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مقدمة

الطباعية.  امل�سافات  الرتقيم/حتديد  املتبعة يف  �سامل لالأعراف  1( عام. هذا عر�س   

ومن باب التي�سري، يتم يف مو�سع واحد ا�ستعرا�س الأعراف املتبعة القابلة للتطبيق على نقط 

التاحة يف الت�سجيالت البيبليوجرافية والت�سجيالت ال�ستنادية لالأ�سماء وتلك القابلة للتطبيق 

على اأجزاء اأخرى من الت�سجيلة   البيبليوجرافية. وكذلك مت، على �سبيل الت�سهيل، ا�ستبقاء 

املالئمة يف كامل تف�سريات  الطباعية  يف موا�سعها  امل�سافات  التعليقات على الرتقيم/حتديد 

قواعد مكتبة الكوجنر�س )LCRI(. ويوجد هناك، متى ما كان ذلك منا�سباً، اإحالت لتف�سريات 

قواعد مكتبة الكوجنر�س الأخرى هذه. ويوجد يف تف�سريات قواعد مكتبة الكوجنر�س الأخرى 

اإحالت لتف�سري قواعد مكتبة الكوجنر�س هذه. 

2( ال�سيغة اليدوية. يف بيئة الفهر�س البطاقي كانت هناك اأعراف خا�سًة بالرتقيم/  

حتديد امل�سافات الطباعية تتالئم وتلك البيئة. وا�ستخدمت الفراغات يف املوا�سع التي ُيعتقد 

باأن بيانات �ستدون فيها، ومن ذلك على �سبيل املثال املو�سع الذي يلي تاريخاً مفتوحاً. وب�سكل 

املدخل” ولف�سل  “منت  يف  البيانات  عنا�سر  بني  طباعيتني  م�سافتني  ا�ستخدام  مت  فقد  عام، 

وحدات الروؤو�س. ومت جتنب الرتقيم امل�ساعف. 

3( ال�سيغة املحو�سبة. تتطلب البيئة املحو�سبة جمموعة خمتلفة من الأعراف. ويتم   

حتديد الكثري من البيانات يف ت�سجيلة مارك )MARC( على نحو وا�سح بوا�سطة تعيني املحتوى 

)الو�سمات Tags، املوؤ�سرات، رموز احلقول الفرعية(. وعند اخلرج output اأو العر�س، ي�ستخدم 

تعيني املحتوى وذلك لتحديد اأعراف العر�س املتنوعة مبا يف ذلك حتديد امل�سافات الطباعية. 

ويف اأحوال كثرية ل توجد يف الداخل مباعدة بني الكلمات مطلقاً، بل يوجد بدًل من ذلك تعيني 

حمتوى، وب�سكل خا�س �سفرات احلقول الفرعية. وتتم ال�ستعا�سة بتحديد امل�سافات الطباعية  

يف حالت العر�س التي ل يظهر فيها تعيني حمتوى. ما مقدار حتديد امل�سافات الطباعية  الذي 

يكون يف ت�سرف نظام حمدد. يف اأمثلة العر�س املو�سحة يف تف�سري قواعد مكتبة الكوجنر�س هذا، 

ُت�ستبدل م�سافة طباعية واحدة ب�سفرة احلقل الفرعي. وبالرغم من ذلك، فبالن�سبة للبيانات 

يزاً،  غري املق�سمة اإىل حقول فرعية )على �سبيل املثال، العنا�سر املكونة ل�سم هيئة التي ت�سكل مُمَ

الوحدات غري املق�سمة اإىل حقول فرعية يف حقل مدخل ربط )بعدئٍذ “مدخل ربط”(، �سروح 

اأو بيانات غري مق�سمة اإىل حقول فرعية يف حقل العنوان وبيان امل�سوؤولية(، فاإنه من ال�سروري 

تثبيت امل�سافات الطباعية لتكون �سمن املدخالت(. والبيئة املحو�سبة موجهة نحو العرف الذي 

يق�سي مب�سافة طباعية واحدة يف كامل الت�سجيالت ال�ستنادية والبيبليوجرافية. 
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�سفرة  جانبي  اأحد  على  طباعيةاً  م�سافة  تعر�س  الأنظمة  بع�س  اأن  مالحظة  ينبغي   

احلقل الفرعي وذلك من اأجل امل�ساعدة يف ا�ستيعاب البيانات املق�سمة اإىل حقول فرعية. وهذه 

التي  الأمثلة  ويف  داخلياً.  حُتمل  ل  اأنها  اأي  للعر�س،  وظيفة  اأي�ساً  هي  طباعية”  “امل�سافات 
من  اأي  على  الطباعية  امل�سافات  ت�ستخدم  ل  هذا  الكوجنر�س  مكتبة  قواعد  تف�سري  يت�سمنها 

امل�سافات الطباعية  ا�ستخدام  التبا�س حول قواعد  اأي  جانبي �سفرة حقل فرعي وذلك لتجنب 

التي ُيراد تو�سيحها.                           

                       a$  1#  110 كاليفورنيا. b$  وزارة املوارد املائية. 

العر�س:        كاليفورنيا. وزارة امل�سادر املائية.  

                      a$ #0  130 ن�سرة )كاليفورنيا. وزارة املوارد املائية( 

العر�س:        ن�سرة )كاليفورنيا. وزارة املوارد املائية( 

 v 1$ الفنون التطبيقية ؛  v .8.$a$مكتبة الفن الإ�سباين ؛ a$  1#  490                        

 العر�س:         مكتبة الفن الإ�سباين ؛ 8. الفنون التطبيقية ؛ 1

1888-$d  ،)توما�س �سترينز(q$.اإليوت، ت. �س a$  1#  700                        

                        t$ .1965 حفلة كوكتيل.  

العر�س:         اإليوت، ت. �س. )توما�س �سترينز(، 1888-1965. حفلة كوكتيل. 

a$   00 مكتبة الكوجنر�س. ق�سم املكفوفني وذوي الحتياجات اخلا�سة. $t اأخبار.     780                        

العر�س:         مكتبة الكوجنر�س. ق�سم املكفوفني وذوي الحتياجات اخلا�سة. اأخبار 

t$   00 جملة علوم البوليمر. اجلزء اأ، اأبحاث عامة     785                        

العر�س:        جملة علوم البوليمز اجلزء اأ، اأبحاث عامة
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                                        110 1# $aCalifornia.$bDept. of Water Resources.

display:  California. Dept. of Water Resources.

  130 #0 $aBulletin )California. Dept. of Water 
     Resources(

display:  Bulletin )California. Dept. of Water Resources( 

                                        490 1# $aBiblioteca de arte hispánico ;$v8.$aArtes 
     applicadas ;$v1
display:  Biblioteca de arte hispánico; 8. Artes applicadas 
  ; 1 
  700 1# $aEliot، T. S.$q)Thomas Stearns(،$d1888
     1965.$tCocktail party.

display:  Eliot، T. S. )Thomas Stearns(، 1888-1965. Cocktail
  party. 

  780 00 $aLibrary of Congress. Division for the 
     Blind and Physically Handicapped.$tNews
display:  Library of Congress. Division for the Blind and 
  Physically Handicapped. News
  785 00 $tJournal of polymer science. Part A، 

     General papers
display:  Journal of polymer science. Part A، General papers

احلقول  رموز  اإظهار  عدم  تو�سيح  فقط  منها  ُق�سد  عر�س  �سيغة  الأمثلة  وتظهر   

الفرعية عند العر�س. اأما الكيفية التي يتم بها فعاًل عر�س البيانات فهي مرتوكة ح�سب ما 

متليه الأنظمة والوكالت الفردية.     

4( التطبيق. اإىل املدى الذي ي�سمح به نظام معني، قم بتطبيق الأعراف املن�سو�س   

عليها يف تف�سري قواعد مكتبة الكوجنر�س هذا ويف تف�سريات قواعد مكتبة الكوجنر�س الأخرى 

املثال،  1.1حـ3 فيما يخ�س  اأو �سمنية يف القواعد )على �سبيل  اأي تعليمات �سريحة  بدًل من 

حتديد امل�سافات الطباعية الذي يلي عالمة وقف وذلك يف بع�س احلالت التي تكون فيها املواد 

خلواً من عنوان جامع(. 
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نقط االتاحة يف الت�سجيالت اال�ستنادية لال�سماء والت�سجيالت البيبليوجرافية )عام( 

 1XX، 4XX، 5XX 21 اتبع هذه الأعراف العامة القابلة للتطبيق على حقول مارك  

يف ت�سجيالت ال�ستناد واحلقول 1XX، 240، 246/247، 4XX، 6XX، 75X-70X، و 8XX يف 

78X- 21الت�سجيالت البيبليوجرافية. وبالن�سبة ملداخل الربط البيبليوجرايف )حقول مارك

76X( اأنظر الق�سم : 
مداخل الربط البيبليوجرايف. 

الرتقيم  ا�ستخدم  الروؤو�س.  داخل  الطباعية   امل�سافات  الرتقيم/حتديد   )1  

الداخلي لإن�ساء وحدات الروؤو�س اأو متابعات الإحالت على نحو ل يثري اللتبا�س )مبا يف ذلك 

الغاية هي  املخ�س�سة لهذه  الرتقيم  ال�سم/العنون(. وعالمات  ال�سم/العنوان حلقول  اأجزاء 

عالمة الوقف ). (، وفا�سلة )، (، وعالمة اقتبا�س ) “ (، وعالمة ا�ستفهام ) ؟ (، وعالمة تعجب 

) ! (، ووا�سلة ) - (. 

اأ( امل�سافات الطباعية التالية لعالمة الوقف. اأترك م�سافة طباعية واحدًة بعد النقطة   

اأو اأي عالمة ترقيم ختامية )اأنظر 1( اأعاله مبا�سرة( التي تف�سل بني وحدات نقط التاحة. 

واإذا كانت عالمة الوقف اأو عالمة الرتقيم اخلتامية الأخرى متبوعة ب�سفرة حقل فرعي، فاإنه 

ميكن توليد امل�سافة الطباعية يف العر�س. واإذا مل تتبع عالمة الرتقيم ب�سفرة حقل فرعية، 

كما هو احلال يف وحدات املميزات املحتواة بني قو�سني على �سبيل   املثال، فقم باإدخال امل�سافة 

الطباعية. اأنظر الأمثلة اأعاله يف املقدمة. 

