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PARTES COMPONENTES (MARC 21

LEADER 07)

De acordo com o estipulado no formato Marc 21, Leader - posição 07, Nível bibliográfico,
o código a indica partes componentes monográficas
o código b indica partes componentes em série
Parte componente monográfica – unidade bibliográfica monográfica fisicamente ligada a, ou
contida em, outra unidade, de forma que a recuperação da parte componente depende da
identificação e localização do item hospedeiro ou contentor. Contém campos que descrevem a
parte componente e dados que identificam o hospedeiro – campo 773 (entrada para o item
hospedeiro).
Exemplos de partes componentes monográficas e dos seus correspondentes items hospedeiros
incluem um artigo num volume/fascículo/número de periódico, um capítulo num livro, uma faixa
de um disco e um mapa numa folha que contém vários mapas
Parte componente em série – unidade bibliográfica em série fisicamente ligada a, ou contida em,
outra unidade, de forma que a recuperação da parte componente depende da identificação e
localização do item hospedeiro ou contentor. Contém campos que descrevem a parte componente
e dados que identificam o hospedeiro – campo 773 (entrada para o item hospedeiro).
Exemplo de uma parte componente em série e do seu correspondente item hospedeiro é uma
coluna ou rubrica que aparece regularmente num periódico.

Cfr: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdleader.html

Assim, quer na catalogação de artigos de revistas, quer na catalogação de partes/capítulos de
monografias, a codificação da posição 07 do Leader será a, devendo manter-se a mesma
codificação no campo fixo Nível bibliográfico.
NB A Informação SIIB 2-2010 sobre Analíticos inclui um erro no ponto 1. - Artigos de publicações
em série -,no que toca ao código do campo fixo nível bibliográfico: onde se lê código b, leia-se
código a.

Coimbra, 4 de Fevereiro de 2016
Paula Fernandes Martins

Encontram-se definidos dois novos templates para partes componentes, tendo em vista a sua
utilização por todas as bibliotecas:
PtCptMONO Contr. em Monografias; e
PtCptPP Artigos de revistas
Por não ser habitual a catalogação de partes componentes em série, não se definiu template para
este tipo de nível bibliográfico.
Antes de se eliminarem todos os outros templates destinados a analíticos/partes componentes,
aguardam-se as vossas sugestões para eventuais alterações aos que agora se criaram.

