar. 

Onartutako forma “ordenagailuko bideo-jokoak” izango da. Eta gaia eta plataforma 
islatuko dira (hala badagokio). 

 

Tipologia ugari daude, edukiaren arabera: 

 

- Videojuego de acción = Ekintzazko bideo-jokoa 

 

Erreakzio-azkartasuna eta mandoak erabiltzeko trebezia funtsezkoak diren kasuak. 
Jokalariak hainbat elementurekin elkar eragiten du etengabe. Mailak edo pantailak 
gainditzen joan ahala, zailtasuna handituz doa. Bide-joko horien helburu nagusia 
ahalik eta puntuazio altuena lortzea edo zailtasun-maila altuena gainditzea izaten 
da. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aWorld War zero [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aVídeojuego de acción 
T655 04 $aEkintzazko bideo-jokoa 
 
T245 00 $aDreamfall [$hArchivo de ordenador] 

 

- Videojuego de aventura gráfica = Abentura grafikoko bideo-jokoa 

 

Akzioa argudio edo fikziozko istorio baten inguruan gertatzen da. Jokalariak 
pertsonaia baten edo batzuen rolak hartzen ditu. Bideo-jokoaren helburua aldi 
berean hainbat egiteko burutzea da, istorioaren argudioa deskubritzen goazen 
bitartean. Egiteko bakoitzean, jokalariak hainbat trebetasun erakutsi beharko ditu; 
hala nola, enigmak ebaztea, ezkutatutako objektuak aurkitzea, etsaiekin borroka 
egitea... Hainbat oztopo eta proba gainditu behar dira, azken helburua lortzeko. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aSherlock Holmes [$hArchivo de ordenador] $b: la aventura 
T655 01 $aVídeojuego de aventura gráfica 
T655 04 $aAbentura grafikoko bideo-jokoa 
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T245 00 $aMi monstruo y yo [$hArchivo de ordenador] 

 

- Videojuego de conducción = Gidatze bideo-jokoa 

 

Ibilgailu baten ezaugarriak agertzen diren kasuak, hala nola kontrol-simulazioa, 
kontsola edo ordenagailuaren teklatuaren aginteen bidez. Jokalariak hainbat 
lekutatik zehar erabili dezake bere ibilgailua; herri eta paisaiak, asfalto mota 
desberdinak, gidatzeko modua aldarazten duten egoera edo baldintza 
meteorologikoak, benetako lasterketa-zirkuituak edo oztopoak dituzten fikziozko 
bestelako zirkuituak... Normalean, bideo-joko horietan jokalaria bakarka aritu 
daiteke edo beste jokalari batzuen aurka lehiatu. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aCars [$hArchivo de ordenador] / $cDisney, Pixar 
T655 01 $aVídeojuego de conducción 
T655 04 $aGidatze bideo-jokoa 
 
T245 00 $aToca Race Dirver $n2 [$hArchivo de ordenador] $b: ultimate Racing simulator 

 

- Videojuego deportivo = Kirol bideo-jokoa 

 

Benetako kirol esparruen modukoak, kirol bakoitzaren arauen arabera, eta kasu 
batzuetan, denboraldi bakoitzeko leku eta jokalari errealak irudikatuz. Simulazio-
mailen bidez, jokalariak aukeratu, taldeak sortu, materialak eta joko-zelaiak 
aukeratu, txapelketa eta ligak antolatu eta bestelako ekintzak burutu ditzakegu. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aEstropadak [$hOrdenagailuko fitxategia] $b: lehen bideojoko euskalduna / 
$cegilea, 3DNews, Adolfo Luzuriaga... [et al.] 
T650 01 $aRemo 
T650 04 $aArraunketa 
T655 04 $aKirol bideo-jokoa 
T655 01 $aVídeojuego deportivo 
 
T245 00 $aFifa 2000 [$hArchivo de ordenador] 

 

- Videojuego de estrategia e inteligencia = Estrategia eta adimen bideo-jokoa 

 

Jokalariak egoerak aztertu, informazioa kudeatu, erabakiak hartu eta baliabideak 
kudeatzeko trebetasunak praktikan jarri behar ditu, helburu batzuk lortzeko. 
Genero horren barruan hainbat azpigenero daude, hala nola estrategia belikoa, 
kirol estrategia edo denbora errealean ematen diren estrategia jokoak. 
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Adibideak: 

T245 00 $aElite warriors [$hArchivo de ordenador] $b: Vietnam 
T655 01 $aVídeojuego de estrategia e inteligencia 
T655 04 $aEstrategia eta adimen bideo-jokoa 
 