  

قاعدة  الأخرية يف  ف�سر اجلملة  املوحدة )240(.   العناوين  اللغة يف  ي�سبق  الذي  الرتقيم  ب( 

املوحد بعالمة  العنوان  الكامل ما مل ينتهي  الوقف  اللغة بعالمة  “ا�سبق  25.5C1 كما تقراأ 
تعجب اأو عالمة ا�ستفهام.

a 01$ البوهيم. p$ �سونو انداتي؟ l$ الإجنليزية  240

لكن

a 01$ ابوري�سن “فاكري.” l$ الأملانية  240
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240 10 $aBohème.$pSono andati?$lEnglish
but

240 10 $aOpération “Vicaire.”$lGerman

.25.35B– 25.35Fطبق طريقة م�سابهة للعناوين املوحدة للمو�سيقى املن�ساأة طبقا للقواعد

لربيتو  $s !هالو دويل $a 01  240

لكن

a 01$ بوري�س جودونوف )s .)1872$ لربيتو. l$ الإجنليزية والرو�سية  240

a 01$ واز نوت�س ليبت --. s$ مدونة مو�سيقية  240

 240 10 $aHello Dolly!$sLibretto
but
240 10 $aBoris Godunov (1872).$sLibretto.$l English & Russian
240 10 $aWas noch lebt--.$s Vocal score

اأحد جانبي عالمة  على  واحد  م�سافة طباعية  باإدخال  قم   .& العطف  ج( عالمة   

العطف اأو ما يعادل عالمة العطف امل�ستخدمة يف راأ�س ما. 

a  #0  130$تقريرب &  ت )جامعة تك�سا�س يف اأو�سنت.  مركز البحوث   

      والتطوير لتعليم املعلمني( 

)راأ�س يف ت�سجيلة ال�ستناد ال�سمي(  

a #0 130$ النزل الأمريكية املف�سلة، $B & Bs & small hotels. pو�سط   

                                الأطل�سي.

   )راأ�س يف الت�سجيلة البيبليوجرافية( 

 130 #0 $aR & D report (University of Texas at
 Austin. Research and Development Center for Teacher Education)

             (Heading on name authority record)

 130 0# $aAmerica’s favorite inns, B & Bs & small
 hotels. $pMiddle Atlantic.
(Heading on bibliographic record)
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د( الهالالن. اإذا كانت وحدة راأ�س اأو متابعة اإحالة غري الأخرية تنتهي بهالل اغالق،   

فقم بعد هالل الغالق باإدخال عالمة الرتقيم نف�سها، والتي عادة ما تكون عالمة وقف، والتي 

كانت �ست�ستخدم لو مل يكن هناك هالل. 

a$  # 1  110نيويورك )ولية(. $bحاكم )1932-1929 : روزفلت(    

)راأ�س يف اإما ت�سجيلة بيبليوجرافية اأو ت�سجيلة ا�ستنادية لال�سماء(    

$tخمل�س  $aالكني�سة الكاثوليكية.$bالبابا )2005-1978 : يوحنا بول�س الثاين(.    #  2   110

الإن�سانية.$l الجنليزية

)راأ�س يف ت�سجيلة ا�ستنادية لالأ�سماء(   

a$  # 1  400�سميث، اأ. ج.$q)األربت جراي(، $d$1945-tاكت�ساف كندا    

)اإحالة انظر يف ت�سجيلة ا�ستنادية لالأ�سماء(   

 110 1# $aNew York (State).$bGovernor (1929-1932 :
   Roosevelt)

             (Heading on either a bibliographic or name authority
 record)
110 2# $aCatholic Church.$bPope (1978- : John
 Paul II).$tRedemptor hominis.$lEnglish (Heading on a name
 authority record)
400 1# $aSmith, A. G.$q(Albert Gray),$d1945-

    $tDiscovering Canada
 (Reference on a name authority record)

الأ�سلوب  ح�سب  امل�ساعفتني  القتبا�س  عالمتي  ا�ستخدم  اقتبا�س.  عالمة  هـ(   

متابعة  اأو  ما  راأ�س  وحدة  كانت  اإذا  القتبا�س.  لعالمات  الأخرى  الأ�سكال  من  بدًل  الأمريكي 

اإحالة، غري الأخرية تنتهي بعالمة اقتبا�س ختامية، فقم باإدخال عالمة وقف اأو عالمة ترقيم 

ختامية اأخرى داخل عالمة القتبا�س.

a$  # 2  110دار الثقافة الأكوادورية “بنيامني كاريون.” $bنيوكليو دو بوليفار  

)راأ�س يف ت�سجيلة ا�ستنادية لالأ�سماء(    
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a  # 2$ندوة “علماء الإنا�سة واملب�سرون: مواقف متعار�سة؟”  111

 c$: 1985($dبوغوتا، كولومبيا(  

)راأ�س اإما يف ت�سجيلة بيبليوجرافية اأو ت�سجيلة ا�ستنادية لالأ�سماء(  

“الطاقة” الأولية.” p$�سل�سلة  املواد  “مكتبة  a  0#$جمموعة     130

)راأ�س يف ت�سجيلة ا�ستنادية لالأ�سماء(  

ا�ستفهام(؟” t$عنوان.  وعالمة  )مميز  “اقتبا�س  مع  a  # 2$ا�سم    710

)راأ�س يف ت�سجيلة بيبليوجرافية(  

 110 2# $aCasa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín
    Carrión.”$bNúcleo de Bolívar   

 (Heading on a name authority record)
 111 2# $aSimposio “Antropólogos y Misioneros:
 Posiciones Incompatibles?”$d(1985: $cBogotá, Colombia)

             (Heading on either a bibliographic or name authority
 record)
 130 #0 $aCollection “Bibliothèque des matières

    premières.»$pSérie «Energie»
 (Heading on a name authority record)
710 2# $aName with “quote (qualifier and question

   mark)?”$tTitle.
 (Heading on a bibliographic record)     

و( تاريخ مفتوح. اأترك م�سافة طباعية واحدة بني تاريخ مفتوح واأي بيانات تعقبه   

�سمن احلقل الفرعي نف�سه. 

a  # 1$فريجينيا. b$حاكم )-2002  : وارنر(    110

)راأ�س اإما يف ت�سجيلة بيبليوجرافية اأو ت�سجيلة ا�ستنادية لالأ�سماء(  
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110 1 # $aVirginia.$bGovernor )2002- : Warner(

 Heading on either a bibliographic or name authority(            

 )record

حني تعُقب �سفرة حقل فرعي مبا�سرة تاريخاً مفتوحاً، ل ترتك م�سافة طباعية   

a  01$كابوت، ترومان، t  - 1924   $d$ الفطور يف منزل تيفاين.    600

)تاريخ مفتوح تعقبه �سفرة حقل فرعي(    

 600 10 $aCapote, Truman,$d 1924-$tBreakfast at
   Tiffany’s.
  (Open date followed by a subfield code)

2( عالمة ترقيم ختامية. بالن�سبة لنقط التاحة الروؤو�س، فاإن عالمة الرتقيم   

اخلتامية هي عالمة وقف      ). (، هالل اغالق ) ( (، معقف اغالق ) ] (، عالمة اقتبا�س ) “ (، 

عالمة ا�ستفهام ) ؟ (، عالمة تعجب ) ! (، وا�سلة ) - ؛ ت�ستخدم عادة يف نهاية تاريخ مفتوح(. 

اأ( ت�سجيالت ا�ستنادية لال�سماء. ل تنهي الروؤو�س اأو متابعات الحالت    

بعالمة ترقيم انهائية اإل اإذا كانت جزءاً من البيانات )على �سبيل املثال، النقطة يف اخت�سار( اأو 

كانت ت�ستدعيها قواعد الفهر�سة )على �سبيل املثال، مميز حم�سور بني قو�سني(. 

a$  # 1�سميث، جون    100   

a$  # 1�سميث، جون اأ.    100   

a$  # 1�سميث، ج. اأ. $q)جون اأ.(    100   

a$  # 1�سميث، جون،$dو. 1648؟     100    

  1924-$d ،سميث، جون�a$  # 1   100   

a$  # 2مكتبة الكوجنر�س     110   

a$  # 1نيويورك )ولية(.$bحاكم )1932-1929: روزفلت(     110   

a$  # 2مو�سكوف�سكي فوتوكلب “نوفاتور”    110   

a 0#130$ جمموعة “مكتبة املواد الأولية.”$p�سل�سلة “الطاقة”     
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 100 1# $aSmith, John
 100 1# $aSmith, John A.
 100 1# $aSmith, J. A.$q(John A.)
 100 1# $aSmith, John,$db. 1648?
 100 1# $aSmith, John,$d1924-
110 2# $aLibrary of Congress
 110 1# $aNew York (State).$bGovernor (1929-1932 :

    Roosevelt)
 110 2# $aMoskovski0 fotoklub “Novator”
 130 #0 $aCollection «Bibliothèque des matières

   premières.”$pSérie “Energie”

ب( الت�سجيالت البيبليوجرافية. اإنه نقط الإتاحة اإما بعالمة وقف اأو عالمة ترقيم   

انهائية اأخرى اإل يف حالة العنوان املوحد )احلقل 240(، والعنوان املغاير )احلقل 246(، والعنوان 

ال�سابق )احلقل 247( وحقول ال�سل�سلة 4XX. اإنه العنوان املوحد 240، والعنوان املغاير 246، 

والعنوان ال�سابق 247، وال�سل�سله 4XX بعالمة ترقيم اإنهائية حينما تكون تلك العالمة جزءاً 

نقطة  ت�سكل  التي  البيانات  نهاية  يف  الرتقيم  تخ�س  الإر�سادات  هذه  اأن  لحظ  البيانات.  من 

4$ )�سفرة  21 فرعي  اإتاحة بذاتها. ويف ظل ظروف معينة، رمبا ينتهي حقل ما بحقل مارك 

5$ )املوؤ�س�سة التي ينطبق عليها احلقل(، ويف تلك احلالة لن يكون هناك ترقيم يف  اأو  رابط( 

نهاية احلقل.       

a$  # 1�سميث، جون اأ.    100    

a$  # 1�سميث، جون اأ.   100    

a$  # 1�سميث، جون،bd$. 1648؟     100     

  d$1924- ،سميث، جون�a$  # 1   100    

a$  # 2مكتبة الكوجنر�س     110    

a$ # 1 نيويورك )ولية(.$bحاكم )1932-1929 : روزفلت(     110    

a$  # 1بريت، جان،$d$1949-e ر�سام   700    

d$1928-prf4$،دميو�س، جورجa$  # 1   700    

prf4$.جمعية بيت�سام الكور�سيةa$  # 2   710    

DLC5$.متربع$e ،طبعات راميوند فويa$  # 2   710    
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 100 1# $aSmith, John.
 100 1# $aSmith, John A.
 100 1# $aSmith, John,$db. 1648?
100 1# $aSmith, John,$d1924-
 110 2# $aLibrary of Congress.
 110 1# $aNew York (State).$bGovernor (1929-1932 :

    Roosevelt)
 700 1# $aBrett, Jan,$d1949-$e ill.
 700 1# $aDemus, Jorg,$d1928-$4prf
 710 2# $aBeecham Choral Society.$4prf
710 2# $aRaymond Foye Editions,$edonor.$5DLC

بتعيني وظيفة،  راأ�س ما  ينتهي  الأخرية، عندما  الأمثلة  اأنه، كما تو�سح ذلك  لحظ   

فاإنه رمبا ُيتبع اأي�ساً بحقل فرعي 4$ اأو حقل فرعي 5$ ول ينته احلقل نف�سه برتقيم. 

