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Exempel
245 00 ‡a Helsingin sanomat.
770 0# ‡t Helsingin sanomat. Kuukausiliite ‡x 0780-0096
245 00 ‡a Computer physics communications ‡h [Elektroninen aineisto]
770 0# ‡t Computer physics communications program library ‡x 1386 9485
245 00 ‡a Journal of cellular biochemistry.
770 0# ‡t Journal of cellular biochemistry. Supplement ‡x 0733-1959
245 10 ‡a Stormvindar : ‡b en bok om ödesåret 1809 / ‡c red.: Ingvar von Malmborg.
770 0# ‡t 100 finska kartor i Krigsarkivet ‡d 2009 ‡z 9789197819701