T245 00 $aGamboa eta Oña [$hOrdenagailuko fitxategia] 

 

- Videojuego de rol = Rol bideo-jokoa 

 

Jokalari bakoitzak fikziozko pertsonaia bat interpretatzen du, berau definitzen 
duten ezaugarri batzuekin. Jokalari bakoitzak bere pertsonaiaren izaera definituko 
du, bere irizpide propioen bidez, eta jokoan zehar sortzen zaizkion egoerei 
erantzungo die, bere izaeraren arabera jokatuz. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aWarlords [$hArchivo de ordenador]. $nIV, $pHeroes of Etheria 
T655 01 $aVídeojuego de rol 
T655 04 $aRol bideo-jokoa 
 
T245 00 $aSpellForce [$hArhivo de ordenador] $b: the order of dawn 

 

- Videojuego de plataformas / Plataformen bideo-jokoa 

 

Bideo-jokoen barruan, plataforma batzuetan edo amildegietan zehar ibili, salto egin 
edo eskalatu beharra izango da, etsaien artean, jokoa osatzeko objektuak biltzen 
diren bitartean. Bideo-joko mota horiek desplazamendu horizontala erabiltzen dute, 
ezkerretara edo eskumatara mugitzeko. Bideo-jokoen artean genero ezaguna da, 80ko 
hamarkadan sortua, eta gaur egun ere arrakasta mantentzen du. 
 

Adibidea: 

T245 00 $aSuper Mario 3D world [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aVídeojuego de plataformas 
T655 04 $aPlataformen bideo-jokoa 

 

- Videojuego de simulación = Simulazio bideo-jokoa 

 

Helburu nagusia erabiltzaileari egoera erreal batean dagoela sinestaraztea da. 
Jokalariek rol bat hartzen dute eta horren arabera trebetasun batzuk frogatu behar 
dituzte, helburu lortu ahal izateko. Sarritan, joko horiek bizitza errealean 
arriskutsuak izan daitezkeen egoerak planteatzen dituzte. Jokalariak egoerak 
aztertu, informazioa kudeatu, erabakiak hartu eta baliabideak kudeatzeko 
trebetasunak praktikan jarri behar ditu, helburu batzuk lortzeko. 

Simulazioa hainbat eremutan erabiltzen da, esaterako: 
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-  Pilotuen entrenamendua, 

-  Hezkuntza ereduen garapena, 

-  Eraikin edo etxeen egituren diseinu birtualak, 

-  Musikan (aldi berean “teklatu birtual” bat edo gehiago kontrolatzea). 

 

Adibideak: 

T245 04 $aLos Sims [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aVídeojuego de simulación 
T655 04 $aSimulazio bideo-jokoa 
 
T245 00 $aStrike Fighters [$hArchivo de ordenador] $b: flight simulator 

 

- Videojuego educativo = Bideo-joko hezigarria 

 

Joko hezitzaileak, erabiltzaileak fisika, astronomia, ingelesa, biologia, historia eta 
bestelako gaien inguruko ezagutzak hartzeko baliatzen dituenak. Gazteenei zuzendutako 
jokoen kasuan, haurrentzako ordenagailu-fitxategiak generoa GEHITUKO DUGU BETI. 

 

Adibideak: 

T245 00 $aAprende a leer con Pipo [$hArchivo de ordenador]. $n1 : $bmi primera 
aventura con las letras /$cidea original, dirección, Fernando Darder ; creación gráfica 
original, Eva Barceló 
T655 01 $aVídeojuego educativo 
T655 04 $aBideo-joko hezigarria 
T655 01 $aArchivos de ordenador infantiles 
T655 04 $aHaurrentzako ordenagailu fitxategiak 
 
T245 00 $aUntxi txikiarekin jolasten [$hOrdenagailuko fitxategia]. $n1 

 

 

- Videojuego de música y baile = Musika eta dantza bideo-jokoa 

 

Musika, dantza edo bien bidez elkar eragitera bideratutako jokoak. Jokalariak abesti 

baten erritmoa jarraitu behar du, kontrol batekin. 

 

Adibidea: 

T245 00 $a Rhythm paradise megamix [$hArchivo de ordenador] 

T655 01 $aVídeojuego de música y baile 
T655 04 $aMusika eta dantza bideo-jokoa 

 

- Videojuego de lucha = Borroka bideo-jokoa 
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Borrokalari bat erabili behar da, bai kolpeak emanez, botere magikoak erabiliz edo 
giltzak aplikatuz. 