اأي�ساً  تكون  اإنهائية  ترقيم  عالمة  اأي  �سع  اقتبا�س،  بعالمة  ما  راأ�س  ينتهي  وعندما   

جزءاً من البيانات داخل عالمة القتبا�س. واإل �سع نقطًة داخل عالمة الرتقيم. 

a$  # 2ا�سم مع “اقتبا�س )مميز وعالمة ا�ستفهام(؟”    710   

a$  # 2مو�سكوف�سكي قورود�سكوي”كونتاكتي1-.”    710   

a$ 0#جمموعة “مكتبة املواد الأولية.”$p�سل�سلة “الطاقة.”  830   

 

 710 2# $aName with “quote (qualifier and question
    mark)?”

 710 2# $aMoskovski0 gorodsko0 klub “Kontakty-1.”
 830 #0 $aCollection “Bibliothèque des matières

   premières.»$pSérie «Energie.»

لالأ�سماء  اال�ستنادية  الت�سجيالت  يف  ال�سخ�سي  اال�ــســم  بــراأ�ــس  االتــاحــة  نقط 

والت�سجيالت البيبليوجرافية 

1ب.  توجد هذه الر�سادات اأي�ساً يف تف�سري قواعد مكتبة الكوجنر�س 22.   

1( ال�ستهالليات/احلروف  
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اأ( اجلزء ال�سمي من الراأ�س 

عالمة الوقف )النقط(. اإذا كان ا�سم ال�سخ�س يتاألف من اأو يحتوي على ا�ستهالليات،   

فقم باإدخال عالمة الوقف بعد ال�ستهاليل اإذا كان من املوؤكد اأن احلرف ا�ستهاليل. ويف حالة 

الرتياب، فال تقم باإدخال عالمة الوقف.  

a$  # 1اإليوت، ت. �س.   100    

a$  # 0هـ. د.     100    

100 1# $aEliot, T. S.
100 0# $aH. D.

اإذا كان ال�سم يتكون من حروف منف�سلة يفرت�س اأنها لي�ست ا�ستهاللية، فقم بحذف اأو اإ�سافة 

عالمات الوقف وفقاً لال�ستخدام ال�سائد لذلك ال�سخ�س. 

a$  # 0هـ و ي    100    

 100 0# $aX Y Z

امل�سافات الطباعية. اإذا كان ال�سم يت�سمن ا�سمني اأو اأكرث من الأ�سماء الأوىل    

كان  اإذا  اأو  ا�ستهالليات،  ب�سكل كامل من  يتاألف  ال�سم  اإذا كان  اأو  ا�ستهاللية،  وممثلة بحروف 

يتاألف ب�سكل كامل من حروف منف�سلة لي�ست ا�ستهالليات، فقم باإدخال م�سافة طباعية واحدة 

بني ال�ستهالليات/احلروف يف جميع احلالت.  

    

a$ # 1 اإليوت، ت. �س.    100    

a$  # 0هـ. د.    100    

a$ # 0 هـ و ي    100    

100 1# $aEliot, T. S.
 100 0# $aH. D.
 100 0# $aX Y Z

 



15

تفسير مكتبة الكونجرس للقواعد

ب( “اإ�سافات” اإىل روؤو�س ال�سماء 

عالمات الوقف periods. داخل ال�ستهالليات، قم باإدراج عالمات الوقف اإل اإذا تبني   

من ا�ستخدام املوؤلف ال�سائد اأن املوؤلف يحذفها. 

ال�ستهالليات/احلروف   بـــني  طــبــاعــيــة  مــ�ــســافــات  تـــرتك  ل  الــطــبــاعــيــة.  املــ�ــســافــات   

املنف�سلة. 

a$  # 1براون، ج. ب.،$cف.اإ.ب.�س.    100    

100 1# $aBrown, G. B.,$cF.I.P.S.

تعامل مع الخت�سار الذي يحتوي على اأكرث من حرف واحد كما لو كان كلمة متميزة،   

ال�ستهالليات/ اأو  والالحقة  ال�سابقة  الكلمات  عن  طباعية  م�سافة  بوا�سطة  بف�سله  وذلــك 

احلروف. 

a$  # 1براون، ج. ب.،$cد. فل.    100    

100 1# $aBrown, G. B.,$cPh. D.

2( ال�سماء ذات الجزاء املخت�سرة اأو املفقودة. اإذا كان جزء من ال�سم خمت�سراً )حرفان   

اإذا كان اأحد الأ�سماء الأوىل  اأو  اأو اأكرث موجودان يف مقابل حرف واحد ُي�ستعمل كا�ستهاليل( 

ناق�ساً من ا�سم مدخل حتت ا�سم الأ�سرة، فال ترتك م�سافة طباعية مفتوحة بعد الخت�سار اأو 

ال�سم الأول الناق�س. وبدًل من ذلك، قم، متى ما كان ذلك منا�سباً، باإدخال : 

عالمة وقف :   

a$  # 1تي�سو    100    

   )اأ�سف عالمة وقف يف نهاية الت�سجيلة البيبليوجرافية، ولكن لي�س يف 

  الت�سجيلة ال�ستنادية(
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a$  # 1كوربيلني، و. ف. ث.    100    

a$  # 1جوناقر، �سف.-اأاأ.    100    

            )تعك�س الوا�سلة ا�ستخدام لغة ال�سم(

 100 1# $aTissot
 (Add period at end in bibliographic record, but not in
 authority record)
100 1# $aCorpeleijn, W. F. Th.
100 1# $aJunager, Sv.-Aa.
 (The hyphen reflects the usage of the language of the
 name)

 

عالمة وقف وم�سافة طباعية:

a$  # 1اأن�سيديه، ت�س. ج.    100   

100 1# $aEnschedé, Ch. J.        

عالمة وقف وفا�سلة:     

 d$ 1910-،.جونز، ثa$  # 1   100    

a$  # 1كايِّي�س يّي.، األفون�سو    100    

a$  # 1داحالن اأمان، حمد.،c$حاج     100    

     )اأ�سف، لهذه الأ�سماء نقطة يف نهاية الت�سجيلة البيبليوجرافية، ولكن لي�س يف الت�سجيلة 

ال�ستنادية(

100 1# $aJones, Th.,$d1910-
  100 1# $aCalles Ll., Alfonso
  100 1# $aDahlan Aman, Mohd.,$cHaji
(For these names, add period at end in Bibliography au-
 thority
 record)



17

تفسير مكتبة الكونجرس للقواعد

3( اأ�سماء عائلة تت�سمن بوادئ/ادوات. اإذا كان راأ�س ا�سم يحتوي ب�سكل كامل على ا�سم   

ا�سرة واحد اأو اأكرث يحتوي اأي�ساً على بادئة/اأداة مكتوبة على نحو منف�سل، فراجع التعليمات 

 .)22.5D( يف تف�سري قواعد مكتبة الكوجنر�س

والرتقيم  الطباعية   امل�سافات  حتديد  اأعراف  اأن  لحظ  البيبليوجرايف.  الو�سف   )4  

يف  امل�ستخدمة  تلك  تختلف عن  التاحة  نقط  امل�ستخدمة يف  ال�سخ�سية  ال�سماء  على  املطبقة 

اجلزء الو�سفي لت�سجيلة بيبليوجرافية ؛ وبالن�سبة لهذا الأخري، اأنظر الق�سم اأدناه : الأجزاء 

الأخرى للت�سجيلة البيبليوجرافية )عام(. 

نقط االتاحة براأ�س ا�سم الهيئة، مبا يف ذلك االجتماعات، يف الت�سجيالت اال�ستنادية 

لال�سماء والت�سجيالت البيبليوجرافية

  

هذه الإر�سادات موجودة اأي�ساً يف تف�سري قواعد مكتبة الكوجنر�س 24.1 

1( عالمات االقتبا�س. اإذا كان �سكل ال�سم املختار ليكون الراأ�س يحتوي على عالمات اقتبا�س 

حول عن�سر اأو عنا�سر ال�سم، فاأبق عليها )راجع املثال يف القاعدة 24.7B4(. ا�ستخدم عالمات 

لعالمات  الأخرى  الأ�سكال  من  بدًل  الراأ�س  يف  الأمريكي  لالأ�سلوب  وفقاً  امل�ساعفة  القتبا�س 

القتبا�س. 

على  يحتوي  اأو  من  يتاألف  الراأ�س  ليكون  املختار  ال�سم  �سكل  كان  اإذا  اال�ستهالليات.   )2

بعد  واحدة  طباعية  م�سافة  و�سع  الطباعية  امل�سافات  حتديد  بتنظيم  فقم  ا�ستهالليات، 

اآخر لي�س با�ستهاليل، ول ت�سع م�سافة طباعية بعد  اأو عن�سر  ال�ستهاليل الذي يعقبه كلمة 

ا�ستهاليل يعقبه ا�ستهاليل اآخر يتاألف من حرف واحد. 

امل�سدر:           ف َوهـ دينبي    

a$  # 2ف  َو  هـ دينبي  الراأ�س:         110     

امل�سدر:          ندوة و. �س. د. اأ....     

2 # ندوة و. �س. ي. اأ. ...  الراأ�س:          111     

امل�سدر:         �سيمفونية ب  ب  �س...    

a$  # 2�سيمفونية ب ب �س... الراأ�س:       110     
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اأو بعد الخت�سارات التي تتاألف  3( االخت�سارات. قم باإدخال م�سافة طباعية قبل   

من حرفني اأو  اأكرث، على �سبيل املثال، “معرب جويل )و. فا.(،” “د. فل. م�ساركون.” 

اإذا كان �سكل ال�سم املختار ليكون الراأ�س يت�سمن ا�سم  4( ا�سم املكان يف النهاية.   

فاأترك  طباعية،  م�سافة   - بفا�سلة  م�سبوق  اأو  هاللني  بني  حم�سور  واملكان  النهاية  يف  مكان 

الرتقيم يف الراأ�س كما وجدته. 

a$  # 2جامعة ولية كاليفورنيا، نورثريج    110    

5( الت�سمية العددية اأو الهجائية. عندما يتاألف ا�سم هيئة ما من كل من ت�سمية   

عددية اأو هجائية وكلمات تو�سح وظيفة الهيئة، ف�سمن كال منهما يف الراأ�س املخ�س�س للهيئة. 

اأف�سل اجلزاأين بوا�سطة �سرطة )وا�سلتني(. 

