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Begrippenlijst bibliotheek
Een belangrijk onderdeel van het Poppenspe(e)lmuseum is de bibliotheek. Sommigen
komen hier puur uit belangstelling, anderen voor studiedoeleinden. Op afspraak kan de
bibliotheek geraadpleegd worden. Onze boekenverzameling omvat ruim 9000 titels van
(inter)nationale werken en documentatie over onderwerpen op het gebied van het poppentheater en aanverwante kunsten. De collectie is via diverse ingangen – onder andere op
trefwoord, titel, auteur en signatuur via de computer en internet – te raadplegen. Wilt u
meer te weten komen over het (volks)poppenspel? Raadpleeg dan
https://dutchpuppetrymuseumcollection.com/. Dit Poppenspe(e)lmuseumpamflet bevat de uitleg van woorden en begrippen op
bibliotheekgebied. Wij houden ons aanbevolen voor op- of
aanmerkingen betreffende deze begrippenlijst.
Annotatie
Aanvullende informatie omtrent de publicatie die van belang wordt
geacht, maar die volgens de regels niet in het formele gedeelte van de
titelbeschrijving kan worden opgenomen. Een annotatie kan betrekking
hebben op ieder aspect van het document, zowel uiterlijk als inhoudelijk.
Auteurs
De vermelding die betrekking heeft op iedere persoon of corporatie die
betrokken is geweest bij de totstandkoming van de algehele inhoud van
de publicatie.
Biografie van
Levensbeschrijving van een auteur/artiest/kunstenaar. In de meeste gevallen tevens
voorzien van een overzicht van diens publicaties/spelen/objecten e.d.
Collatie
Alle gegevens met betrekking tot de wijze van paginering, opsplitsing, indeling,
illustraties, formaat en begeleidend materiaal betreffende een of meerdere titels.
Editie
Alle exemplaren van één publicatie, gedrukt van één origineel, en uitgegeven door
één uitgever of groep van uitgevers. Een editie kan verscheidene drukken of oplagen
bevatten, waarin kleine veranderingen kunnen voorkomen.
Impressum
Gegevens over plaats van uitgave, de naam van de uitgever en het jaar van verschijnen.
ISBN
International Standard Book Number. Unieke aanduiding van een publicatie en/of serie.
Wordt op mondiaal niveau toegekend. Bestaat uit vier onderdelen: een landnummer, een
uitgeversnummer, een titelnummer en een controlecijfer. Voorbeeld land: Nederland - 90.
Voorbeeld land plus uitgever: Oostelijk kunstbedrijf - 90 71704. Voorbeeld land, uitgever
plus uitgave: ‘Das Gesicht von Jan Klaassen’ – 90 71704 06 6. Zie ook ISSN.
ISSN
International Standard Serial Number. Een nummer om tijdschriften te identificeren. Het
heeft niet dezelfde structuur als het ISBN; het nummer wordt in twee groepen van ieder
vier cijfers opgegeven.
Medewerkers
Vermelding die betrekking heeft op iedere persoon of corporatie die bij de tot standkoming van de publicatie – naast de genoemde auteur – een belangrijke ondersteunende rol heeft vervuld.

Paralleltitel
Titel in een andere taal of ander schrift (alfabet).
Primair hoofdwoord
Belangrijkste aanduiding van een publicatie. In principe de in de publicatie als eerste
genoemde auteur of corporatie. Bij meer dan drie auteurs, meer dan drie corporaties
of een anoniem werk gaat het om het eerste woord van de titel, niet zijnde een lidwoord.
Zie ook signatuur.
Reeks
Een publicatie bestaande uit een volgens de opzet onbegrensd aantal
afzonderlijke werken, die doorgaans elk een eigen titel hebben en met
elkaar verbonden zijn door de gemeenschappelijke reekstitel. De reeksaanduiding bevat deze gemeenschappelijke titel, veelal voorzien van
een volgnummer of deelaanduiding.
Signatuur
Aanduiding in cijfers en/of letters die de fysieke plaats van een
publicatie aangeeft, daarnaar verwezen door de (geautomatiseerde)
catalogus van het Poppenspe(e)lmuseum. Wordt lokaal toegekend,
in onze bibliotheek veelal alfabetisch. Aanduiding is afgeleid van
het primair hoofdwoord.
Stamboeknummer
Uniek volgnummer van de publicatie. Wordt lokaal toegekend.
Titel
Het woord dat (of de woordgroep die) de naam vormt van de publicatie of van het werk
in de publicatie.
Titelpagina
De bladzijde voor in een publicatie (de eerste of de derde) waarop de naam van de auteur,
van het boek en van de uitgever zijn vermeld en eventueel nog nadere bijzonderheden,
zoals bijvoorbeeld oorspronkelijke titel, vertaler, illustrator, enz.
Titelplaat
Plaat tegenover de titelpagina van een publicatie.
Trefwoord
Term of aanduiding die op een korte systematische manier het onderwerp of een
deelonderwerp van één publicatie aanduidt. Bij één publicatie kunnen er meerdere
trefwoorden zijn.
Veld
Een hoofdbestanddeel van de standaardbeschrijving (titelbeschrijving!) dat gegevens
bevat van een bepaalde categorie of een groep van categorieën (editie, impressum enz.).
Voorplat
De voorkant van een (boek)band of het omslag van een publicatie.
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