 

Adibidea: 

T245 04 $aMortal kombat X [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aVídeojuego de lucha 
T655 04 $aBorroka bideo-jokoa 

 
- Videojuego arcade = Arcade bideo-jokoa 

 

Jokalariaren trebetasunean oinarritutako jokoak. 

Arcade da aisialdirako leku publikoetan, merkataritza-zentroetan, jatetxeetan, tabernetan 
edo joko-areto, espezializatuetan eskuragarria dauden joko-makinen izen generikoa. 
Pinballs delakoen etakasinoetako txanpon-makinen antzekoak dira, baina ausazko jokoak 
eta apustu-jokoak ere ez direnez –jokalarian trebetasunetan oinarritzen dira–, 
orokorrean, ez daukate horien lege-mugarik. 

 

Adibidea: 

T245 04 $aWii Play [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aVídeojuego arcade 
T655 04 $aArcade bideo-jokoa 

 

- Videojuego social = Bideo-joko soziala 

 

Bideo-joko sozialak sare sozialetan erabiltzen diren online jokatzeko jokoak dira, leku 
desberdinetan dauden pertsonen artean partekatzekoak. Joko horietan emaitza hobeak 
lortzeko, erabiltzaileek ahalik eta lagun gehien sartu behar dituzten jokoan. Joko horietan 
emaitza hobeak lortzeko, erabiltzaileek ahalik eta lagun gehien sartu behar dituzten 
jokoan. 

 

Adibidea: 

T245 04 $aWii party [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aVídeojuego social 
T655 04 $aBideo-joko soziala 

 

 

PLATAFORMETARAKO GENEROA 

Videojuego para Nintendo DS 

Videojuego para Nintendo 3DS 

Videojuego para PC 

Videojuego para Wii 

Nintendo DSrako bideo-jokoa 

Nintendo 3DSrako bideo-jokoa 

PCrako bideo-jokoa 

Wiirako bideo-jokoa 
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Videojuego para Wii U 

Videojuego para PS2 

Videojuego para PS3 

Videojuego para PS4 

Videojuego para PSP 

Videojuego para PSVita 

Videojuego para Xbox One 

Videojuego para Xbox 360 

Wii Urako bideo-jokoa 

PS2rako bideo-jokoa 

PS3rako bideo-jokoa 

PS4rako bideo-jokoa 

PSPrako bideo-jokoa 

PSVitarako bideo-jokoa 

Xbox Onerako bideo-jokoa 

Xbox 360rako bideo-jokoa 

 

 

Adibidea: 

T245 00 $aLos increíbles [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aVídeojuego de plataforma (PC) 
T655 04 $aPlataforma bideo-jokoa (PC) 
T655 01 $aVídeojuego de acción 
T655 04 $aEkintzazko bideo-jokoa 

 

Ofimática / Bulegotika 

 

Bulegoko lanean eta antzeko eremuetan inplementatzen diren programak barne hartzen 
dituen goiburua. Ofimatikak bere gain hartzen ditu, bada, testu eta grafiko 
prozesadoreak, dokumentuen kudeaketa, agenda, denbora eta jardueren planifikazioa, 
mezularitza elektronikoa eta abar. 

 

 

Adibidea: 

T245 00 $a OpenOffice.org 1.0.2 bertsio [$hArchivo de ordenador]  
T655 04 $aBulegotika 
T655 01 $aOfimática 

 

Programas / Programak 

 

Epigrafe hori erabiliko da aurretik aipatutako epigrafe baten barruan ere sartu ezin diren 
dokumentuen kasuan, dagokion T6XX eremuarekin batera. 

 

Adibidea: 

T245 00 $aTu cocina [$hArchivo de ordenador] $b: la guía definitiva más fácil, equilibrada 
y económica 
T650 01 $aCocina-Recetas 
T650 04 $aSukaldaritza-Errezetak 
 

T655 01 $aProgramas 



 

Ordenagailu-fitxategiak katalogatzeko prozedura-eskuliburua Aldaketa-data:2017ko martxoa 

  Or.: 93/96 

 

T655 04 $aProgramak 

 

Programas educativos / Programa hezigarriak 

 

Epigrafe hori erabiliko da izaera didaktikoa ludikoaren gainetik jartzen duten ordenagailu-
programa hezigarrietarako. Gainera, landutako gaiaren T6XX bat egingo da. 