  امل�سدر:     اأبتايلوجن ف - فريم�سوجنزفي�سن 

a$  # 2الهيئة الأ�سلية .$b اأبتايلوجن ف - -    الراأ�س:     110  

                                 فريم�سوجنزفي�سن 

  امل�سدر:  العلوم الجتماعية والقت�سادية )الق�سم ك( 

a$ # 2الهيئة الأ�سلية .$bالعلوم الجتماعية والقت�سادية - الق�سم    110   الراأ�س: 

ك  

  امل�سدر:  قوة املهام الفرعية 1، الغاز الذائب يف املاء 

  الراأ�س:  a$  # 2  110الهيئة الأ�سلية .$aقوة املهام الفرعية 1—الغاز املذاب يف املاء  

 Abteilung V - Vermessungswesen  source: 
110 2# $a Parent body].$bAbteilung V—  heading: 

     Vermessungswesen
 Social and Economic Sciences (Section K)  source: 
110 2# $aParent body].$bSocial and Eco-  heading: 
 nomic

     Sciences--Section K
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 Sub-task Force I, Gas Dissolved in Water  source: 
110 2# $aParent body].$bSub-task Force I--  heading: 

    Gas Dissolved in Water

 6( �سرطة اأو وا�سلة. اإذا كان �سكل ال�سم املختار ليكون الراأ�س يحتوي على �سرطة اأو وا�سلة 

تربز عن�سر بيانات )ا�سم مكان عادة(، فقم بتنظيم الرتقيم با�ستخدام �سرطة )وا�سلتني( بدون 

ترك م�سافة طباعية على كال اجلانبني. 

جامعة نربا�سكا— لينكولن   امل�سدر:     

a$  # 2جامعة نربا�سكا--لينكولن  الراأ�س: 110     

امل�سدر:  املركز الأبروزي للبحث التاريخي - تريامو    

a$  # 2املركزالأبروزي للبحث التاريخي-- تريامو  الراأ�س:  110     

 University of Nebraska—Lincoln  source: 
 110 2# $aUniversity of Nebraska--Lincoln *  heading: 
 Centro abruzzese di ricerche storiche - Teramo  source: 
 110 2# $aCentro abruzzese di  heading: 

       ricerchestoriche--Teramo

7( ال�سنة يف ا�سم املوؤمتر. اإذا كان �سكل ا�سم املوؤمتر املختار ليكون الراأ�س، يحتوي   

على �سيغة خمت�سرة اأو كاملة لل�سنة، فقم بتنظيم حتديد امل�سافات الطباعية  من خالل التاأكد 

من اأن هناك م�سافة طباعية واحدة ي�سبق ال�سنة بغ�س النظر عن الهيئة الطباعية لل�سنة )على 

�سبيل املثال، ا�ستخدام الفا�سلة العليا اأو حرف اآخر ليحل حمل جزء من ال�سنة ؛ ال�سيغة الكاملة 

للعام م�سمومة اإىل عن�سر اآخر بدون حتديد امل�سافات الطباعية (. 

امل�سدر:       �س د �س2000     

a$  # 2�س د �س  2000 ...  الراأ�س:       111      

امل�سدر:        �س ب  2000      

a$  # 2�س ب  2000 ...  الراأ�س:        111      
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امل�سدر:   �س ب98    

2 # �س ب  98...  الراأ�س:   111      

source:  CDS2000
heading:  111 2# $aCDS 2000...

  source:  CP 2000
  heading:  111 2# $aCP 2000...

source:  CP98
 heading:   111 2# CP 98...

 source:  ECOOP’99 SCM-9 Symposium
  heading:  111 2# $aECOOP ’99 SCM-9 Symposium...

 8( �سل�سلة من الكلمات. اأ�سف فا�سلة اإىل ال�سل�سلة من الكلمات التي تظهر يف ا�سم باللغة 

الإجنليزية اإل قبل عالمة العطف. ا�ستثناءات: 

 اأ( للروؤو�س الربيطانية، اتبع الرتقيم يف املطبوع، والذي �سوف لن يت�سمن عادة فا�سلة قبل واو 

العطف يف �سل�سلة الكلمات، على �سبيل املثال، 

a$  # 1بريطانيا العظمى.$bوزارة الزراعة والأ�سماك والأطعمة   110   

a$  # 1بريطانيا العظمى.$bوزارة الزراعة، الأ�سماك، والأطعمة    ولي�س 110  

110 1# $aGreat Britain.$bMinistry of Agriculture,
    Fisheries and Food

not  110 1# $aGreat Britain.$bMinistry of Agriculture,
    Fisheries, and Food

ب( للروؤو�س الكندية، اتبع الرتقيم الذي توفره املكتبة الوطنية يف كندا.   

تب�سرة: الروؤو�س املن�ساأة اأ�ساًل قبل يناير 1981 واملتوافقة مع ال�سيا�سة احلالية فيما عدا ترقيم 
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AACR2 ”2 قبل  الفهر�سة الأجنلو-اأمريكية  “قواعد  اإليها بالرمز  ُرِمز  الكلمات يف �سل�سلة، 

اأغ�سط�س  بعد  ما  فهر�سة  يف  املن�ساأ  للراأ�س  املوجود  ال�سكل  ا�ستخدام  يف  ا�ستمر   .1982 �سبتمرب 

1982. )الروؤو�س غري تلك التي من مكتبة كندا الوطنية اأو الروؤو�س الربيطانية اأو الأيرلندية 

 AACR2 2 املرمزة بعد اأغ�سط�س 1982 �سوف تتوافق مع قواعد الفهر�سة الأجنلو-امريكية

و�سيا�سة مكتبة الكوجنر�س احلالية. 

Bibliographic Linking Entries مداخل الربط البيبليوجرايف

بالن�سبة ملداخل الربط )حقول مارك 78X-76X  21(، فاتبع ب�سكل عام الأعراف يف   

الأق�سام اأعاله فيما يخ�س الرتقيم/حتديد امل�سافات الطباعية . وبالرغم من ذلك، لحظ اأنه 

بخالف روؤو�س واحالت ال�ستناد ال�سمية، فاإن املكونات امل�ستقلة لالأ�سماء يف احلقول الفرعية 

$a )راأ�س مدخل رئي�س(، $s )عنوان موحد(، و $t)عنوان( لي�ست حقوًل فرعية. 
ينتهي احلقالن الفرعيان $a و $s بنقطة اأو بعالمة ترقيم انهائية اأخرى. ول ينته   

البيانات.  من  جزءاً  العالمة  تلك  تكون  حينما  اإل  انهائية  ترقيم  بعالمة   t$ الفرعي  احلقل 

وعندما ياأتي احلقل الفرعي $b )الطبعة( بعد احلقل الفرعي $t، فاإن احلقل الفرعي $t ينتهي 

بنقطة اأو بعالمة ترقيم اأخرى لالإنهاء. ا�ستثناء: تقوم مكتبة كندا الوطنية باإدخال نقطة يف 

ملكتبة  املبا�سر  اإخلط  على  للم�سل�سالت  التعاونية  الفهر�سة  $t. ممار�سة  الفرعي  نهاية احلقل 

الكوجنر�س LC/CONSER وبرنامج الفهر�سة التعاونية PCC املعمول بها تن�س على البقاء 

على النقطة عند ا�ستخدام هذه الت�سجيالت. 

 g$ و    )ISSNللم�سل�سالت املعياري  الدويل  $x )الرقم  الفرعيني  ي�سبق احلقلني  ل   

)معلومات العالقات( فا�سلة. 

$w )رقم �سبط الت�سجيلة( ل تدرج  ممار�سة مكتبة الكوجنر�س: يف احلقل الفرعي   

مكتبة   الكوجنر�س، لأ�سباب تتعلق بالنظام، ف�ساء )م�سافة طباعية( يف نهاية عام ذي رقمني 

)برقم �سبط مكتبة الكوجنر�س LCCN( يتطلبها مارك 21. 

اأجزاء اأخرى للت�سجيلة البيبليوجرافية )عام( 

1( عنا�سر لي�ست با�ستهالليات، اإلخ. اأترك م�سافة طباعيةاً واحداً فقط بعد النقطة.   

اإذا كان ال�سم ال�سخ�سي يتاألف من حروف منف�سلة، �سجل احلروف من غري م�سافات طباعية 
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داخلية، بغ�س النظر عن كيفية تقدميها يف م�سدر املعلومات. 

امل�سدر الرئي�س: هـ و ي     

)احلروف التي متثل ا�سماً �سخ�سياً(          

التدوين: هـ  وي    

والألفاظ  املخت�سرة  والعبارات  ال�ستهالليات  بت�سجيل  قم  اإلخ.  ال�ستهالليات،   )2  

الأوائلية acronyms من دون م�سافات طباعية داخلية، بغ�س النظر عن كيفية تقدميها يف 

م�سدر املعلومات. طبق هذه الفقرة ال�سرطية اأي�ساً �سواء مت تقدمي العنا�سر بعالمات وقف اأو 

بغري عالمات وقف. 

بيل باتي�سيمو دي �س.ا.ر. لودوفيكو...     

  XXXI ك ل اإيانوري�س هابيت دي    

مونا�سرتيج ب.م.ف. كامبيليليوروم    

ج.ج. رو�سو     

 .c$1980،و.و. موروb$: نيويوركa$    

 Pel battesimo di S.A.R. Ludovico...
 KL Ianuarius habet dies XXXI
Monasterij B.M.V. campililiorum
 J.J. Rousseau
$aNew York :$bW.W. Morrow,$c1980.

رمبا يتم يف بع�س احلالت تقدمي ا�ستهالليات ال�سماء ال�سخ�سية يف امل�سدر من غري عالمات 

وقف. وحني يكون معلوماً اأنها ا�ستهالليات، فقم بتنظيم الرتقيم وذلك باإدراج نقطة بعد كل 

حرف. واإذا كنت يف ريب من هذا، ل تدرج عالمات وقف. 

تاأليف ت �س اإليوت  امل�سدر الرئي�س:    

تاأليف ت. �س. اإليوت  التدوين:    
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د. �س يذهب اإىل ال�سينما  امل�سدر الرئي�س:   لكن   

د. �س يذهب اإىل ال�سينما   التدوين:     

 chief source:        by T S Eliot
 transcription:       by T.S. Eliot
 but  chief source:        Dr. X goes to the movies
 transcription:       Dr. X goes to the movies

با�ستهاليل، ول  لي�س  اآخر  اأو عن�سر  تعقبه كلمة  ا�ستهاليل  بعد  اأدخل م�سافة طباعية واحدة 

تدخل م�سافة طباعيةاً بعد ا�ستهاليل يعقبه ا�ستهاليل اآخر يتاألف من حرف واحد. 

ف َو هـ دينبي    امل�سدر:  

  التدوين:  ف  َو  هـ  دينبي... 

املجلة التقنية ملعامل اأت َوت بيل    امل�سدر:  

  التدوين:  املجلة التقنية ملعامل اأت  َو  ت  بيل... 

تقرير رَود    امل�سدر:  

  التدوين:   تقرير ر َو د... 

ندوة و.�س.د.اأ....     امل�سدر:  

  التدوين:  ندوة  و.�س.د.اأ. ...

�سيمفونية ب ب �س...    امل�سدر:  

  التدوين:  �سيمفونية ب ب �س... 

source:  F&H Denby 
transcription:  F & H Denby... 
source:   AT&T Bell Laboratories technical 
journal 
transcription:  AT & T Bell Laboratories technical journal... 
source:  R&D report 
transcription:  R & D report...
source:  U. S. D. A. Symposium... 
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transcription:  U.S.D.A. Symposium... 

source:  B B C Symphony... 
transcription:  BBC Symphony...

تعامل مع الخت�سار الذي يتاألف من اأكرث من حرف واحد كما لو كان كلمة م�ستقلة،   

وذلك بف�سله مب�سافة طباعية عن الكلمات اأو ال�ستهالليات ال�سابقة اأو الالحقة. 

Ph. D. 
Ad bibliothecam PP. Franciscan. in Anger
Mr. J.P. Morgan
Paratiyum camukamum /$cMa. Pa. Periyacamit Turan
$aCharleston, W. Va. :$b s.n.],$c1980.
... by Wm. A. Brown 

اأو اأكرث )اأو جمموعة من ال�ستهالليات( اأو لفظان  اإذا كان هناك لفظان خمت�سران   

الآخر  عن  منها  كل  بف�سل  فقم  متجاورين،  يظهران  اأكرث،  اأو  اخت�ساران  اأو  اأكرث  اأو  اأوائليان 

مب�سافة طباعية. 

م.  ج.ب.  رابو     

)اأي ال�سيد ج.ب. رابو(     

تاأليف  ر.ف.  �س.  د.  �س.  باري�س ...    

)اأي تاأليف رولن فريار، �سيد �سامرباي ...(      

M. J.P. Rabaut 
(i.e., Monsieur J.P. Rabaut) 
par R.F. s. d. C. Paris... 
(i.e., par Roland Fréart, sieur de Chambray...)

اأو  �سيغة خمت�سرة  على  يحتوي  موؤمتر  ا�سم  تدوين  عند  املوؤمتر.  ا�سم  ال�سنة يف   )3  

كاملة لل�سنة، فقم بتنظيم حتديد امل�سافات الطباعية  وذلك من خالل التاأكد باأن هناك م�سافة 

طباعية واحدة ت�سبق ال�سنة بغ�س النظر عن �سيغة ال�سنة )على �سبيل املثال، ا�ستخدام الفا�سلة 
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العليا اأو اأي حرف اآخر ليحل حمل جزء من ال�سنة ؛ ال�سيغة الكاملة لل�سنة متحدة مع عن�سر 

اآخر بدون حتديد م�سافات بني الكلمات(. 

�س د�س2000   امل�سدر:     

�س د�س  2000      التدوين:    

�س ب 2000  امل�سدر:     

�س ب   2000  التدوين:    

�س ب98 امل�سدر:     

�س ب  98   التدوين:    

  

source:  CDS2000  
transcription:  CDS 2000  
source:  CP 2000  
transcription:  CP 2000  
source:  CP98 
transcription:  CP 98  
source:  ... ECOOP’98 workshop reader... 
transcription:  ... ECOOP ’98 workshop reader...  
source:  ECOOP’99 SCM-9 Symposium 
transcription:  ECOOP ’99 SCM-9 Symposium 

البقاء عليها  وينبغي  �سرطة  العنوان. عند تدوين عنوان يحتوي على  �سرطة يف   )4  

نظراً لأن عن�سر )عنا�سر( البيانات الذي يعقب ال�سرطة جزء من العنوان نف�سه، فقم بتدوين 

ال�سرطة كوا�سلتني   متجاورتني، بدون م�سافة طباعية على اأي من جانبي الوا�سلتني. 

تقرير اإعادة فح�س اجل�سر �سرطة املرحلة 1...  امل�سدر:    

تقرير اإعادة فح�س اجل�سر--املرحلة 1 ...  التدوين:     

اأ�سرة بريد يف اإنديانا �سرطة 1880-1990  امل�سدر:    

اأ�سرة بريد يف اإنديانا1880-1990-- التدوين:   

source:  Bridge reinspection report dash]phase I... 
transcription:  Bridge reinspection report--phase I... 
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source:  Byrd family in Indiana dash 1880-1990 
transcription:  Byrd family in Indiana--1880-1990 

5( عنوان مغاير. ل تنه عنواناً مغايراً variant title )احلقل 246( بعالمة ترقيم   

انهائية اإل حني تكون جزءاً من البيانات )على �سبيل املثال، نقطة يف اخت�سار(. 

البيبليوجرايف  للو�سف  الدويل  التقنني  ترقيم  اأي�ساً  هو  والذي  نف�سها  العناوين  يف  الرتقيم 

ISBD
للتعامل اإخلا�س مع الرتقيم الذي يظهر يف العناوين نف�سها والذي هو اأي�ساً ترقيم   

1.1B1 اأنظر تف�سري قواعد مكتبة الكوجنر�س ISBD، التقنني الدويل للو�سف البيبليوجرايف

الرتقيم يف نهاية احلقول 245، 250، 260، 300، 321/310، 362 

 ISBD كما تو�سح القاعدة 1. 0ج، فاإن ترقيم التقنني الدويل للو�سف البيبليوجرايف  

بني احلقول )نقطة-م�سافة طباعية-�سرطة-م�سافة طباعية( ُيحذف فقط حني يكون احلقل 

التايل فقرة. ووفقاً ملمار�سة عتيدة، فاإن احلقول 245، 250، و260 ت�سكل فقرة كما هي احلقول 

4XX-300. وتلك املمار�سة العتيدة نف�سها تتعامل مع حقول مارك5XX 21 على اأنها فقرات 
يتم  لن  الوقف-م�سافة طباعية-�سرطة-م�سافة طباعية  فاإن عالمة  ذلك،  على  وبناء  فردية. 

التب�سرة  لف�سل  اأو  اإلخ،  التوزيع،    الن�سر،  حقل  من  املادي  الو�سف  حقل  لف�سل  ا�ستخدامها 

الأوىل يف حقل التب�سرات من الو�سف املادي اأو حقل ال�سل�سلة. 

1( احلقول 245، 250. اإذا كان اأي من احلقلني 245 اأو 250 ل ينته بعالمة وقف،   

فا�سل عالمة  توليد  تتمثل يف  تلك  الوقف  اإىل عالمة  واحلاجة  باإ�سافة  عالمة وقف.  فقم 

الوقف-م�سافة طباعية-�سرطة-م�سافة طباعية يف العر�س والذي ميكن اأن يق�سم اإىل فقرات. 

يف  التي  الوقف  عالمة  اأن  يالحظ  فقرات،  اإىل  مق�سمة  عر�س  حلالت  التالية  الأمثلة  ويف 

”امل�سافة  ولكن  الت�سجيلة،  يف  طباعية،  طباعية-�سرطة-م�سافة  الوقف-م�سافة  عالمة  فا�سل 

الطباعية-�سرطة-م�سافة طباعية “ لي�ست كذلك ؛ لقد مت توليدها بوا�سطة برنامج عر�س. 

a$  00ملاذا اأنا؟.    245    

 .c$1982،سر. وي�ستنغ�b$: .بريمنغهام، األa$  ##  260    
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ملاذا اأنا؟. -- بريمنغهام، األ. : �سر. وي�ستنغ، 1982.  العر�س:    

a$  00درا�سة و�ستليك “�سنغني يف املطر”.    245      

 .c$1983، .د.ن  b$: بريجبورت، يوتاهa$  ##  260      

العر�س:      درا�سة وي�ستليك “�سنقني يف املطر”. -- بريجبورت، يوتاه :  د.ن. ،   

 .1983                                   

       a$   ##  250ط. الأوىل . 

 c$1984-،سر. بونر�:b$ .سيكاغو، اإليـ�a$  ##  260       

العر�س:       . --  ط. الأوىل . – �سيكاغو، اإليـ. : �سر. بونر، -1984   

245 00 $aWhy me?.
260 ## $aBirmingham, Ala. :$bWesting Co.,$c1982.

display:  Why me?. –— Birmingham, Ala. : Westing Co.,   1982. 
245 00 $aWestlake’s A study of “Singin’ in the 
   rain”.
260 ## $aBridgeport, Utah :$b[s.n.],$c1983.

display:  Westlake’s A study of “Singin’ in the rain”. —– 
Bridgeport, Utah : [s.n.], 1983.
250 ## $a[1st ed.].
260 ## $aChicago, Ill. :$bPogner Corp.,$c1984-

display:  . —– [1st ed.]. —– Chicago, Ill. : Pogner Corp., 
1984- 

اغالق،  مبعقف  اأو  اغالق،  بهالل  اأو  بنقطة،   260 احلقل  ينتهي   .260 احلقل   )2  

ا�ستثنائي، حني ل يوجد هناك تاريخ يف مطبوع  اأو بوا�سلة(. وعلى نحو  ا�ستفهام،  اأو بعالمة 

اإذا كان جزءاً  اإل  اأو و�سف م�سادر متكاملة، ل يختتم احلقل بعالمة ترقيم ختامية  م�سل�سل 

من ا�سم النا�سر )اأي، اإذا مل يكن هناك تاريخ، فال تقم باإ�سافة ترقيم(. ولأن ممار�سة مكتبة 

الكوجنر�س تن�س على ح�سر البيانات املوؤقتة بالن�سبة للكتب املنفردة داخل معقويف زاوية > < 

)اأنظر ممار�سة مكتبة الكوجنر�س/برنامج الفهر�سة التعاونية للم�سل�سالت على اخلط املبا�سر 

)CONSER( فيما يخ�س البيانات املوؤقتة/غري املوؤكدة اأدناه(، ورمبا ينتهي هذا احلقل اأي�ساً 

مبعقف زاوية. 
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احلقل  ياأتي  عندما  اغالق.  بهالل  اأو  بنقطة   300 احلقل  ينتهي   .300 احلقل   )3  

4XX بعد احلقل 300، تاأكد باأنه ينتهي بعالمة الوقف. يف الأمثلة التالية، يالحظ اأن الهاللني 
املحيطني ببيانات ال�سل�سلة لي�سا موجودين يف الت�سجيلة ؛ بل اإنه يتم توليدهما، بدًل من ذلك، 

بوا�سطة برنامج العر�س. 

        a$  ##  300 271 �س.  ؛$c 21  �سم.  +e$1  اأطل�س  )37  �س.،  19 

        ورقة  ؛  37 �سم.(.  

a  # 1$�سل�سلة بحوث    490       

 العر�س:  271 �س.  ؛  21  �سم.  +  1  اأطل�س  )37  �س. ،  19  ورقة  ؛  37  

        �سم.(.  -- )�سل�سلة بحوث( 

       a$  ##  300 96  �س.  :$bاإي�س.  ؛$c 18  �سم.  