 

Ejemplos: 

T245 00 $aEuropan zeharreko bidaia [$hOrdenagailuko fitxategia] $b: museoen ibilbidea : 
LH. 6. Maila 
T650 #4 $aArte-museoak 

T650 #1 $aMuseos de arte 
T655 04 $aPrograma hezigarriak 
T655 01 $aProgramas educativos 
 
T245 10 $aDino land [$hArchivo de ordenador] 
T650 #1 $aDinosaurios 

T650 #4 $aDinosauruak 
T655 01 $aProgramas educativos 
T655 04 $aPrograma hezigarriak 

 

Seguridad informática / Segurtasun informatikoa 

 

Birus, publizitate eta bestelakoen aurka ordenagailua babesteko programak. Antibirus, 
firewall, eta abarren kasua da. 

 

Adibideak: 

T245 10 $aPanda Security Global Protection 2009 [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aSeguridad informática 
T655 04 $aSegurtasun informatikoa 
 
T245 00 $aEspecial antivirus [$hArchivo de ordenador] 

 

Sistemas operativos / Sistema eragileak 

Ordenagailu baten baliabideak kontrolatu eta kudeatzeaz arduratzen den programa 
multzoa. Hardwarearen erabileraren bertsio sinplifikatua ematen du. 

 

Adibideak: 

T245 10 $a Linux Debian 3.1 sarge [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aSistemas informáticos 
T655 04 $aSistema eragileak 
 
T245 10 $a Microsoft Windows 2000 [$hArchivo de ordenador] 
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Utilidades / Erabilerak 

Goiburu honen barruan ordenagailuaren funtzionamendua hobetu, itxura aldatu eta 
bestelakoetara bideratutako programak sartuko ditugu. Epigrafe honetan gehituko dira, 
gainera, deskonpresoreak, kalkulagailuak, itzultzailea automatikoak eta abar dituzten 
programak. 

 

Adibideak: 

T245 10 $aAudio y MP3 [$hArchivo de ordenador] 
T655 01 $aUtilidades 
T655 04 $aUtilitateak 
 
T245 10 $aEasy Media Creator 7 VCD [$hArchivo de ordenador] $b: creación multimedia / 
$cDigital Media Suite 
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Archivos de ordenador infantiles   Haurrentzako ordenagailu fitxategiak 

Cursos multimedia   Multimedia ikastaroak 

Diseño gráfico   Diseinu grafikoa 

Enciclopedias multimedia   Multimedia entziklopediak 

Imagen y sonido   Irudia eta soinua 

Internet   Internet 

Ofimática   Bulegotika  

Programas   Programak 

Programas educativos   Programa hezigarriak 

Seguridad informática   Segurtasun informatikoa 

Sistemas operativos   Sistema eragileak 

Utilidades   Utilitateak 

  

  Videojuegos de ordenador   Ordenagailuko bideo-jokoak 

Videojuego de acción   Ekintzazko bideo-jokoa 

Videojuego de aventura gráfica   Abentura grafikoko bideo-jokoa 

Videojuego de conducción   Gidatze bideo-jokoa 

Videojuego deportivo   Kirol bideo-jokoa 

Videojuego de estrategia e inteligencia   Estrategia eta adimen bideo-jokoa 

Videojuego de rol   Rol bideo-jokoa 

Videojuego de simulación   Simulazio bideo-jokoa 

Videojuego educativo   Bideo-joko hezigarria 

Videojuego de música y baile   Musika eta dantza bideo-jokoa 

Videojuego de lucha   Borroka bideo-jokoa 

Videojuego arcade   Arcade bideo-jokoa 

Videojuego social   Bideo-joko soziala 

Videojuego de plataformas   Plataformen bideo-jokoa 

  Videojuego para Nintendo DS  Nintendo DSrako bideo-jokoa 

Videojuego para Nintendo 3DS  Nintendo 3DSrako bideo-jokoa 

Videojuego para PC  PCrako bideo-jokoa 

Videojuego para Wii  Wiirako bideo-jokoa 

Videojuego para Wii U  Wii Urako bideo-jokoa 

Videojuego para PS2  PS2rako bideo-jokoa 

Videojuego para PS3  PS3rako bideo-jokoa 

Videojuego para PS4  PS4rako bideo-jokoa 

Videojuego para PSP  PSPrako ideo-jokoa 

Videojuego para PSVita  PSVitarako bideo-jokoa 

Videojuego para Xbox One  Xbox Onerako bideo-jokoa 

Videojuego para Xbox 360  Xbox 360rako bideo-jokoa 
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