a  #0$من�سورات ب & ت     440      

 العر�س:              96  �س.  :  اإي�س.  ؛  18  �سم. -- )من�سورات ب َو ت( 

300 ## $a271 p. ;$c21 cm. +$e1 atlas (37 p., 19 
   leaves; 37 cm.).
490 1# $aResearch series 

display:  271 p. ; 21 cm. + 1 atlas (37 p., 19 leaves ; 37 
cm.). —– (Research series)

300 ## $a96 p. :$bill. ;$c18 cm.
440 #0 $aR & D publications

display:  96 p. : ill. ; 18 cm. —- (R & D publications)

من  جزءاً  كانت  اإذا  اإل  بنقطة  احلقالن  هذان  ينتهي  ل   .321/310 احلقالن   )4  

البيانات. وميكن اأن ينتهيان بوا�سلة )تاريخ مفتوح(، اأو هالل اغالق )معلومات متييزية(، اأو 

معقف زاوية )طريقة مكتبة الكوجنر�س/برنامج الفهر�سة التعاونية للم�سل�سالت على اخلط 

املبا�سر فيما يخ�س البيانات املوؤقتة(. 
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5( احلقل 362. بالن�سبة لعالمة الرتقيم النهائية، اأعمد اإىل تطبيق العرف املن�سو�س   

عليه اأدناه يف 2( عالمة الرتقيم اخلتامية )5XX( يف الق�سم الرتقيم يف التب�سرات. 

 punctuation in Notes الرتقيم يف التب�سرات

م�سافة  �سع  متوقعة،  اإ�سافية  معلومات  هناك  يكون  حني  متوقعة.  اأ�سافية  معلومات   )1

طباعية قبل اأو بعد الوا�سلة. 

i$  #1اأعداد �سهر اأكتوبر -1975 لها عنوان$a:اجلرمية َو اجلنوحية    246  

a$  ##  500مج. -9 حترير ج. �سفيال له عنوان ...   

a$  ##  500مج. 10- ترجمة ...     

a$  ##  500مج. 1979- لها اأي�ساً ق�سم اإ�سايف ُي�سمى ...   

246 1# $iIssues for Oct. 1975- have title:$aCrime & 
         delinquency 
500 ## $aVol. 9- edited by G. Svehla has title... 
500 ## $aVols. -10 translated by... 
500 ## $aVols. for -1979 also have additional 
         section called... 

 “)5XX( حقل التب�سرات )5(. اأنظر اأي�ساً الق�سم زXX( عالمة الرتقيم الإنهائية )2  

على  امل�سل�سالت  لفهر�سة  التعاونية  الفهر�سة  الكوجنر�س/برنامج  مكتبة  ممار�سة  حتت  اأدناه 

اخلط املبا�سر فيما يخ�س البيانات املوؤقتة/غري املوؤكدة. 

الإنهائية عالمة وقف ). (،  ،5XX فاإن عالمة الرتقيم  بالن�سبة لتب�سرات احلقول   

؛ ت�ستخدم يف  ! (، وا�سلة ) -  ا�ستفهام ) ؟ (، عالمة تعجب )  “ (، عالمة   ( اقتبا�س  عالمة 

نهاية تاريخ مفتوح، اإلخ.(، و)ممار�سة مكتبة الكوجنر�س/برنامج الفهر�سة التعاونية لفهر�سة 

اأو عالمة  تب�سرة بعالمة وقف  اأنه كل   .) <  ( زاوية   املبا�سر( معقف  امل�سل�سالت على اخلط 

ترقيم اإنهائية اأخرى. 

a$  ##  504يحتوي على ارجاعات بيبليوجرافية )�س. 310-325(.    
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504 ## $aIncludes bibliographical references (p. 
              310-325). 

لحظ اأن هذه الإر�سادات تنطبق على الرتقيم يف نهاية البيانات املن�سئة لتب�سرة يف حد   

ذاتها. ويف ظل ظروف معينة، رمبا ينتهي حقل ما يف الواقع بحقول مارك 21 فرعية ب�سيغة 

مارك كما يلي : 

اأ( 5$ )املوؤ�س�سة التي ينطبق عليها احلقل(، ويف تلك احلالة ل يكون هناك ترقيم يف   

نهاية احلقل. 

a$ ##  500 جمموعة مكتبة الكوجنر�س غري مكتملة: مج. 12 ناق�س.   

     5$مكتبة الكوجنر�س  

           500 ## $aLC set incomplete: v. 12 wanting. $5DLC 
Uniform Resource identifers(، ويف هذه احلالة  $u )حمدد امل�سدر املوحد  ب(   

فاإن الرمز الأخري يف احلقل يكون هو الرمز الأخري ملحدد امل�سدر املوحد اأياً كان. 

   :u$ سراء الن�سخة الإلكرتونية متاح اأي�ساً يف�a$  ##  530  

      http://www.thelearner.com
a ##  530$متاح على النرتنت من خالل موقع مكتب الح�ساء الأمريكي لكن   

 (http://www.census.gov).    

530 ## $aElectronic version also available to 
purchase at:$u http://www.thelearner.com
but  530 ## $aAvailable online at the U.S. Census Bureau
      Web site (http://www.census.gov).

 

ج( 7$ )عنا�سر البيانات ذات الطول الثابت لال�ستن�ساخ( حمدد لال�ستخدام يف احلقل   

533؛ وعندما ي�ستخدم، ل يكون هناك ترقيم يف نهاية احلقل. 

a$  ##  533ميكروفيلم.$m$1962-1966.bاآن اآربور،   

                    ميت�سيغان:$cميكروفيلمات اجلامعة الدولية 

                  $d$1988.e، بكرة ميكروفيلم ؛ 35                  
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d7$19651962 auuim.م م                                

533 ## $aMicrofilm.$m1962-1966.$bAnn Arbor, Mich.
:$cUniversity Microfilms International,$d1988.$e1 microfilm 
reel ; 35
mm.$7d19621965miuuua 

ا�ستثناءات: 

586. ل تنتهي هذه احلقول   ،583  ،536  ،535  ،510 505 غري التام، احلقول  احلقل   

بعالمة وقف اأو بعالمة ترقيم اإنهائية اإل اإذا كانت جزءاً من البيانات، وعلى �سبيل املثال، عالمة 

الوقف حني تكون جزءاً من اخت�سار، اأو وا�سلة يف نهاية تاريخ مفتوح، اإلخ.   

ممار�سة مكتبة الكوجنر�س/برنامج الفهر�سة التعاونية لفهر�سة امل�سل�سالت على اخلط املبا�سر 

)CONSER( فيما يخ�س البيانات املوؤقتة/غري املوؤكدة 

1( عام. بنَيّ اأن البيانات موؤقتة اأو غري موؤكدة وذلك بح�ســــــرها بني معقويف زاويــــــة   

) < > (. وتعر�س هذه البيانات يف جميع احلالت. وتعامل مع معقوفات الزاوية على اأنها رموز 

نظامية، مطبقاً 

اأعراف حتديد امل�سافات الطباعية العادية قبلها وبعدها كما هو مو�سح يف الأمثلة. 

وحني يكون التاريخ حم�سوراً بني معقويف زاوية، ل ت�ستخدم حتديد امل�سافات الطباعية   

معقوفات  خارج  مفتوح  تاريخ  هناك  يكون  لإي�ساح اأنه تاريخ مفتوح: ” <-1981> “ وحني 

الزاوية، ا�ستخدم حتديد امل�سافات الطباعية العادية قبل وبعد الوا�سلة اإل اإذا �سبقها اأو حلقها 

تاريخ موؤقت حم�سور بني معقويف   زاوية، مثاًل، ”-1979 <1980> “ اأو ” <1980>1980-. 

“
ف�سع  موؤقتة،  بيانات  على  انتهاء  و/اأو  بدء  اأرقام  اأو  تواريخ  امتدادات  ت�ستمل  حني   

الوا�سلة داخل اأو خارج معقويف الزاوية كما هو مبني يف الأمثلة التالية: 

<1966->  

<-رقم 47>  

<مايو -2001مج. 3، رقم 2>  

<2001 -1988<خريف   
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<مج. 4>- مج. 12   

 <1966-> 
 <-no. 47> 
 <May 2001-v. 3, no. 2>
 1998-<fall 2001> 
 <Bd. 4>-Bd. 12  

 

الطباعية  امل�سافات  ت�ستخدم  ل  زاوية،  معقويف  بني  حم�سورة  املقتنيات  تكون  حني   

لالإي�ساح باأنها موؤقتة. 

a$  ##  300مج.  <1>   

 .La foto-restituzione grafico-numerica .2 مج --a$  # 1   505   

Fotographie .2 مج(. ج  Generalita )2.1 ج        

          oblique <مج 1> 

300 ## $av. <1>
505 1# $a-- v. 2. La foto-restituzione grafico-numerica.
            pt. 1. Generalita (2 v.). pt. 2. Fotographie 
            oblique <v. 1>

2( اإر�سادات تف�سيلية لت�سجيل البيانات املوؤقتة/غري املوؤكدة 

  اأ( تغيريات يف بيانات العنوان )247/246( 

i$  # 1عنوان �سفحة عنوان اإ�سافية <اطالق 5، ن�سر a$:<1999منح    246   

                 تعليم ريا�سيات 

 )updating loos-leaf اإ�سبارة يجري حتديثها(    

i$  # 1عنوان مواز يف راأ�س لغة تو�سيم الن�س الت�سعبي <13 يناير ،    246  

               a$:<2002اأطفال و�سبيبة  
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)موقع على الإنرتنت يجري حتديثه(   

a$  41القائمة ال�سهرية ملراجعة من�سورات الولية<$fيوليو -1976>   246  

)مطبوع م�سل�سل(   

a$  01دليل الع�سوية<$fالتحديث 2، ن�سر 1999>   247  

      )اإ�سبارة يجري حتديثها( 

246 1# $iAdded title page title <release 5, 
   published 1999>:$aMath education 
   scholarships 
(Updating loose-leaf) 
246 1# $iParallel title in HTML header <Jan. 13, 
   2002>:$aChildren and young persons 
(Updating Web site) 
246 14 $aState publications monthly 
   checklist$f<July 1976-> 
(Serial) 
247 10 $aMembership directory$f<update 2, published 
   1999> 
(Updating loose-leaf) 

  ب( حقل الن�سر، التوزيع، اإلخ )260(. ل تنطبق هذه الأعراف على الدوريات/ امل�سل�سالت 

اأو امل�سادر املتكاملة )البيانات املوؤقتة لي�ست م�سجلة يف هذا احلقل(. 

      التاريخ الدائم. اإذا ُنظر اإىل تاريخ كامل على اأنه دائم، ف�سجله من غري معقويف زاوية. 

 1980-  ،    

<-1980> اأو، -1980<   >     ولي�س 

  )مج <1>؛مج 1 �سدر يف 1980(   

  

1980- ،
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 > <or ، 1980- >1980-<   not
 (v. <1>; v. 1 published in 1980)

التاريخ املوقت. اإذا كان جزء من التاريخ موؤقتاً، فقم بح�سر ذلك اجلزء بني معقويف زاوية.

 <1981>1980-  ،   

)مج <2-1>؛ مج 2 �سدر يف 1981(    

 <1981->  ،   

)مج <2>؛ مج 2-1 �سدر يف 1981؛ مكتبة    

الكوجنر�س تقتني مج 2 فقط(         

 .-1981<1979>  ،   

)مج <3-2>؛ جمموعة يف 3 مج؛ مكتبة    

الكوجنر�س ل تقتني مج 1(    

  <c<1978-c1980 ،   

               )مج <3-2>؛ جمموعة من 5 مج؛ مكتبة 

الكوجنر�س ل تقتني مج 1 ول مج 5(    

, 1980-<1981> 
 (v. <1-2>; v. 2. published in 1981) 
, <1981-> 
 (v. <2>; v. 1-2 published in 1981; LC has only v. 2) 
, <1979>-1981. 
 (v. <2-3>; 3 v. set; LC does not have v. 1) 
, <c1978-c1980> 
 (v. <2-3>; 5 v. set; LC does not have v. 1 or v. 5) 

تاريخ بتقومي غري ميالدي. عندما ي�سمل التعبري عن التاريخ �سيغة ل تنتمي    

للتقومي امليالدي ويكون التاريخ موؤقتاً )كما هو احلال عند فهر�سة مادة متعددة الأجزاء من 

خارج املجلد 1(، فاعترب كامل التعبري عن التاريخ على اأنه موؤقت و�سجل اجلميع بني معقويف 



35

تفسير مكتبة الكونجرس للقواعد

  <Shōwa  57-  [1982-> ،زاوية، على �سبيل املثال

ج( حقل الو�سف املادي )300(. ل تنطبق هذه الأعراف على املطبوعات امل�سل�سلة/   

الدوريات اأو امل�سادر املتكاملة )البيانات املوؤقتة لي�ست م�سجلة يف هذا احلقل(. 

املقتنيات  �سجل  عام،  وب�سكل  واملواد.  املقتنيات  ت�سجيالت  يف  املقتنيات  ت�سجل  عام.   

بالن�سبة للمواد متعددة الأجزاء غري املكتملة )”مدخل مفتوح “( يف الت�سجيلة البيبليوجرافية 

كذلك. 

الت�سجيلة البيبليوجرافية. �سجل املقتنيات بني معقويف زاوية تالية للت�سمية املحددة   

للمادة حتى تكتمل املادة وُتغلق الت�سجيلة. 

1( حني تقتني املكتبة جزءاً واحداً من مادة ذات اأجزاء متعددة، ف�سجل فقط الت�سمية   

Piece/number designation .املحددة للجزء

مج <1>   :     

ال�سفحات <3> :      

اأقرا�س �سوتية <2> :      

حامالت اأفالم <ب> :      

خرائط <4> :      

v. <1> :
sheets <3> : 
sound discs <2> : 
film cassettes <B> : 
maps <4> :

2( عندما تقتني املكتبة اأكرث من جزء واحد من مادة متعددة الأجزاء، فبني ت�سميات/  

غري   كانت  اإذا  فردي  نحو  على  اأو  متعاقبة،  كانت  اإذا  �سامل،  نحو  على  املقتناة  الأجزاء  اأرقام 

متعاقبة. 

مج <1-2>  :     

حامالت اأفالم <3، 5> :     

بكرات ميكروفيلم <4، 6، 7-10> :     

�سرائح جمهرية <اأ-ج، هـ> :     
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اأطل�س 1 )مج <1> ؛ خرائط )بع�سها لون( ؛ 43 �سم( + <1>     

ن�سو�س )30 �سم(     

v. <1-2> : 
film cassettes <3, 5> :
microfilm reels <4, 6, 7-10> :
microscope slides <A-C, E> :
1 atlas (v. <1> ; maps (some col.) ; 43 cm.) + <1>
texts (30 cm.)

3( بالن�سبة لالأوعية متعددة الأجزاء والتي يختلف فيها عدد الوحدات البيبليوجرافية   

تف�سري  )اأنظر  باملقارنة مع جتليدها لحقاً  الأ�سل  )كما �سدرت يف  املادية  الوحدات  عن عدد 

قواعد مكتبة الكوجنر�س 2.5B18((، قم ب�سياغة بيان وا�سح حول املوقف كما يلي : 

ب�سولة  واتبعها  املقتناة  البيبليوجرافية  الوحدات  ت�سميات/اأرقام  بت�سجيل  قم  اأ(   

البيان بني معقويف  املادية ؛ قم بح�سر كامل  “ وعدد الوحدات  ”يف  منقوطة )  ؛ (، والكلمة 

زاوية بعد الت�سمية املحددة للمادة. 

مج <مج 2-1؛ يف 3> :      

v. <v. 1-2; in 3> :
ب( من ال�سروري يف املواقف املعقدة انتقاء ال�سيغة الأف�سل بناًء على كل حالة على   

اإلخ،  اأجزاء،  اإىل  اأي�ساً  البيبليوجرافية نف�سها مق�سمة  حدة. وب�سكل عام، حني تكون الوحدات 

فبني ذلك با�ستخدام الت�سميات/الأرقام التي تنطبق على كل وحدة، وذلك بف�سل هذه املعلومات 

بوا�سطة بعالمات �سبه ال�سارحة)؛(  

مج <مج 1، ج 1؛ مج 2؛ يف 3> :      

v. <v. 1, pt. 1; v. 2; in 3> :
رمبا تعتمد ال�سياغة املعطاة يف حقل الو�سف املادي، على ما اإذا كانت تب�سرة املحتويات     

مدونة، واإذا كان الأمر كذلك، فاإن املعلومات موجودة هناك. وعلى �سبيل املثال، اإذا كانت جميع 

اأجزاء جملد ما مقتناة وم�سجلة يف حقل التب�سرات، فلي�س من ال�سروري تف�سيل مفرداتها يف 

بيان مدى املادة  اأي�ساً. 
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مج <مج 1، ج اأ-ب؛ مج 2، ج اأ-ب؛ مج 3، ج     

اأ-ب؛ مج 4، ج اأ-ب؛ مج 14-5؛ يف 18> :      

)مل ت�سجل تب�سرة حمتويات(     

v. <v. 1, pts. A-B; v. 2, pts. A-B; v. 3, pts. A-B;
v. 4, pts. A-B; v. 5-14; in 18> : 
(No contents note given) 

مج <مج 1؛ مج 2؛ ج اأ-ب؛ يف 3> :     

لر�س  جمعه   / الالع�سوية  الذرات   .1 ج   ،1 $a رقم   #  1   505    

جونار 

�سيلني. ج 2. الذرات الع�سوية ذات اجلزيئات الكربى / حترير اآرثر اإ. مارتل --  رقم 2  ج اأ. 

د.  دوقال�س  حترير   / الع�سوية  الذرات  ب.  ج  هوقفيلت.  اإريك  حترير   / الالع�سوية  الذرات 

بريين )2 مج( 

v. <v. 1; v. 2, pts. A-B; in 3> : 
505 1# $aNo. 1, pt. 1. Inorganic ligands / compiled 

by Lars Gunnar Sillén. Pt. 2. Organic including macromolecule 
ligands / compiled by Arthur E. Martell ––  No. 2.  Pt. A. In-
organic ligands / compiled by Erik Högfeldt. Pt. B. Organic 
ligands / compiled by Douglas D. Perrin (2 v.) 

مج <مج 1، ج 1؛ مج 2؛ يف 3>    

a  # 1  505$مج 1. مقدمة <ج 1> - مج 2. دليل )2 مج(.      

v. <v. 1, pt. 1; v. 2; in 3>  
505 1# $av. 1. Introduction <pt. 1> – v. 2. Guide 
   (2. v.). 

اأن  اأو  جداً  كبرياً  الأجزاء  عدد  فيها  يكون  التي  الأجزاء  متعددة  للمواد  بالن�سبة   )4  

الأجزاء لي�س لها ت�سميات/ترقيمات فردية، فدون بني معقويف زاوية العدد املرتاكم لالأجزاء 

املقتناة. واإذا كانت املجوعة ناق�سة، ف�سجل العدد �سابقاً للت�سمية املحددة للمادة. 
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<50>  ورق لعب      

)تكتمل يف 52 ورقة لعب(      

<179>  اأوراق      

     )تكتمل يف 200 ورقة> 

<50> playing cards 
  (Complete in 52 playing cards) 
<179> sheets 
  (Complete in 200 sheets) 

د( معلومات عن مرات ال�سدور )321/310( 

a$  ##  310يتم حتديثها �سهرياً،<b$15 مايو، 2001>   

a$  ##  321يتم حتديثها ف�سلياً،<b$9 �سبتمرب، 1999>   

)اإ�سبارة يتم حتديثها(    

a$  ##  310يتم حتديثها يومياً<b$15 اأغ�سط�س، 2002>   

a$  ##  321مرات ال�سدور متغرية،<b$2 فرباير، 1999>   

)موقع على النرتنت يتم حتديثه(    

a  ##  310$ف�سلية،<$bنوفمرب -1984مج 16، ع 3>   

a  ##  321$ن�سف �سهرية،<$bاأكتوبر/نوفمرب -1971>   

)مطبوع دوري/مت�سل�سل(   

310 ## $aUpdated monthly,$b<May 15, 2001> 
321 ## $aUpdated quarterly,$b<Sept. 9, 1999> 
  (Updating loose-leaf) 

310 ## $aUpdated daily,$b<Aug. 15, 2002> 
321 ## $aFrequency varies,$b<Feb. 2, 1999> 
  (Updating Web site) 

310 ## $aQuarterly,$b<Nov. 1984-v. 16, no. 3> 
321 ## $aSemimonthly,$b<Oct./Nov. 1971-> 
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  (Serial) 

 .)4XX( حقل ال�سل�سلة : مواد متعددة الأجزاء يف �سل�سلة ذات مدخل مفتوح )هـ  

حني تكون املادة متعددة الأجزاء هي نف�سها يف �سل�سلة وهذه املادة املتعددة الأجزاء م�سنفة على 

لالإر�سادات  وفقاً  وذلك  املهياأة  املجموعة  ت�سجيلة  يف  ال�سل�سلة  ترقيم  ف�سجل  جمموعة،  اأنها 

التالية حتى تكتمل املادة املتعددة الأجزاء. 

1( �سجل ترقيم ال�سل�سلة للمجلد الأول اأو الأخري على اأنها بيانات دائمة، اأي ل حت�سرها   

بني معقويف زاوية < >. 

اأو  الأول  املجلد  يكون  حني  دائمة  بيانات  اأنها  على  ال�سل�سلة  ترقيم  جميع  �سجل   )2  

الأخري قيد الفهر�سة مع جملدات اأخرى متتابعة للمادة متعددة الأجزاء ويكون ترقيم ال�سل�سلة 

متفرقاً. 

اأي  موؤقتة،  بيانات  اأنها  على  ال�سل�سلة  ترقيم  �سجل  الأخرى،  احلالت  جميع  يف   )3  

حم�سورة بني معقويف زاوية.   

ا�ستخدم وا�سلة لف�سل الأرقام املتتابعة وفا�سلة لف�سل الأرقام املتفرقة. وحني تكون   

املادة متعددة الأجزاء كاملة، اأظهر جميع الرتقيم على اأنه بيانات دائمة. 

املجلد الأول اأو الأخري ملادة متعددة الأجزاء جاري فهر�سته

ل جملدات اأخرى

$aعنوان املادة متعددة الأجزاء    245   

$aمج <1>  300   

$a_________؛ $vمج 13   4XX   

)مج 1 ملادة متعددة الأجزاء هو مج 13 لل�سل�سلة(    

245 $aMultipart item title 
300 $av. <1> 
4XX $a___________; $vv. 13
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  (v. 1 of multipart item is v. 13 of series

$aعنوان املادة متعددة الأجزاء   245   

$aمج <5>  300   

$a__________؛$v رقم 22   4XX   

)مج 5 للمادة متعددة الأجزاء هو مج 22 لل�سل�سلة(     

245 $aMultipart item title 
300  $av. <5>
4XX $a___________; $vno. 22
  (v. 5 of multipart item is no. 22 of series)

جملدات وترقيمات �سل�سلة اأخرى متتابعة 

$aعنوان املادة متعددة الأجزاء   245   

$aمج <1-2>  300   

$a__________؛ $vرقم -3<4>   4XX   

)مج 2-1 للمادة متعددة الأجزاء هي مج 4-3 لل�سل�سلة(     

245 $aMultipart item title 
300 $av. <1-2> 
4XX $a___________; $vno. 3-<4> 
  (v. 1-2 of multipart item are no. 3-4 of series)

جملدات وترقيم �سل�سلة اأخرى متفرقة  

$aعنوان املادة متعددة الأجزاء   245   

$aمج <1-3>  300   

$a__________؛ $vمج 5، 7، 10   4XX   

)مج 3-1 للمادة متعددة الأجزاء هي مج 5، 7، 10 لل�سل�سلة(     
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245 $aMultipart item title 
300  $av. <1-3>
4XX $a___________; $vv. 5, 7, 10
  (v. 1-3 of multipart item are v. 5, 7, 10 of series)

$aعنوان املادة متعددة الأجزاء   245   

$aمج <1، 3>  300   

$a__________؛ vرقم 24، <30>  4XX   

)مج 1، 3 للمادة متعددة الأجزاء هما مج 24، 30 لل�سل�سلة(     

245 $aMultipart item title 
300  $av. <1, 3>
4XX $a___________; |=vno. 24, <30>
(v. 1, 3 of multipart item are no. 24, 30 of series)

املجلدات غري الأول والأخري ملادة متعددة الأجزاء جاري فهر�ستها

جملد واحد فقط قيد الفهر�سة 

$aعنوان مادة متعددة الأجزاء   245   

$aمج <2>   300   

$a__________؛ $vرقم  <18>   4XX   

)مج 2 للمادة متعددة الأجزاء هو مج 18 لل�سل�سلة(    

245  $aMultipart item title 
300  $av. <2> 
4XX  $a___________; $vno. <18> 
(v. 2 of multipart item is no. 18 of series)

 

اأكرث من جملد واحد قيد الفهر�سة وترقيم �سل�سلة متتابع
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$aعنوان املادة متعددة الأجزاء    245

$aمج <2-4>  300   

$a_________؛ $vرقم <9-11>    4XX   

)مج 4-2 ملادة متعددة الأجزاء هي مج 11-9 لل�سل�سلة(    

245  $aMultipart item title 
300  $av. <2-4> 
4XX  $a___________; $vno. <9-11> 
  (v. 2-4 of multipart item are no. 9-11 of series)

اأكرث من جملد واحد قيد الفهر�سة وترقيم �سل�سلة متفرق 

$aعنوان املادة متعددة الأجزاء   245   

$aمج <2، 4>  300   

$a__________؛ $vرقم <31، 42>    4XX   

)مج 2، 4 للمادة متعددة الأجزاء هما مج 31، 42 لل�سل�سلة(    

245  $aMultipart item title 
300  $av. <2, 4> 
4XX  $a___________; $vno. <31, 42> 
  (v. 2, 4 of multipart item are no. 31, 42 of series)

التغري الذي طراأ على املمار�سة ال�سابقة: لحظ اأنه مل يعد من ال�سروري اإن�ساء مدخل   

اأن الرقم الأول لي�س دائماً. فلي�س  اأو  8XX فقط لأن الرتقيم لي�س متتابعاً  اإ�سايف يف احلقل 

اغالق  يتم  اأن  اإىل  القدمية  املمار�سة  تعك�س  التي  املوجودة  الت�سجيالت  تغيري  ال�سروري  من 

الت�سجيلة. وميكن، على نحو اختياري، تغيري هذه الت�سجيلة قبل اغالقها وفقاً لأي تعليمات 

�سادرة عن الوحدة وتنطبق على م�ستوى الوحدة. واإذا كان من ال�سروري اإن�ساء مدخل اإ�سايف 

 .4XX 8 لأي �سبب اآخر، دون الرتقيم بالطريقة املتبناة بالن�سبة للحقولXX يف احلقل

متعددة  مادة  من  اأجزاء  اأو  دورية/م�سل�سل  اأعداد  بع�س  فقط  ال�سل�سلة:  حقل  و(   

الأجزاء يف �سل�سلة )4XX(. اإذا كان هناك بع�س اأعداد دورية/م�سل�سل اأو اأجزاء من مادة متعددة 
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اأجزاء يف �سل�سلة واأخرى لي�ست كذلك، �سع قبل عنوان ال�سل�سلة اإ�سارة اإىل الأعداد اأو الأجزاء 

 - �سارحة  با�ستخدام  ال�سل�سلة  عنوان  عن  البيان  اأف�سل  ال�سل�سلة.  عليها  تنطبق  التي  املحددة 

م�سافة. 

مرجعية  اأعمال    :<a$1981->  # 1  490  

v$7894مايو 1980: من�سورات وزارة  اإخلارجية ؛-<a$1979>  # 1  490  

$aمج 1:  الرق�س والراق�سون يف الوقت احلا�سر    # 1  490  

؛مج13       

490 1# $a<1981->: Reference works 490 1# $a<1979>-May 
1980: Department of State
     publication ;$v7894 
490 1# $av. 1: Dance and dancers to-day ;$v13 

  )5XX( حقل التب�سرات )ز

التواريخ. �سجل التواريخ كما هو مبني يف 1( عام اأعاله.   

اأ�سدره:   هيئة ، -1888  ؛ بوا�سطة:  هيئة ،   ##  500  

 <1993->

500 ## Issued by:  body , 1888- ; by:  body , 
<1993-> 

اأرقام املجلدات. �سجل اأرقام املجلدات كما هو مو�سح يف 2( ج( اأعاله.   

$aمج  <1.3، 2.1> حررها ب. ج. ديرنيوك   ##  500

   ون�سرها ب. هان�ستاين، كولونيا 

$aمج <2> يحتوي على بيانات ن�سر...       ##  500

$aمج 6-1 اإعداد هـ. ليبيج؛ مج -7<8> بوا�سطة   ##  500
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   اإ. دوفرنوي. 

500 ## $aVols. <1.3, 2.1> edited by P.G. 
     Durniok and published by P. Hanstein, 
   Cologne.
500 ## $aVol. <2> has imprint... 
500 ## $aVols. 1-6 prepared by H. Lepage; v. 7-<8> 
     by E. Duvernoy. 

ل ت�ستخدم معقوفات الزاوية “الفارغة” ؛ بل اأدخل بدًل من ذلك م�سافة واحدة بعد   

اأو قبل وا�سلة اإذا كان من املتوقع اإ�سافة معلومات. 

$aمج -9 حترير ج.�سفيال له عنوان...   ##  500   

$aمج 10- ترجمة...   ##  500   

500 ## $aVol. 9- edited by G. Svehla has title... 
500 ## $aVols. -10 translated by...

فابداأ  املكتبة،  مقتنيات  �سمن  الأول  املجلد  يكن  مل  اإذا  املحتويات.  تب�سرات    

احلقل بوا�سلتني متجاورتني يليهما م�سافة طباعية ورقم املجلد الأول املقتنى فعاًل. 

<$aمج 2، ج 2-1؛ يف 3>   ##  300    

La foto-restituzione  .2 مج --a$  # 1  505    

   grafico-numerica. ج 1. 

Fotographie .2 مج(. ج Generalita )2   

                 oblique <مج 1> 

300 ## $a<v. 2, pt. 1-2; in 3>
505 1# $a-- v. 2. La foto-restituzione grafico-
numerica. pt. 1. Generalita (2 v.). pt. 2. Fotographie oblique <v. 
1>
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كل  واأجزاء  املادية،  الوحدات  عدد  عن  البيبليوجرافية  الوحدات  عدد  يختلف  عندما   

غري  لالأجزاء  الأعداد/الت�سميات  ف�سجل  املحتويات،  تب�سرة  يف  ُمبينة  بييليوغرافية  وحدة 

املكتملة بني معقويف زاوية. وب�سكل  عام، اح�سر اأي ت�سمية للجزء بني معقويف زاوية، خ�سو�ساً 

اإذا كان هذا يختلف عن ت�سمية الوحدة الأكرب التي هي جزء منها. 

<$aج 1؛ ج 2، مج 1؛ يف 3>  ##  300    

$aج 1. درا�سة تاريخية. مج 1، الن�س. مج 2،   # 1  505    

   مالحظات. – ج 3. ذيول: م�سرد اأبجدي بالأ�سر النبيلة 

   <مج 1>  

300 ## $a<pt. 1; pt. 2, v. 1; in 3>
505 1# $apt. 1. Historical study. v. 1, Text. v. 2, 
Notes. –- pt. 2. Annexes: alphabetic repertory of noble families 
<v. 1>

التواريخ و/اأو  ح( تب�سرات مدخل الربط البيبليوجرايف )76X-78X(. �سجل   

الأرقام كما هو مو�سح يف 1( عام يف هذا الق�سم. 

مع:$ن�سرة  $iمج لـ -1997<2000> �سادره   80  777  

<g$1982->بيانات اإح�سائية عن مرتفعات نورماندي  #0  770  

777 08 $iVols. for 1997-<2000> issued with:$tXYZ 
     newsletter 
770 0# $tDonneés statistiques pour la Haute-
     Normandie$g<1982-> 

       






